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Sluitingsdatum Kopij
Kopij voor Gelders damnieuws, te plaatsen op de website van
de Gelderse dambond, kan gestuurd worden naar het
emailadres geldersdamnieuws@geldersedambond.nl.
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In Memoriam Gelders Damnieuws
In november 1961 zag het Gelders Damnieuws voor het eerst het levenslicht. In de
ledenvergadering van de Gelders Dambond van mei 2015 is besloten het op 54-jarige leeftijd
te laten inslapen. Op zich was het nog vitaal, maar men begon het langzamerhand overbodig
te vinden. Men dacht dat het beter over kon gaan naar een betere wereld. Die wereld is de
website van de Gelderse Dambond.
Vanaf heden zal het nieuws over dammen in Gelderland en door Gelderlanders dus op
www.geldersedambond.nl te vinden zijn. Hoe dat precies zal gaan gebeuren en wie dat zullen
gaan doen, moet nog nader bepaald worden. Het is de bedoeling dat eens in de paar
maanden er een verzameling wordt gemaakt van stukken die op de website zijn verschenen,
die rondgestuurd zal worden. Secretarissen kunnen dit bulletin uitprinten en verspreiden
onder de leden zonder internettoegang.
Aanleveren van kopij voor het Gelders Damnieuws nieuwe stijl zal veel laagdrempeliger zijn.
En het zal veel sneller gepubliceerd worden. Met de papieren versie kon het voorkomen dat
er twee maanden tussen aanleveren kopij en verschijning zat. Dat is niet meer van deze tijd.
Bij deze wil ik iedereen oproepen wedstrijd- en toernooiverslagen, interessante fragmenten,
nieuws, etc. te sturen naar geldersdamnieuws@geldersedambond.nl. Samen kunnen we de
website van de GDB nog mooier maken dan hij al is!
Het Gelders Damnieuws is dood, leve het Gelders Damnieuws!

NK Vrouwen
Eric Sanders
Behalve twaalf deelneemsters aan de halve en hele finale van het NK vrouwen, was er één
grote afwezige. De kampioene van de laatste zes edities, Nina Hoekman, was er om de
bekende, treurige reden dit jaar niet meer bij. Het toernooi werd halverwege maart zoals
inmiddels gebruikelijk in Zoutelande gespeeld. Vier speelsters hadden zich rechtstreeks
geplaatst voor de finale en de overige acht mochten in twee poules strijden om de overige vier
finaleplaatsen. Laura Timmerman won in haar poule alle drie de partijen en nam Iepie Poepjes,
die 50% scoorde, mee naar de finale. In de andere groep plaatste de Wageningse Denise van
Dam zich overtuigend en oudgediende Barbara Graas iets minder overtuigend. De voor WSDV 1
spelende Heike Verheul en Ester van Muijen waren samen met Vitalia Doumesh de
voornaamste kandidaten voor de titel. Dat clubgenotes niet per se lief voor elkaar zijn, bewees
Van Dam door zowel Verheul als Van Muijen te verslaan. De winst op Verheul was nogal
fortuinlijk na in eerste instantie een schijf achter te zijn gekomen. Van Dam was al de verrassing
van het toernooi, maar door verlies op de uiteindelijk winnares, Vitalia Doumesh en de nummer
laatst bleef ze op een tweede plaats steken. Heike Verheul veroverde het brons, wat gezien haar
hoogste rating wellicht teleurstellend was. Eveneens teleurstellend was de gedeeld vijfde plaats
van Ester van Muijen.
Zie ook http://nkv2015.kndb.nl/
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Denise van Dam – Heike Verheul 2-0
Na het logische 27. … 06-11 kwam 28. 25-20! 14x32 29.
37x28 26x37 30. 41x21 17x26 31. 28x06 en wit maakte
geen fouten in de afwerking.
Vitalia Doumesh – Denise van Dam 2-0

Damblindheid: 45. … 17-22? 46. 35-30 en opgegeven.
(waarschijnlijk heeft de zwartspeelster alleen naar een zet
als 46. 23-19 gekeken?
Heike Verheul – Barbara Graas 2-0

Verheul forceerde op fraaie wijze de winst middels 37. 3731 26x37 38. 42x31. Er zijn nu twee dreigingen, namelijk:
39. 33-29 en 39. 27-21. In de partij besloot Graas daarom
maar een schijf te geven, maar tevergeefs.

Deelneemsters en organisatie
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NK Algemeen
Eric Sanders
Het NK dat halverwege april in Emmeloord werd gehouden had twee duidelijke topfavorieten.
Alexander Baljakin en Roel Boomstra waren de nummers één en twee in vier van de afgelopen
vijf NK’s. Sinds 2009 had Baljakin alle NK’s gewonnen, met uitzondering van 2012, toen
Boomstra zijn enige NK won. Van de twee spelers die af en toe in de buurt konden blijven, Pim
Meurs en Ron Heusdens, had eerstgenoemde afgezegd. Naast het kampioenschap van
Nederland stond er ook een ticket voor het in november in Emmen te houden WK klaar. Dat zou
zijn voor de hoogsteindigende, die zich nog niet voor het WK geplaatst had. Dat wilde zeggen,
dat er voor iedereen behalve Boomstra en Heusdens nog een wedstrijd in de wedstrijd was.
Na vijf ronden leek de strijd al gestreden. Boomstra had zes punten en had een verrekijker om
Baljakin in het vizier te krijgen; deze had namelijk al negen punten verzameld. Twee ronden later
had Boomstra de achterstand echter al weer verkleind tot één punt. Dat verschil bleef
gehandhaafd tot aanvang van de laatste ronde. Daarin moest Baljakin het opnemen tegen Auke
Scholma en Boomstra tegen de debuterende Huissenaar Maarten Linssen, die een voortreffelijk
toernooi speelde en op zijn gemiddelde stond (verloren van Baljakin en gewonnen van Sipma).
Baljakin kwam na veertig zetten remise overeen en moest toen heel lang wachten. Boomstra
had aan een overwinning genoeg, omdat hij twee plusremises (meer) had. Maar wat hij ook
probeerde, tot de 65e zet speelde Linssen een vlekkeloze partij en kon hij op verschillende
manieren remise maken. In het zicht van de haven overzag hij echter een geniepige finesse,
waardoor hij toch nog verloor. Een thrillerachtige ontknoping in een toch al fraai NK. Voor
Baljakin was er de troostprijs van de plaatsing voor het WK. Drie spelers eindigden op drie
punten achter het superduo. Auke Scholma, Frits Luteijn en Ron Heusdens hadden allen tien
remises en één overwinning. Het brons was voor Scholma vanwege het beste plusremisesaldo.
Maarten Linssen eindigde op de negende plaats met tien punten. Eén punt daarachter eindigde
de andere debutant Wouter Ludwig.
Zie ook http://www.aanzetdammen.nl/

Frits Luteijn – Wouter Ludwig 1-1

Een fraaie partij van Ludwig waarin hij zijn tegenstander in
een web van combinaties wist te krijgen. Wit vervolgde zijn
weg met 30. 24-19? Nu sloeg de zwartspeler toe middels
30. … 26-31 31. 37x26 17-21 32. 26x08 02x31 33. 36x27.
Helaas voor Ludwig werd de partij nog remise.
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Debutant Maarten Linssen kapituleert waardoor Boomstra Nederlands kampioen wordt
Alexander Baljakin – Roel Boomstra 1-1
Wit speelde 34-29. 49-44? is fraai verhinderd. 25. 49-44
04-10 26. 15x04 13-19 27. 04x27 12-18 28. 27x29 19-23
29. 29x21 16x47
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NK Veteranen
Fred Ivens
Het kon niet op: het NK veteranen bracht Gelderland liefst drie nationale titels. Fred Ivens
veroverde ('eindelijk') de overall- én de 70+-titel, Henk Grotenhuis ten Harkel was de beste 50plusser en pakte tevens het brons, terwijl Leo Steyntjes zich in de 80+-klasse de beste toonde.
Het toernooi was zoals gebruikelijk perfect georganiseerd door Henk Kleinrensink c.s. WSDV's
clubgebouw De Doorbraak puilde weer uit met 83 enthousiaste en soms ook verbazingwekkend
fanatieke veteranen. Ze kwamen niet alleen om een lekker potje te dammen en/of voor de
punten maar ook voor een babbeltje, broodje, biertje en balletje. Jammer alleen dat door een
ongelukkig toeval (?) het jaarlijkse seniorenuitje samenviel met het gewone NK in Emmeloord. In
principe gaat de twaalfde editie van het NK veteranen volgend jaar in de week van 18 april weer
solo. Mogelijk zelfs met deelname van een delegatie uit Sint Petersburg want het betreft wel een
open NK.
Ook spijtig waren een aantal afmeldingen door overmacht. Het ernstige geval betrof Trudie
Kleinrensink, een van de gratiën achter de bar, die zo ongelukkig uitgleed dat ze per ambulance
met een gecompliceerde beenbreuk naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Echtgenoot
Derk hield het om begrijpelijke redenen toen ook maar voor gezien.
Na twee jaar Andrew Tjon A Ong kwam nu Fred Ivens bovendrijven. Hij won zes partijen en
moest alleen aan zijn naaste concurrenten een punt afstaan. Niemand die het de dolblije
Ingenaar misgunde al had de titel ook bij de nummers twee en drie, Frank Teer en Henk
Grotenhuis ten Harkel, zeker niet misstaan. De ene keer zit het nu eenmaal net iets meer mee
dan de andere keer.

Veteranenkampioen Fred Ivens met zijn trofeeën
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De nummers vier en zes, WSDV'ers Harry Otten en Arie Janssen van Doorn (resp. 2e en 3e in
de 60+-klasse) kunnen eveneens op een uitstekend toernooi terugzien. Harry Doomernik, weer
terug in het Wageningse nest (17), Henk Kleinrensink (20), Jaap van Hierden sr. (28), Jaap Vos
(29), Jan Lammers 36), Leo Steijntjes (40), Ton Berends (41), Hans Luchies (41), Jan Fokkink
(42) Johan de Jong (46) vonden hun naam nog op het eerste uitslagenblad terug. Zie verder ook
www.wsdv.nl
Arbiters Jaap Heij, Anton en Jos Janssen en Hans Robben hadden zoals gebruikelijk geen kind
aan de senioren al hadden die duidelijk niet gefigureerd in Ingmar Bergmans beroemde film 'De
grote stilte'. KNDB-voorzitter Hans Vermeulen bewees de organisatie de eer die haar toekwam
en reikte - net als vorig jaar - de prijzen uit. De nummer één kwam handen tekort met de Geert
van Dijk Trofee, de door Frank Teer aan hem toegekende combinatieprijs en de prijs voor de
beste WSDV'er. Ook is hij de officiële KNDB-afgevaardigde naar het EK veteranen dat half
september in Bulgarije aan de boorden van de Zwarte Zee (Sunny Beach) wordt verspeeld.
Het per traditie met een stamppotbuffet afgesloten NK had over belangstelling van de media niet
te klagen. Zo mocht de latere winnaar voor de radio van Omroep Gelderland live vertellen wat er
allemaal zo leuk is aan veteranendammen en bracht een tv-ploeg van deze omroep vooral de
'curiositeiten' van dit toernooi in beeld zoals de gehaktballen, de winnares van het
vrouwenklassement Barbara Graas en niet te vergeten Leo Steyntjes.
Henk Grotenhuis ten Harkel – Wim 't Lam 2-0
Henk liet zijn temperament spreken en speculeerde met
zijn laatste zet (38-33?!) op 12-18 waarna 42-38 28-22 4540 en 32x1 zou zijn gevolgd. Wim antwoordde echter
ijzersterk met 35-40! 42-38 14-19 22-17! 30-35? Na het
gedwongen 21-27 heb ik liever zwart. Edoch: 30-35? en nu
17-11 6x17 28-22 17x28 32x14 was alles duidelijk. In
plaats van 17-11 zou 37-31 een fraaie valstrik hebben
betekend: 26x37 32x41 13-18 17x26 18-23 29x18 12x32
38x27 40x49!
Arie Janssen van Doorn – Jaap Vos 2-0

Arie Janssen van Doorn bleef ongeslagen en stak
clubgenoot Ivens in de laatste ronde de helpende hand toe
met een gelijkwaardige remise tegen Frank Teer. Tegen
Jaap Vos (kwam op de slotdag met zijn fiets lelijk ten val
maar damde gewoon door) boekte hij gewiekst één van zijn
vier overwinningen: 42-37 13-19 24x13 8x19 37-32 11-16
32x21 16x27 38-33 27-32* 33-28 en met een kreet van
afgrijzen begreep Jaap dat hij zich had laten beet nemen.
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Fred Ivens – Frans van der Velde 2-0
Met Frans van de Velde heb ik bij RDG zo'n 45 jaar
(dam)lief en leed gedeeld. Hier had hij met 12-17 maar
moeten overschakelen naar een zware verdediging. Na 2127 werd echter de bedrieger bedrogen: 23-19 14x23 24-20
15x33 39x17 18-22 17x28 27-32. Na heb ik na 34-29 het
tempo tegen. Edoch: 37-31 32x23 34-29! nu wel 23x34 3127 met 3-om-3-oppositie!
Wout van der Groep – Wim Giessen s 2-0

Wout van der Groep won niet de combinatieprijs maar
kreeg wel een eenvolle vermelding. Wim Giessen speelde
hier 8-12 in plaats van 13-18. Dan had de witspeler
uitgehaald met 39-33 28x39 38-32 27x47 37-32 47x20
15x24 10x19 40-34 39x30 35x2 met winst.

Harry Otten – Teus Stam 1-1
Na 1-6 19-24 6-33?
sleepte Teus Stam zowaar nog een punt uit het vuur. In
plaats van 6-33 is 29-23 nog steeds gewonnen zoals Rik
Keurentjes aangaf. De mooiste en de eenvoudigste winst is
29-24!! met twee varianten: 1) 19x30 38-33 20-24 33-29!
24x33 42-38 33x42 47x38. 2) 20x29 1x45 19-24 45-1 2530 38-33 35-40 1x45 30-34 45x20 15x24 33-29 24x33 4238 33x42 47x38!
Andrew Tjon A Ong – Harry Otten 0-2

Daarvoor had Harry wel al de kansen van Andrew Tjon A
Ong op een titeltrilogie tot een minimum gereduceerd. Dat
gebeurde op een even opportunistische als weldadige wijze
via dammen zoals dammen gespeeld moet worden. Hier
kan Andrew verrassend winnen via 28-22 38-32 en 40x16!
Partij: 27-22 12-18 31-27 9-14 48-43 20-25 35-30 24x44
33x24 19x30 28x8 17x37 8-2 44-49 2x35 34-39 43x34
49x21? 35-2? 34-30 25x34 35-40 =!! 11-16 2-7 21-12 7-1
37-42 36-31 41-47 31-27 18-23 1x29 47x24 en 0-2.
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Kijkjes in de Gelderse Damwereld
Matthias de Kruijf
Mogelijk is dit het laatste Gelders damnieuws (in papierenversie). Laat ik daarom niet te lang
praten, snel over naar de techniek!
Henry Kieft – Leo Steyntjes 2-0
Jan van der Zwan Cup,
CTD Arnhem 2 – PDC Putten
Steyntjes speelde tot dusver een prima partij maar vergat
zijn zetcontrole even: 38. … 09-13? 39. 33-28 23x32 40.
43-39 32x34 41. 40x07

Geert van Aalten – Owen Donkers 2-0
Gelderse Hoofdklasse,
WSDV Wageningen – VBI Huissen
Een spannende stand waarin wit verrassend toesloeg
middels: 36. 24-19 13x24 37. 39-34 28x30 38. 26-21 24x42
39. 21x03. De minicombinatie kost drie schijven, maar wit
krijgt in veel gevallen veel schijven te slaan of schijf 42 te
slaan. In de partij volgde 39. ... 20-24 en zwart gaf enkele
zetten later op.
Fred Ivens – Henk Mahboeb 2-0

Gelderse Hoofdklasse,
WSDV Wageningen – CTD Arnhem
Mahboeb hield zich goed staande, maar moest zich
uiteindelijk toch gewonnen geven. In de stand dacht zwart
een kans op remise te behalen door: 41. … 17-22 42.
26x19 11-17 43. 34x23 25x45, maar wit had natuurlijk wel
iets verder gekeken en speelde 44. 32-28 18x29 45. 28-22
17x28 46. 27-21 16x27 47. 31x15 en wit won later.
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Jorne Huiting – Johan Lammers 2-0
1e klasse Gelderse clubcompetitie,
DUO Doetinchem – DSV Sinderen 2
Het jonge talent uit Doetinchem combineerde zich een weg
naar dam door 31. 28-23 19x37 32. 30x19 13x24 33.
42x31 26x37 34. 38-32 37x28 35. 33x02 en wist
vervolgens overtuigend te winnen.

Gerold Kosman – Rommy Moerlie 2-0
1e klasse Gelderse clubcompetitie,
CTD Arnhem 2 – DC Lent 2
Kosman mocht een bekende combinatie uithalen die nog
veel slachtoffers zal maken: 7. 27-22 18x27 8. 38-33 27x29
en zwart gaf op vanwege 9. 37-31 23x32 10. 34x05

Thijs Vreugdenhil – Gerrit Jacobs 0-2

1e klasse Gelderse clubcompetitie,
Denk en Zet Culemborg – DCG Groesbeek
Zwart aan zet en forceerde op grappige wijze schijfwinst.
35. … 02-08! Er dreigt 36. … 19-23 en 36. 42-37 helpt ook
niet tegen die dreiging. In de partij gaf wit een schijf, maar
zwart maakte geen fouten in de afwerking.
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Erwin Jochemsen – Jan Vermeer 0-2
1e klasse Gelderse clubcompetitie,
Udelco Uddel – Kroonschijf Ede 2
Jochemsen dacht waarschijnlijk een schijf te winnen met
43. 31-26 maar kwam bedrogen uit. Er volgde namelijk 43.
… 35-40 44. 26x17 40x29 45. 33x24 11x44 en zwart won.

Niels van Ginkel – Hans Rinner 2-0
Halve finale aspiranten
Wit dacht een lekkere doorbraak te hebben en speelde 11.
25-20 14x25 12. 27-22 18x27 13. 34-30 25x34 14. 40x07?
Dit zou een mooie lokzet van de zwartspeler zijn geweest
als hij zijn weg vervolgd had met 14. … 24-29 15. 33x24
19x30 16. 35x24 08-12 17. 07x18 13x33 18. 38x29 27x49.
Helaas voor de zwartspeler zag hij het niet en speelde 14.
… 27-31

Van Wim van Mourik kreeg ik de volgende stand
Wim van Mourik – Aalt Mostert 2-0
onderlinge competitie WSDV Wageningen
In een spannende partij speelde zwart 31. … 02-07? Van
Mourik haalde nu fraai uit: 32. 32-28 23x21 33. 40-34
29x40 34. 50-44 40x49 35. 38x27 49x21 36. 31x15 en wit
won later!
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NK Junioren
Henk Stoop
Het NK junioren is een prooi geworden voor de Groningse aspirant Wouter Wolff. Wolff eindigde
in punten gelijk met eveneens aspirant Jitse Slump uit Landgraaf. Beide spelers hadden vier
punten voorsprong op een drietal achtervolgers. Een tactische plusremise, met ieder nog 8
schijven, tegen Mitchel Mensinga gaf de beslissing in het voordeel van Wolff. Mensinga
verwachtte daarmee de derde plaats veilig te stellen, maar hij kwam bedrogen uit. Stijn Overeem
(DV Voorthuizen en DES) kwam in de laatste ronde op gelijke hoogte en werd als derde
geklasseerd door het onnodige minnetje dat Mensinga opliep.
Aspirant Tom Knapen (DEZ Laren en DES) debuteerde bij de junioren, maar meer dan de 10 e
plaats zat er dit keer nog niet in.
Stijn Overeem – Rick Hakvoort 2-0
De beslissing om de derde plaats. Wit wint met 28-22
17x19 27-21 16x27 38-32 27x29 en 34x3.

Rick Hakvoort – Wouter Wolff 0-2

Een fraaie partij waarin de kampioen zich de beste toonde:
32. … 12-18! 33. 28-23 18x27 34. 23x34 24-30 35. 35x24
2631 36. 37x06 14-19 37. 32x21 19x46
Jitse Slump – Tom Knapen 2-0

Wit heeft zojuist 36-31 gespeeld en beleefde een spannend
moment. In de partij kwam 37. … 21-27 en de partij ging
door. Zwart had echter kunnen winnen: 37. ... 14-20 38.
25x14 13-19 39. 14x32 21-27 40. 32x21 16x476
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NK Pupillen & NK Aspiranten Meisjes
Fred Ivens
Gelderland was zeer ruim vertegenwoordigd op het NK pupillen en het NK meisjes aspiranten
dat in de eerste vakantieweek van mei in Den Haag werd verspeeld. Bij de meisjes had Melanie
Voskamp in de laatste ronde aan remise voldoende om haar titel te prolongeren. De 15-jarige
Lunterense favoriete liet zich echter combinatief verrassen door naaste rivale Ilse Barf (Leek) die
nu in basisschool De Ark op de hoogste trede van het erepodium mocht staan. De pas elfjarige
Marie Gabbert speelde een buitengewoon sterk toernooi, hield Melanie heel knap op remise en
kreeg voor haar wapengekletter tegen de Haagse Kirsty Wahjuwibowo zelfs de combinatieprijs
toegekend die de WSDV-ster zelf bij de prijsuitreiking mocht demonstreren. Uiteindelijk werd de
Bennekomse benjamin nog achterhaald door zowel Kirsty als Tamar Visser (Bartlehiem) en
moest ze na barrage met een vijfde plaats genoegen nemen. Het brons was voor Tamar.
De Puttense pupil Tristan van der Velde legde dankzij een fraaie eindsprint van 6 uit 3 beslag op
de derde prijs, drie punten achter de ongenaakbare local hero Berke Yigitturk en een punt achter
de sterke nummer twee, Nicole de Vries (Hoogeveen). Akosh Kardos zat na een goed begin
even in een dip waarvan hij zich echter goed herstelde. Met een remise in de laatste ronde
tegen Berke nestelde het WSDV-talent zich definitief op de vierde plaats waardoor hij begin
november in Beilen mag meedoen aan het jeugd-WK in Beilen. De 10-jarige Culemborger Simon
Harmsma ('Ik wil nog beter worden dan m´n vader´) legde na barrage knap beslag op de vijfde
plaats. Machiel Weistra werd in de laatste ronde door een nederlaag tegen Tristan uit de top
teruggeworpen maar de speler van WSDV/Heteren – nam zowel Akosh als Nicole combinatief te
pakken – eindigde toch keurig als zesde. Tom Rinner zat aanvankelijk in het 'linker rijtje'. Na de
gemiste remise tegen Berke kon de Doetinchemse dammer echter nog maar weinig goed doen
met een vijftiende plek als resultaat.
Na afloop kreeg iedereen een prijs, uitgereikt door toptalent Martijn van IJzendoorn, zelf twee
keer de beste pupil van ons land. Het toernooi werd georganiseerd door de stichting The Hague
Open, bekend van de internationale zomertoernooi 1996-2010 in Den Haag en het WK junioren
2010 in Naaldwijk.
Zie ook www.jeugddammen.com

Het Gelderse zevental in Den Haag. V.l.n.r. Melanie Voskuil, Tom Rinner, swinging Simon
Harmsma, Machiel Weistra, Akosh Kardos, Tristan van der Velde en Marie Gabbert.
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Nicole de Vries – Berke Yigittürk 0-2
Zwart haalde fraai uit: 25. … 24-30 26. 35x24 17-21 27.
26x17 12x21 28. 28x26 18-23 29. 31x22 13-18 30. 22x13
08x50 en wit gaf zich gewonnen.

Akosh Kardosh – Luc de Kruijf 2-0

Wit haalde een standaardcombinatie uit, maar is toch altijd
lastig voor het voorstellingsvermogen. 19. 34-29 23x34 20.
40x20 14x25 21. 35-30 25x34 22. 28-22 17x39 23. 39x28
32x05

NK Pupillen Meisjes
Henk Stoop
Het NK meisjes pupillen in Hoogeveen is een prooi geworden voor Suzanne Staal (Groningen)
voor thuisspeelster Nicole de Vries en Kirsty Wahjuwibowo (Den Haag).
1e jaars Marie Gabbert (WSDV) deed het uitstekend met een 5e plaats. Ook bij dit
kampioenschap een grote Gelderse inbreng met naast Marie nog Sarah Hanhart (DEZ Laren,
8e), Lieke Vreugdenhil (DeZ Culemborg, 11e), Sara van Lenthe (DEZ Laren, 13e) en Linsey van
Leeuwen (DV VBI, 16e).

NK Welpen
Henk Stoop
Een week na zijn fraaie vijfde plaats bij het NK pupillen heeft Simon Harmsma in Hoogeveen het
NK welpen op zijn naam geschreven. De speler van Denk en Zet Culemborg begon met een
nederlaag tegen de latere nummer twee Roland Kreeft (Hoogeveen) maar stond daarna alleen
in de derde ronde nog een punt af. Met 15 punten uit 9 partijen eindigde hij met twee punten
voorsprong op de eerste plaats. Het brons was voor Emre Hageman uit Scheveningen. Van de
Gelderse spelers stelde titelverdediger Jan Kornilov (DV VBI) teleur met een 10e plaats. Ivar
Smijers (WSDV, 6e), Luise Gabbert (WSDV, 9e), Alijn Kuier (DeZ Culemborg 12e), Marjory Feyt
(WSDV, 16e) en Fernande de Graaf (WSDV, 17e) scoorden volgens verwachting.
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NK Welpen Meisjes
Henk Stoop
DES Lunteren was dit jaar gastheer van het NK meisjes welpen. In deze categorie twee spelers
die met kop en schouder boven de rest uitstaken. Lisa Scholtens (Hoogeveen) won al haar
zeven partijen en werd zo de terechte kampioen. Luise Gabbert verloor van Lisa maar wist al
haar andere partijen te winnen, goed voor de tweede plaats. Op ruime afstand eindigden drie
spelers op de gedeelde derde plaats. Fernande de Graaf (WSDV) toonde zich in de barrage het
koelbloedigst en mocht zo ook plaats nemen op het erepodium. Marjory Feyt (WSDV, 7e),
Nasaya van Dixhoorn (WSDV, 9e), Sophia Voitishchuk (DV VBI, 11e) en Marjam Abdirimova (DV
VBI, 12e) maakten de Gelderse inbreng compleet.

NK Benjamins
Henk Stoop
Marjory Feyt van WSDV Wageningen was de grote winnares van het NK dammen voor
benjamins 2015. Niet alleen prolongeerde de goedlachse jongedame uit Wageningen haar titel
bij de meisjes benjamins, maar ze was ook het eerste meisje dat overall kampioen werd.
23 kinderen uit heel Nederland waren naar Culemborg gekomen om te strijden om de titel in
deze jongste categorie. Na 9 ronden zwitsers systeem stond Marjory samen met Melvin Koullen
uit Heerlen en Groninger Gerard Kramer met 14 punten op de eerste plaats. Op
weerstandspunten werd Marjory overall kampioen. Melvin werd kampioen bij de jongens, voor
Gerard en Kees Grootscholten uit Hazerswoude. Bij de meisjes ging de tweede prijs naar Lene
Terpstra van DUO (Doetinchem) en het brons was voor Lotte Smits uit IJsselstein.
In de speelzaal bij PW Consulting in Culemborg is volop strijd geleverd, alhoewel dat in deze
categorie zeker niet foutloos ging. Ook de spelregels werden niet altijd nageleefd, maar daar lag
niemand wakker van. Na afloop mochten alle deelnemers met een beker naar huis. Wethouder
Fouad Sidali zette aan het eind iedereen in het zonnetje.
Bij de jongens was Frank de Bruijn (WSDV) met een 5 e plaats de beste speler uit Gelderland,
direct gevolgd door Alex Immeker (Harderwijk) op een 6 e stek. Egor Kornilov (DV VBI, 8 e) en
Luca Overeem (WSDV, 12e) completeerden de Gelderse inbreng.
Bij de meisjes dus twee Gelderse speelsters bovenaan, met verder Marjam Abdirimova (DV VBI,
4e) en Nina in den Eng (DeZ Culemborg, 7e).
Marjory Feyt – Gerard Kramer 2-0.
De meeste partijen bij de benjamins worden beslist met
kleine combinaties. Maar hier heeft Marjory haar
tegenstander positioneel overklast.
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Jan van der Zwancup
Erik van de Weerdhof
Het eerste team van damvereniging DES Lunteren heeft dit seizoen, volgens eigen zeggen voor
het eerst in het bestaan van de club, de Gelderse bekercompetitie gewonnen. Dit knockouttoernooi, de Jan van der Zwan Cup, werd dit jaar iets anders opgezet dan voorheen. Eerder
werd vanaf de start van het toernooi een wimbledonschema gehanteerd, zodat al direct vast lag
welke tegenstanders men in principe in de volgende ronden kon treffen. Om zoveel mogelijk te
voorkomen dat verenigingen, om sterke tegenstanders in een vroeg stadium van het toernooi te
ontwijken, de sterkste spelers in een lager team zouden opstellen, is besloten om vanaf dit
seizoen twee keer te loten en het wimbledonschema pas in te vullen na de eerste ronde. De
spelers die in de eerste ronde hadden meegespeeld konden dan niet meer uitkomen voor een
ander team. Bij het bepalen van de teamsamenstelling zou hooguit de loting voor de eerste
ronde nog van invloed kunnen zijn. DES Lunteren liet zich daar echter niet door leiden. Waar het
tweede team was vrijgeloot voor de eerste ronde ging DES Lunteren 1 met de sterkste spelers
naar de in potentie zware uitwedstrijd tegen DUO. Die werd gewonnen, waarna ook CTD
Arnhem 1 en DC Harderwijk 1 opzij werden gezet. In de halve finale volgde de broedertwist met
het tweede team van de vereniging, waarna een finale volgde tegen DV VBI Huissen 2, dat
overigens sterker was dan het Huissense team met volgnummer 1. (Dit vermoedelijk om
organisatorische redenen, de tegenstanders in de eerste ronde lijken althans geen reden tot een
tactische teamsamenstelling te hebben gegeven.)
In de finale kwam DV VBI Huissen 2 op voorsprong, nadat Pepijn van den Brink de Lunterse
kopman Henk Klarenbeek in de tijdnoodfase een tactisch rad voor de ogen draaide. Na een
remise tussen Aldert van Eck en Emiel Leijser bracht Arwin Lammers de ploegen weer in
evenwicht dankzij een eenvoudige standaardcombinatie. Deze werd uitgevoerd vlak voor de
klokcontrole, al berustte zijn tegenstander Dirk Joosten pas wat later in het onvermijdelijke. Alle
ogen waren toen gericht op de partij tussen Harmjan Lammers en Willem Hoek. Na de
tijdnoodfase bleek Lammers in de problemen te verkeren in een klassieke stand met een witte
randschijf op veld 15. Hij slaagde er wel in een eindspel te bereiken en uiteindelijk eindigde de
partij in remise. Naar verluid heeft zijn Huissense tegenstander echter wel de winst gemist.
Vanwege de 4-4 uitslag in de reguliere wedstrijd moest er worden gesneldamd. Na een remise
tussen Klarenbeek en Van den Brink bracht Van Eck de Luntenaren combinatief op een
voorsprong, die vervolgens werd uitgebreid door Arwin Lammers. De remise die Harmjan
Lammers en Willem Hoek daarna nog overeen kwamen was alleen nog voor de statistieken, die
verder vermelden dat ook Arjen Timmer genoemd kan worden als onderdeel van het
bekerwinnende team.
Op dit moment is nog niet bekend hoeveel teams de GDB volgend jaar zal mogen afvaardigen
naar de KNDB-beker 2016. Mochten dat er net als de laatste jaren vijf zijn, dan zijn geplaatst
DES Lunteren 1, DV VBI Huisen 2, DIOS Achterhoek 1, DES Lunteren 2 en DEZ Culemborg 1.
Mijn inschatting is overigens dat de kans groot is dat nummer 6 WDV Winterswijk 1 dan de kans
zal krijgen om mee te doen in plaats van één van deze teams.
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Gelders Sneldamkampioenschap
Erik van de Weerdhof
Het Gelders Kampioenschap sneldammen kreeg dit jaar in Marcel Knipper een verrassende
winnaar. Niet dat dit speltechnisch nou zo verrassend was, Knipper was immers de deelnemer
met de hoogste rating. Net als vorig jaar echter, toen Jan Groenendijk op het laatste moment
kwam, zag en overwon, leek Knipper lange tijd helemaal niet te zullen meedoen. Knipper had
zich niet via de reguliere weg ingeschreven maar een mailtje gestuurd naar een e-mailadres
voor een ander toernooi, dat in deze periode van het jaar nauwelijks wordt bekeken. Hij had
echter het geluk dat de wedstrijdleider dat adres de avond van tevoren toch nog even
controleerde. En dat er toen nog plaats was natuurlijk. Maar nadat Knipper kon meedoen stond
er weinig maat meer op hem en met acht overwinningen, vier remises en slechts één nederlaag
eindigde hij in het rondtoernooi met veertien spelers maar liefst drie punten voor het trio dat
gedeeld als tweede tot en met vierde eindigde. Han Seinhorst (die als enige deelnemer aan
categorie A ongeslagen bleef), Henk Ruesink en Pepijn van den Brink werden na een barrage in
deze volgorde geklasseerd, maar mogen Knipper alle drie vergezellen naar het Nederlands
Kampioenschap sneldammen (NK). Die barrage had echter een grotere inzet kunnen hebben
gehad dan alleen de bekers als René Alderliesten niet in de slotronde onderuit was gegaan,
waardoor hij op een puntje buiten de barrage viel.
In categorie B, waarvan de negentien deelnemers waren samengevoegd met de twee
deelneemsters aan het kampioenschap bij de vrouwen, werden twaalf ronden gespeeld volgens
het Zwitsers systeem. Wijnand Voskuil toonde zich hier met 20 punten duidelijk de sterkste, ten
tijde van zijn enige nederlaag in de voorlaatste ronde had hij al zo’n grote voorsprong
opgebouwd dat die misstap hem nauwelijks meer kon deren. Daarbij scheelde het ook dat
nummer twee Frank ten Hagen die ronde slechts één puntje inliep, omdat Voskuil de helpende
hand toegestoken kreeg van dochter Melanie Voskuil. Zij eindigde op dertien punten, hetgeen er
ééntje meer was dan het totaal van Annemieke Stunnenberg. Spannend was het echter
nauwelijks in het klassement van de vrouwen, daarvoor behaalde Stunnenberg teveel punten
met haar sterke eindsprint en was het verschil in weerstandspunten te groot. Heel anders was
het bij de strijd om de laatste NK-tickets in categorie B, waarvoor bij het ingaan van de slotronde
nog diverse kanshebbers waren. Henk Timmer versloeg in de slotronde concurrent Gerard
Zijlema en stelde daarmee de derde plaats veilig. Egbert Harkink boekte eveneens een
overwinning en met de kennis van nu kunnen we concluderen dat Harry Vos de vierde NKplaats ook aan hem had moeten laten als hij in de slotronde had gewonnen in plaats van
verloren van Frank ten Hagen.
In een gecombineerde categorie speelden twaalf spelers uit categorie C en vier spelers uit
categorie D een rondtoernooi. In de derde ronde versloeg Tom Westhof Gerrit Klompenhouwer,
maar gaandeweg liep Klompenhouwer de daardoor opgelopen achterstand in en eindigde
uiteindelijk met 27 punten op de eerste plaats. Hoewel Klompenhouwer in de eindstand drie
punten meer had dan Westhof was het toch tot het eind toe spannend om het kampioenschap.
Na elf ronden stonden Klompenhouwer, Westhof en Henk Klein Kranenbarg nog gelijk, maar
waar Klompenhouwer geen punt meer verspeelde begon de motor bij de andere twee wat te
haperen. Het derde punt liep Klompenhouwer echter pas uit in de slotronde, waarin de toppers
Gerrit Roeterink - Klompenhouwer en Westhof - Klein Kranenbarg op het programma stonden.
Uiteindelijk eindigden Roeterdink en Klein Kranenbarg beiden op 23 punten, maar omdat Klein
Kranenbarg af zag van een barrage ging de derde plaats naar Roeterdink. Klein Kranenbarg
zag eveneens af van deelname aan het NK, zodat nummer vijf Herman Beuzel bij het plannen
van zijn vakantie niet voor niks rekening had gehouden met de speeldatum van dat toernooi.
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Direct achter Beuzel eindigde Gert Raayen, die met een plus vier score in de gecombineerde
categorie met grote overmacht kampioen werd in categorie D.
Ook een rondtoernooi werd gespeeld in de groep met drie junioren en tien aspiranten. Junior
Jannes Kromhout en aspirant Jorne Huiting verspeelden beiden slechts drie punten en grepen
zo met grote overmacht de titel in hun leeftijdscategorie. Kromhout bleef daarbij zelfs
ongeslagen. Spannend was wel de plek om de tweede en derde plaats bij de aspiranten. Er
waren twee barrageronden nodig voordat Jeroen van den Brink afviel in de strijd om de bekers,
en daarna moest Tom Knapen nog met Robert-Jan van Steenbergen afrekenen voor hij de op
één na grootste beker mee naar huis mocht nemen. De genoemde vier aspiranten zullen de
GDB samen met Johan Top en Hans Rinner vertegenwoordigen op het NK. Bij de junioren
zullen naast Kromhout ook Thijs Vreugdenhil en Michiel Bibbe aan het NK mogen meedoen.
Ook Tom Molenaar, net buiten de boot gevallen bij de aspiranten, heeft voor de zekerheid een
startbewijs meegenomen voor die categorie. Aspirante Selke Riedel nam één van de resterende
NK-tickets voor de vrouwen mee. Hetzelfde geldt voor de pupillen Kelsi Riedel en Marie
Gabbert. Van laatstgenoemde is overigens bekend dat zij zal afzien van deelname.
Vijftien pupillen en negen welpen speelden samen twaalf rondes volgens het Zwitsers systeem.
Bij de pupillen eindigde Tristan van der Velde op 21 punten, direct gevolgd door Akosh Kardos
(20), Tom Rinner (19) en Machiel Weistra (18). Een close finish, zeker als men bijvoorbeeld
bedenkt dat Rinner in de laatste twee ronden twee remises moest toestaan en ook Weistra in de
slotronde een halve misstap beging. Kardos daarentegen kende juist een sterke eindsprint,
maar zijn acht overwinningen op rij, waaronder één op Van der Velde, waren niet voldoende om
de vroeg opgelopen schade volledig te herstellen. Achter de top vier eisten ook Merel van der
Heijden, Pieter en Sarah Hanhart en Lieke Vreugdenhil een NK-ticket voor zich op. Voor Marie
Gabbert, die zich in de slotronde door diverse concurrenten gepasseerd zag worden, waren de
druiven even zuur, maar nadien bleek dat zij op de speeldatum van het NK toch verhinderd was
geweest. Dat geldt ook voor de kampioene bij de welpen, haar zusje Luise Gabbert, die net als
Ivar Smeijers op dertien punten eindigde maar over meer weerstandspunten beschikte. Feitelijk
was de situatie zelfs nog spannender, want bij het ingaan van de slotronde stonden ook Alijn
Kuijer en Alex Immeker nog op hetzelfde puntenaantal als de twee hoogst geëindigden, terwijl
ook Jamie Feyt nog op het vinkentouw zat. Naast genoemd vijftal kwalificeerden ook Marjory
Feyt en Frank de Bruijn zich voor het NK. Laatstgenoemde versloeg in de slotronde zijn
concurrent Albert Cramer. Omdat nadien bekend werd dat Luise Gabbert niet aan het NK zal
meedoen, mag Cramer daar alsnog zijn opwachting maken.
Het kampioenschap bij de pupillen betekende voor Tristan van der Velde zijn vierde Gelderse
sneldamtitel op een rij: eerst twee bij de welpen, en daarna twee bij de pupillen. Nu is dat een
bijzondere sportieve prestatie, maar hij blijkt ook als mens heel bijzonder: na afloop kwam hij
naar me toe om me te bedanken voor de organisatie. Van iemand van die leeftijdscategorie heb
ik dat niet eerder meegemaakt. Ik ga ervan uit dat Van der Veldes dank evenwel niet alleen mijn
persoon betreft, maar ook uit gaat naar alle anderen die hebben meegeholpen aan een
geslaagd toernooi: iedereen die materiaal meenam of daartoe bereid was, Jan Huisjes die van
meespelen afzag en de laptop bediende, Gerrit Roeterdink met zijn inspanningen voor de GDBwebsite en alle (andere) mensen van DOG Almen, dat als zo vaak een uitstekende gastheer
was voor de 88 deelnemers aan het toernooi.
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Gelders Sneldamkampioenschap Teams
Erik van de Weerdhof
Het Gelders kampioenschap sneldammen voor teams werd dit jaar gespeeld op een plek waar
het naar mijn weten niet eerder georganiseerd is. DSV Sinderen bleek evenwel over een
uitstekende accommodatie te beschikken en we hopen dan ook dat we de komende jaren vaker
activiteiten in Sinderen kunnen organiseren. Ook een ander aspect van de organisatie was
nieuw, want met vijf inschrijvingen voor de hoofdklasse, vijf inschrijvingen voor de eerste klasse
en tien inschrijvingen voor de tweede klasse werd gekozen voor twee groepen van tien teams,
waarin een rondtoernooi werd gespeeld. Dat leidde tot een bomvol programma, en om dat
mogelijk te maken moest het tempo iets hoger worden gelegd dan normaal, waarvoor onder
andere digitale klokken nodig waren. Dus werd de teams verzocht die mee te nemen en werd
men op het hart gedrukt om toch echt op tijd te komen. Toen ik op de ochtend van het toernooi
te horen kreeg dat men het voornemen had om Fred Ivens de nationale jeugddamprijs te laten
uiteiken aan Jan Groenendijk, was dat dan ook even passen en meten. Gelukkig was er echter
ook een pauze, en nadat het duo daarin onder grote belangstelling de loting voor de tweede
ronde van de Jan van der Zwan Cup had verricht, kon Ivens Groenendijk verrassen met de
beker en enveloppe die horen bij de nationale jeugddamprijs. Daar zou het evenwel niet bij
blijven, want later op de avond won het team van Groenendijk en Ivens, WSDV Wageningen 1,
ook nog het toernooi in de hoofdklasse. Lange tijd ging het team gelijk op met Dammers uit Oost
(DUO) 1 en het onderlinge duel in de slotronde leek de apotheose van de avond te gaan
worden. In de voorlaatste ronde ging DUO 1 echter onderuit tegen nummer drie BSDV
Barneveld 1 en door het grote verschil in bordpunten bleek WSDV 1 opeens niet meer in te
halen. Het gelijke spel in de slotronde was daardoor alleen nog voor de statistieken, die
aangeven dat WSDV 1 in negen rondes slechts één wedstrijdpunt en negen bordpunten
afstond. Gezien deze score is het logisch om de spelers van WSDV 1 hoog terug te vinden in de
topscorerslijst: Groenendijk werd topscorer met zeventien punten, terwijl Rik Keurentjes en
Jesse van Beek het met één puntje minder moesten doen. Ivens behaalde veertien punten, nog
steeds goed voor een score van plus vijf.
De hoofdklasse was gecombineerd met de eerste klasse en in de middenmoot van de groep
vochten DEZ Laren 1 en BDV Brummen een strijd uit om de titel. In de eerste ronde versloeg
DEZ Laren de Brummenaren al, maar vervolgens pakte de ploeg tot en met de zesde ronde
geen punt meer, terwijl BDV Brummen toen op haar gemiddelde stond. Toen troffen de
Larenaren echter weer eerste klasse-genoten en twee ronden later was het verschil
teruggebracht tot één bordpunt in het voordeel van DEZ Laren. In de slotronde wonnen de
concurrenten allebei met het kleinst mogelijke verschil, zodat de grootste beker naar Laren ging.
Met Tonny Roeterdink, die elf punten behaalde, leverde DEZ Laren ook de topscorer van de
eerste klasse. Een zelfde prestatie werd overigens neergezet door Wim Sonderen van WDV
Winterswijk.
De best bezette klasse was dit jaar de tweede klasse. DC Zevenaar leek hier lange tijd op weg
naar de titel, maar na de eerste zes wedstrijden te hebben gewonnen volgden er twee
nederlagen en stond DZW Zutphen-Warnsveld bovenaan. Omdat het onderlinge duel tussen
deze teams in de slotronde was gepland kon DC Zevenaar nog orde op zaken stellen, maar
DZW won de afsluitende topper en werd met vijftien punten uiteindelijk afgetekend kampioen.
Zevenaarder Coen Donders werd met zestien punten nog wel de topscorer van de tweede
klasse.
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Wouter Ludwig – Erik van de Weerdhof 2-0.
Ludwig haalde uit met 34-30 25x43 23-18 12x34 40x29
22x33 37-31 36x27 32x1 43x32 29x27 20x29 1x34

In Memoriam Henk Derksen

Damclub Lent lid Henk Derksen (1934-2015) is 18 januari na een kort ziekbed vrij onverwacht
overleden.
Hij was meer dan 40 jaar lid en heeft o.a. jarenlang de jeugdspelers getraind, zowel de
jeugdgroep als individuele spelers.
Een degelijke speler en een vaste waarde voor de damclub. Henk stond altijd klaar om mee
te doen of in te vallen in welk team dan ook. En niet te vergeten zijn aandeel in het onderhoud
van het (oude) clubhuis. De laatste jaren speelde hij nog verdienstelijk in het landelijke 2e
team van Lent. Henk was een trouw deelnemer in de onderlinge competitie. Elke damclub
heeft stabiele krachten als Henk nodig om te blijven voortbestaan en hij zal dan ook gemist
gaan worden. Hij is 80 jaar oud geworden.
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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
Henk Stoop 06-42161932, Kastanjeboom 1, 4101 VS Culemborg
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: H. Stoop, 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

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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Colofon
Eindredactie + Layout
Eric Sanders, 06 52070649, Delistraat 41, 6524 KN Nijmegen
geldersdamnieuws@geldersedambond.nl

Secretariaat
vacant, wordt tijdelijk waargenomen door de eindredactie
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
Henk Stoop, 06-42161932, Kastanjeboom 1, 4101 VS Culemborg
jeugdzaken@geldersedambond.nl
Fragmenten
Matthias de Kruijf, Slangenburg 53, 3772 LR Barneveld
m_dkruijf@hotmail.com
Damprobleem
Arjen Timmer, 0318-484826, Scharrenburgersteeg 34, 6741 LT Lunteren
arjen.timmer@gmail.com

Damprobleem
Arjen Timmer
Oplossing vorige keer (wit: 11,16,17,18,22,31,32,43, zwart:
6,8,9,13,19,20,34,39) 32-28 (39x48) 28-23! (48x12) 23x3
(16x28) 3x17! (13x11) 16x18 en winst door oppositie. Het
damslagoffer 3x17 creëert een fraaie waterval. Mooi hé?
Op mijn tweede puzzelvraag kreeg ik helaas geen reactie
van u als lezer, al had ik me ook weinig illusies gemaakt...
Voor het allerlaatste damprobleem in de papieren versie
van het Gelders Damnieuws verwijs ik u naar het diagram
naast deze tekst. Een beauty van een van de meest
sympathieke en bekwame problemisten die Nederland ooit
gekend heeft, Aart de Zwart. Voor het gemak uit de
prachtige showroom van dekvd.net gepakt! Veel plezier
met oplossen!
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