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Achterkantjes: geselecteerd door Cock van Wijk; voor oplossingen: 
zie inhoudsopgave. 
 
Van de redactie 
Heel plotseling is Lex den Doop overleden. Hij meldde zichzelf via 
email af voor de clubavond van 20 april, omdat hij een dag later met 
OG zou meedoen aan het Domstadtoernooi. Maar voor dat toernooi 
werd hij door zijn zoon afgemeld wegens een hersenbloeding, 
waaraan hij op 28 april 2015 is overleden. In dit clubblad al een in 
memoriam van Paul en Arne, het volgende clubblad zal grotendeels 
aan Lex gewijd zijn. 
Dit is het laatste clubblad van dit seizoen, dus veel uitslagen en 
nabeschouwingen, zie de inhoudsopgave. De langste damtechnische 
bijdrage, van Auke, is gewijd aan Fries dammen! 
 
Clubavond 
 Jaarvergadering(en): 22 juni. 
 Nieuwe onderlinge competitie op 29 juni en 6 en 13 juli. Na de 

zomeronderbreking van 4 weken, hervatting op 17 augustus. 
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Lex den Doop 1917-2015 (Paul de Heus, Arne van Mourik) 

Ook gepubliceerd in zomernummer 2015 van Het Damspel. Zonder de 
foto, toegevoegd door de eindredactie, afkomstig van de UPDB-site. 
 

Als je tegen Lex na afloop van 
een partij die in remise was 
geëindigd wilde uitleggen 
waarom je toch wel erg goed 
had gestaan, dan was de 
verbazing niet gespeeld. 
“Hoezo goed?” En er volgde 
een kort college over 
vleugelbeheersing en 
tempoverhoudingen. Je had 
juist erg goed op moeten 
passen! Ja, een kenner van 
klassiek was hij bij 
uitnemendheid. 
 

Met kennis van het klassieke spelgenre alleen word je echter geen 
grootmeester. De speelstijl van Lex den Doop was te beperkt om het 
hoogste individuele podium te kunnen bereiken. De halve finales van 
het NK waren voor hem het maximum haalbare. Wel wist hij zich 
zestig jaar geleden eenmalig te kronen tot 
correspondentiedamkampioen van Nederland, en hij werd 
landskampioen met drie verschillende tientallen: Jozef Blankenaar, 
VAD en DC IJmuiden. 

 
Naar eigen zeggen boekte Lex het mooiste resultaat uit zijn carrière in 
1972: de kersverse wereldkampioen bood hem in een gelijkwaardige 
klassieke stelling remise aan. (Van ijdelheid was Lex zeker niet 
gespeend. Wie hem de afgelopen jaren nog heeft ontmoet kreeg dit 
verhaal steevast te horen!) Ton Sijbrands noemt Lex den Doop niet 
voor niets een van zijn leermeesters in het klassiek. 
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Verdedigen kon Lex tot op hoge leeftijd. Onder de toppers die hij een 
punt (of zelfs meer) afsnoepte zijn Prosman, Nitsch, Van den Borst en 
Ivens. Want zat je tegen hem eenmaal ‘in het klassiek’ dan kon je 
proberen wat je wilde, zijn stelling bleef een muur. 

 
Verbazingwekkend is het niet dat Lex den Doop, hoewel overdreven 
gesteld, ook bekend staat als eindspelkenner. Als gevolg van zijn 
studie naar de Woldoubystelling (klassiek!) ontwikkelde hij een 
fascinatie voor de daaruit voortvloeiende eindspelen, en dus het 
eindspel van 2 zwarte dammen tegen 4 witte en een schijf, de 5 om 2 
kortom. Maar zelf eindspelen componeren heeft wijlen Lex amper 
gedaan. Sowieso had de problematiek nauwelijks zijn interesse. Op 
één intrigerende uitzondering na: eind jaren dertig al componeerde hij 
zowaar een Chinese muur! Dat er in deze aanloop naar de muur een 
bijoplossing zit, wat geeft het? Volgens de auteur eind jaren dertig 
voor het eerst gepubliceerd, in een (Canadese!) rubriek van Philip 

Ham. 
Oplossing: 36-31 (27x47) 32-27 (21x41) 
29-23 (19x48) 33-28 (22x42) 15-10 (2x49) 
34-18! (45x43) 50-45 (5x50) 45-40 (35x44) 
18-40 (1x45) 6-1. Als een perfect 
aangemeten maatpak. Lex was gedurende 
zijn hele werkzame leven actief in de 
confectiebranche en liep er zelf altijd zeer 
goed gekleed bij. 

 
Toevoeging eindredactie: de genoemde studieobjecten van Lex. 

Woldoubystelling, wit aan zet 5 tegen 2 dammen 
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Lex den Doop in De Volkskrant 
Het eresaluut van Ton Sijbrands in de zaterdagkrant van 9 mei 2015. 
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Wouter Ludwig kampioen 2014-2015 
Eindstand onderlinge competitie voor spelers met 20 of meer partijen. 
  AP + = - Pt Eigen Tegen Total 

1 Wouter Ludwig 24 19 4 1 42 1,750 1,176 2,926 

2 Cock van Wijk 28 17 5 6 39 1,393 1,149 2,541 

3 Alfons Ottink 32 17 9 6 43 1,344 1,173 2,517 

          

4 Robert Sall 40 20 14 6 54 1,350 1,124 2,474 

5 Wouter van Beek 24 10 8 6 28 1,167 1,171 2,338 

6 Johan Strous 35 15 11 9 41 1,171 1,152 2,324 

7 Auke Zijlstra 31 13 10 8 36 1,161 1,153 2,315 

8 Wim Vlooswijk 32 15 5 12 35 1,094 1,116 2,210 

9 Arne van Mourik 24 7 10 7 24 1,000 1,205 2,205 

10 Lex den Doop 33 13 13 7 39 1,182 0,982 2,164 

11 Peter Meijler 35 15 4 16 34 0,971 1,143 2,114 

12 Peter Kolkman 20 9 3 8 21 1,050 1,045 2,095 

13 Fred Dammers 22 10 5 7 25 1,136 0,939 2,075 

14 Arie Koster 23 11 3 9 25 1,087 0,973 2,060 

15 Gerard Morsink 34 13 10 11 36 1,059 0,933 1,992 

16 Teus de Mik 28 10 7 11 27 0,964 1,012 1,976 

17 Wim de Jong 23 10 5 8 25 1,087 0,879 1,966 

18 Dick de Boer 33 12 8 13 32 0,970 0,917 1,886 

19 Arie Schwartz 22 6 6 10 18 0,818 1,024 1,842 

20 Sjef Valk 37 11 11 15 33 0,892 0,939 1,831 

21 Tiemen Smit 25 7 7 11 21 0,840 0,926 1,766 

22 Jan van Ee 33 9 7 17 25 0,758 0,898 1,655 

23 René Nurmohamed 28 6 7 15 19 0,679 0,834 1,513 

24 Leo Poot 28 4 10 14 18 0,643 0,839 1,482 

25 Andreas Ongers 23 5 4 14 14 0,609 0,864 1,473 

26 Henk Vermeend 28 5 7 16 17 0,607 0,857 1,464 

27 Ad Beuk 24 2 3 19 7 0,292 0,858 1,149 
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Ranglijst Ons Genoegen 
 
Onderlinge competitie, eindrangschikking spelers met 15+ partijen. 
 
  AP + = - Pt Eigen Tegen Total 

1 Wouter Ludwig 24 19 4 1 42 1,750 1,176 2,926 

2 Heike Verheul 15 9 5 1 23 1,533 1,184 2,717 

3 Cock van Wijk 28 17 5 6 39 1,393 1,149 2,541 

4 Alfons Ottink 32 17 9 6 43 1,344 1,173 2,517 

5 Robert Sall 40 20 14 6 54 1,350 1,124 2,474 

6 Wouter van Beek 24 10 8 6 28 1,167 1,171 2,338 

7 Johan Strous 35 15 11 9 41 1,171 1,152 2,324 

8 Auke Zijlstra 31 13 10 8 36 1,161 1,153 2,315 

9 Wim Vlooswijk  -1 32 15 5 12 35 1,094 1,116 2,210 

10 Arne v Mourik  +1 24 7 10 7 24 1,000 1,205 2,205 

11 Lex den Doop  -1 33 13 13 7 39 1,182 0,982 2,164 

12 Peter Meijler  +1 35 15 4 16 34 0,971 1,143 2,114 

13 Peter Kolkman 20 9 3 8 21 1,050 1,045 2,095 

14 Henk Doedens  -1 18 7 5 6 19 1,056 0,943 1,999 

15 Gerard Morsink  -1 34 13 10 11 36 1,059 0,933 1,992 

16 Teus de Mik  +2 28 10 7 11 27 0,964 1,012 1,976 

17 Dick de Boer  -1 33 12 8 13 32 0,970 0,917 1,886 

18 Arie Schwartz  +1 22 6 6 10 18 0,818 1,024 1,842 

19 Sjef Valk 37 11 11 15 33 0,892 0,939 1,831 

20 Andreas Ongers 23 5 4 14 14 0,609 0,864 1,473 

          

21 Computer8Saitek 1 1 0 0 2 2,000 1,094 3,094 

22 Lex v. Amerongen 14 5 5 4 15 1,071 1,071 2,143 

23 Gilliana Ramdisoen 2 1 0 1 2 1,000 0,786 1,786 

24 Lamine Dialeele 1 0 0 1 0 0,000 1,750 1,750 

25 Adri Timp 1 0 0 1 0 0,000 0,971 0,971 

 
Cijfer achter naam: stijging / daling op ranglijst indien het 
tegenstandersgemiddelde 2x en het eigengemiddelde 1x telt. 
D.w.z. signalering van duidelijk verschil in sterkte tegenstanders. 
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Ranglijst UDG-Vriendenkring 
 
Onderlinge competitie, eindrangschikking spelers met 10+ partijen. 
 
  ap + = - Pt Eigen Tegen Total 

1 Paul de Heus 12 4 3 5 11 0,917 1,195 2,111 

2 Fred Dammers  -2 22 10 5 7 25 1,136 0,939 2,075 

3 Arie Koster 23 11 3 9 25 1,087 0,973 2,060 

4 Ruud Klaarenbeek  +2 13 4 3 6 11 0,846 1,168 2,015 

5 Wim de Jong 23 10 5 8 25 1,087 0,879 1,966 

6 Tiemen Smit 25 7 7 11 21 0,840 0,926 1,766 

7 Jan van Ee 33 9 7 17 25 0,758 0,898 1,655 

8 René Nurmohamed 28 6 7 15 19 0,679 0,834 1,513 

9 Leo Poot 28 4 10 14 18 0,643 0,839 1,482 

10 Henk Vermeend 28 5 7 16 17 0,607 0,857 1,464 

11 Jan van der Lit 16 2 3 11 7 0,438 0,815 1,252 

12 Ad Beuk 24 2 3 19 7 0,292 0,858 1,149 

          

13 Patrick vd Tol 2 0 1 1 1 0,500 1,254 1,754 

14 Gerrit Ekris 6 0 1 5 1 0,167 0,737 0,904 
 
Cijfer achter naam: stijging / daling op ranglijst indien het 
tegenstandersgemiddelde 2x en het eigengemiddelde 1x telt. 
D.w.z. signalering van duidelijk verschil in sterkte tegenstanders. 
 
Totaal in deze onderlinge 435 partijen, winstpartijen 324 (74,5%) 
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Cock van Wijk kampioen sneldammen 2015 

Op 30 maart j.l. heeft het Paasdammen plaatsgevonden: sneldammen 
met een prijzentafel bestaande uit echte, ongekleurde kippeneieren. De 
hoofdprijs is de wisselbeker voor de sneldamkampioen van de 
clubcombinatie. Kampioen is dit jaar geworden: Cock van Wijk. 
De opzet van de avond is al enige jaren: het modieuze Zwitserse 
systeem in één groep, dankzij de ondersteuning van een computer, met 
het klassieke speeltempo van 10 minuten per speler per partij. Bij de 
prijsuitreiking, iedereen krijgt eieren maar het aantal verschilt 
afhankelijk van het resultaat, is wel sprake van een groepsindeling 
gebaseerd op de actuele KNDB-rating. 
 8   partijen gr pt + = - t-rat e-rat 
1 Cock van Wijk A 15 7 1 0 1153 1211 
2 Heike Verheul A 12 6 0 2 1168 1247 
3 Alfons Ottink A 12 5 2 1 1129 1313 
4 Wim Vlooswijk B 10 5 0 3 1112 1105 
5 Robert Sall A 10 5 0 3 974 1179 
6 Wouter van Beek A 9 3 3 2 1106 1240 
7 Auke Zijlstra A 9 4 1 3 1018 1210 
8 Peter Meijler A 9 3 3 2 986 1137 
9 Arie Koster B 9 4 1 3 882 963 
10 Gerard Morsink B 8 3 2 3 1056 958 
11 Wim de Jong C 8 3 2 3 1017 849 
12 Peter Kolkman B 8 3 2 3 962 1000 
13 Johan Strous B 8 4 0 4 953 1132 
14 René Nurmohamed C 7 2 3 3 976 652 
15 Ruud Klaarenbeek B 7 3 1 4 925 1064 
16 Dick de Boer B 7 3 1 4 897 952 
17 Jan van Ee C 7 3 1 4 855 801 
18 Teus de Mik B 6 2 2 4 936 940 
19 Leo Poot C 6 2 2 4 830 650 
20 Henk Vermeend C 4 2 0 6 855 786 
21 Jan van der Lit C 4 1 2 5 827 591 
22 Andreas Ongers C 1 0 1 7 822 460 
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Enkele fragmenten van en door kampioen Cock. 
Na een moeizame overwinning in het eindspel tegen Teus de Mik, had 
ik in de 2e ronde al snel een schijfje meer tegen Wim Vlooswijk. Dat 
ging zo. Cock van Wijk - Wim Vlooswijk: 1.32-28 16-21   2.31-26 
18-22   3.37-32 11-16   4.41-37 7-11   5.46-41 13-18   6.34-29 20-24   
7.29x20 15x24   8.40-34 21-27   9.33x21 16x27. Wim zet de aanval 
in, maar deze Roozenburg luistert vooral voor zwart erg nauw… 

10.37-31 1-711.41-37! zie diagram. 
 
11…10-15?   12.37-32 11-16   13.32x21 
16x27   14.35-30! 24x35   15.26-21 17x37 
16.28x17 12x21   17.42x24 met schijfwinst. 
 
Merk op dat in de diagramstand zwart met 
11…9-13 de zaak in balans houdt, al heeft 
wit goede omsingelingskansen na 12.37-32 

11-16 13.32x21 16x27 14.34-30 etc.  
Toevoeging eindredactie. De zet 11...8-13 lijkt geen alternatief, want 
na 37-32 11-16 xx, gevolgd door 26-21 krijgt zwart een geïsoleerde 
voorpost op 27 na 33-28. Nog slechter is 11...18-23, want na 37-32 
11-16 xx 47-41 23x32 en na 33-29 xx gaat schijf 27 verloren. 

groep   A pt 
1 Cock van Wijk 15 
2 Heike Verheul 12 
3 Alfons Ottink 12 
4 Robert Sall 10 
5 Wouter van Beek 9 
6 Auke Zijlstra 9 
7 Peter Meijler 9 

groep   C pt 
1 Wim de Jong 8 
2 René Nurmohamed 7 
3 Jan van Ee 7 
4 Leo Poot 6 
5 Henk Vermeend 4 
6 Jan van der Lit 4 
7 Andreas Ongers 1 

groep   B pt 
1 Wim Vlooswijk 10 
2 Arie Koster 9 
3 Gerard Morsink 8 
4 Peter Kolkman 8 

groep   B pt 
5 Johan Strous 8 
6 Ruud Klaarenbeek 7 
7 Dick de Boer 7 
8 Teus de Mik 6 
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Tijdens zo’n 
sneldamkampioenschap moet 
het ook een beetje meezitten, en 
dat was bij mij zeker het geval. 
Twee voorbeelden. 
 
Cock van Wijk – Ruud 
Klaarenbeek 
In het middenspel had ik Ruud 
in een voor mij zeer gunstige 
hekstelling gezet, maar kon het 
voordeel niet vasthouden. De 

zaak kwam los en in deze 6-om-6 lijkt 
remise onvermijdelijk. Ik speelde 34-29 om 
een vork te gaan formeren. Ruud zag z’n 
kans schoon om snel naar dam door te 
breken… 32-38?? Nu had ik met de vork 
39-33! ineens beet. Ruud speelde nog even 
14-19 23x14! en gaf toen op. 
In de diagramstand na 34-29 had zwart zelf 
op een aardige truc kunnen spelen met 
22-28! 24-19? 32-37!! 23x41 14x43 Z+. In plaats van 24-19 plakt wit 
met 26-21xx12 naar remise. 
 

Wouter van Beek – Cock van Wijk 
(7e ronde). Laatste zet was 43-39. 
 
In deze klassieke stand lijkt wit makkelijker 
spel te hebben. Ik wilde me in tijdnood dan 
ook wat ruimte verschaffen met het offer 
van Dussaut: 16-21? 27x16 18-22 en hoopte 
op 39-33? 22-27 32x21 23x43 Z+ Wouter 
schrok daarvan en speelde ook niet 39-34 

met voordeel voor wit, maar liet slaan met 36-31(?) 22x44 40x49 met 
later remise. Maar hij had kunnen winnen door het thematische 32-27! 
23x34, 27x7 6-11, 30x39 11x2 en doorbraak na 26-21 en 16-11. 
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In de diagramstand (vorige bladzijde) kan zwart goed verder met 
14-20! 25x14 9x20. Achterlopen met 30-25 faalt nu op 29-33 met 
schijfwinst zwart. Een plausibel verloop is nu: 39-33 20-25, 40-34 
29x40, 45x34 3-8, 42-37 17-21 [eindredactie: analyse geeft aan dat 

8-13 heel kansrijk is], 26x17 12x21. 
 
Diagram. 27-22? [of 37-31? 21-26, 27-22 
18x27] 18x27, 37-31 21-26! 31x22 16-21, 
en wit moet een schijf offeren, want na 
34-29 23x34, 30x39 volgt19-23! 28x30 
25x43, 38x49 21-27, 32x21 26x39 Z+. 
 
Een uitbreiding van de eindredactie m.b.v. 

computeranalyses. Hierbij kan de vraag gesteld worden of publicaties 
tegenwoordig niet altijd gecheckt dienen te worden met de computer. 
In het laatste diagram lijkt ook 34-29 23x34! 30x39 niets op te leveren 
voor wit na 21-26! Voorkomt dat wit van de zwakte op 13 profiteert 
met 28-22, want deze zet is nu verboden wegens 26-31, 19-23 en 
25x43! Ook 37-31 is verboden wegens 19-23; zo is het ontbreken van 
een schijf op 13 een sterkte! Dus wit moet na 21-26 verder met 39-34 
8-13, 34-29 [op 37-31x41 18-23 en 24-30] 6-11, 29x20 15x24. Deze 
stelling is heel kansrijk voor zwart, maar waarschijnlijk toch slechts 
remise na 28-22! 
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Nogmaals het laatste 
diagram, de voor de hand 
liggende zet is 28-22 
8-13. Nu kan wit kiezen 
voor 36-31 waarop zwart 
zowel na 24-29 en 23-28 
als na 21-26 remise 
bereikt, maar boeiender is 
33-28 met na zowel 6-11 
als 21-26 verrassend de 
offers uit de Coup Fabre 
met 34-29 en 30-24. 
 
Helemaal terug naar het openingsdiagram van deze partij. Analytisch 
blijkt 3-8 36-31 het beste, met na 17-21x21 nu eerst 40-34x44 en 
daarna 31-26 met duidelijk voordeel voor wit. Maar na 3-8, 36-31 
9-13, 39-33 en nu pas 17-21x21 lijkt zwart te verliezen na 31-26 [weer 
voordeel wit na eerst 40-34 enz.]. Maar nu heeft zwart de offers uit de 
Coup Fabre: 18-22 en 21-27, met gelijk spel na de juiste keuzes. 
 
Maar de door Cock aangegeven variant met 14-20x20 liep toch heel 
goed voor zwart? Ja, indien wit 39-33 speelt, maar na 39-34 gaat wit 

heel duidelijk aan de leiding! 
 
Diagram na 39-34. Nu dreigt wel 30-25. 
Zwart kan nu voortzetten met 3-9, 30-25 
9-14, maar bereikt na 34-30 6-11 [dreigt met 
29-34 en 24-30], 42-37 16-21, 27x7 12x1, 
26-21 17x26, 36-31 waarschijnlijk geen 
remise na 1-7, 40-34 [niet 31-27 wegens 
29-34 en 18-22] 29x40, 45x34 24-29, 31-27 

29x40, 35x44 gevolgd door 38-33-29. Wit kan na 39-34 3-9, ook 
direct een gunstig (remise-)eindspel beginnen met 27-22. 
Maar zwart speelt in de diagramstand natuurlijk 20-25, en krijgt dan 
de rekening voor het wegspelen van schijf 9 bij een onbezet veld 13: 
26-21 17x26, 28-22 26-31, 22x13 19x8, 30x28 31x33, 34x23 33-39, 
36-31 en een zware remiseopdracht ligt bij zwart. 
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Vervolg verslag Cock. Na de prijsuitreiking werden er door Auke, 
Alfons, Robert en Cock nog enkele sneldampartijtjes gespeeld. In een 
20-om-20-stand tussen Auke (wit) en Alfons gebeurde iets 
onverwachts. Alfons dacht met zijn laatste zet 19-23 een gunstige 

kettingstelling te formeren, maar Auke had 
andere plannen… 
 
27-22! 18x27? Auke won nu verrassend een 
schijf via 31x22 17x28, 33x22 24x33, 38x18 
12x23, 22-17 11x22, 34-30 25x34, 40x27! 
 
Toegift eindredactie: het diagram toont een 
vaker voorgekomen openingsstelling, waarin 

wit inderdaad het beste 27-22 speelt. Opmerkelijk is dat Alfons, de 
ervaren rot, nu verkeerd slaat! De volgende richtlijn lijkt mij nuttig 
voor dit soort situaties: sla zó dat je slagkeuze krijgt / behoudt! Na de 
foute slag 18x27 heeft wit de keuze uit 31x22 en 29x18. Maar na 
17x28 33x22 blijft de slagkeuze aan zwart: na 24x33, 39x19 18x27, 
31x22 13x24 zou wit een nadeeltje hebben (beste 34-29x29?). 
 
De diagramstelling is interessant voor de praktijk, want meestal is het 
vervolg: 37-32 14-19 [de damzet met 24-30 en 13-19 verliest], 42-37! 
En niet 41-37, waarbij opgemerkt moet worden dat nu 10-14 verplicht 
tot 47-41, omdat 27-22 zelfs een schijf kost door de naslag 20x27. Na 
42-37: 10-14, 48-42! 17-21, 26x17 11x22, 31-26 22x31, 36x27 12-17, 
27-21 16x27, 32x12 8x17 en nu de zet die de kettingstelling moet 
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verwijderen 38-32! Deze noodzakelijke zet kan niet als 47 i.p.v. 48 
open is, wegens dam met 18-22 en 24-30. Wit blijft ook na 38-32 
nadeel behouden, zo wijzen de statistieken uit. 
Om nadeel te voorkomen moet wit de diagramstelling vermijden: niet 
32-27 19-23, maar 32-28 17-21. 
 

Wouter van Beek - Heike Verheul 
Een bijdrage van Heike, maar dan wel 
lichtelijk aangepast, d.w.z. teruggegaan naar 
de situatie vóór de vermoedelijke blunder 
van Wouter. De partijstand kan heel anders 
zijn geweest, maar deze lijkt het meest 
waarschijnlijk. Mogelijk is ook dat 40 op 39 
heeft gestaan, dan is 41-37 een prima zet. 
Wit vindt de zwarte ruil naar 34 vervelend, 

zeker na 25-20 29-34, 40x29 23x34, 20-15 [de stelling blijft slecht 
maar zeker langer houdbaar is 28-22] 9-14, 38-33 11-17 [dreigt 17-22, 
34-40 en 14-20], 41-37 21-26 en zwart wint. 
 
De beste zet is 27-22 [geen ruil meer mogelijk naar 34] 18x27 31x22. 
Zwart moet de witte indringer wegruilen met gelijk spel, want op 
21-26 volgt 22-17 en 40-34, terwijl na 12-17 of 12-18 32-27 met 
schijfwinst na 39-34 volgt. 
 
Maar Wouter besloot in de beperkte bedenktijd tot 40-34 29x40, 
45x34, zwart ontdoend van de flankbescherming in de klassieke stand. 
Een acceptabel plan met schijf 41 op 37, maar nu rampzalig. Heike 
strafte het in 2 zetten af! 9-14 voorkomt 34-30 [met 14-20], evenals 
38-33 [met 23-29] en 31-26 [met 23-29]. Na 48-43 23-29, 34x23 
18x29 en na ooit 19-24 en 13-19 breekt zwart door naar dam. Dus 
Wouter vervolgde met 27-22 18x27, 31x22. Wit lijkt gevaarlijk op te 
komen zetten: 22-17 dreigt en op 12-18 volgt 34-30-24. Heike is 
gedwongen tot 11-17, 22x11 6x17, waarna zij de laatste is die lacht! 
Plotseling moet wit een schijf verliezen wegens de dubbeldreiging: 
21-27 en de Haarlemmer met 23-29 en 17-22. Dat is sneldammen: 
geen tijd om je voor te bereiden op het einde. 
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KNDB-clubcompetitie 2014-2015 

 1e klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pu Bs 

1 IJmuiden x 11 9 8 12 12 12 14 13 10 13 14 17 36 

2 Samen Sterk 9 x 10 14 11 8 12 11 11 13 12 12 17 26 

3 Haarlemse Damclub 11 10 x 9 11 12 12 10 11 8 11 18 16 26 

4 Zaanstreek 12 6 11 x 9 9 10 10 11 15 13 13 14 18 

5 VAD Amsterdam 8 9 9 11 x 11 4 12 13 11 13 12 14 6 

6 O2O 2 8 12 8 11 9 x 10 10 9 11 12 13 12 6 

7 Ons Genoegen Utrecht 8 8 8 10 16 10 x 7 12 12 12 10 11 6 

8 Den Haag 6 9 10 10 8 10 13 x 8 9 14 11 9 -4 

9 Leids Damgenootschap 7 9 9 9 7 11 8 12 x 12 10 12 9 -8 

10 SNA 2 10 7 12 5 9 9 8 11 8 x 13 13 9 -10 

11 Gooi & Eemland 2 7 8 9 7 7 8 8 6 10 7 x 10 2 -46 

12 De Hofstad Dammers 6 8 2 7 8 7 10 9 8 7 10 x 2 -56 
 
Persoonlijke resultaten 

Naam we pu t-rat bgm  Naam we pu t-rat bgm 

Cock van Wijk 11 17 1102 3.36  Johan Strous 5 6 1123 6.20 

Peter Meijler 10 14 1049 8.60  Lex den Doop 11 6 1034 7.36 

Auke Zijlstra 11 13 1149 3.27  Gerard Morsink 10 4 1095 7.20 

Arne van Mourik 11 13 1133 2.91  Alfons Ottink 1 2 1176 3.00 

Robert Sall 8 11 1082 6.75  Arie Schwartz 3 2 1067 8.33 

Wouter van Beek 7 8 1072 3.29  Lex v Amerongen 1 1 1202 7.00 

Toys Sheoratan 9 8 1134 4.44  Dick de Boer 1 0 1038 8.00 

Wim Vlooswijk 9 8 1110 5.89  Adri Timp 2 0 1072 8.50 
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UPDB persoonlijk 2014-2015 
 

 Hoofdklasse We Wi Re Ve Pu Wp SB 

1  Andrew Tjon A Ong  9 6 3 0 15 93 152 

2  Harry de Waard  9 5 2 2 12 95 117 

3  Arne van Mourik  9 4 4 1 12 94 118 

          
4  Laura Timmerman  9 3 5 1 11 98 117 

5  Klaas Bor  9 3 5 1 11 95 106 

6  Jelmer Martens  9 4 3 2 11 94 107 

7  Erik Maijenburg  9 4 2 3 10 80 72 

8  Wouter van Beek  9 3 4 2 10 72 62 

9  Fred van Amersfoort  9 3 3 3 9 89 71 

10  Ruud Klaarenbeek  9 3 3 3 9 82 60 

11  Dick Beking  9 3 3 3 9 66 51 

12  Cock van Wijk  9 2 4 3 8 83 55 

13  Willem Bor  9 2 4 3 8 75 62 

14  Toys Sheoratan  9 2 4 3 8 68 50 

15  Evert van de Pol  9 3 0 6 6 71 26 

16  Kennedy Krishnadath  9 1 3 5 5 67 39 

17  Ton van der Ploeg  9 2 1 6 5 67 27 

18  Frits Stuger  9 1 1 7 3 69 18 
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 1e klasse We Wi Re Ve Pu Wp SB 

1  Kumar Bihari  9 5 3 1 13 98 140 

2  Cor van Setten  9 6 1 2 13 85 113 

3  Adri Timp  9 5 2 2 12 97 124 

          
4  Patrick van der Tol  9 4 4 1 12 89 111 

5  Arie Koster  9 5 2 2 12 87 107 

6  Nico Verhoeven  9 4 3 2 11 92 102 

7  Gerard Benning  9 5 1 3 11 89 93 

8  Dick de Boer  9 5 1 3 11 79 93 

9  Arie Roos  9 3 4 2 10 83 88 

10  Ben van der Linden  9 3 3 3 9 89 80 

11  Jaap Langerak  9 3 3 3 9 86 80 

12  Sjef Valk Jr.  9 3 3 3 9 82 72 

13  Wim de Jong  9 4 1 4 9 78 67 

14  Arie van Nieuwkerk  9 1 7 1 9 77 75 

15  Hans Loots  9 2 5 2 9 76 74 

16  Eric Dubelaar  9 2 5 2 9 71 67 

17  Cor Vonk  9 3 2 4 8 74 58 

18  Chris Schippers  9 2 4 3 8 70 53 

19  Jan van Ee  9 3 1 5 7 92 66 

20  Jan-Jaap van Horssen  9 1 5 3 7 85 58 

21  Evert Muis  9 2 3 4 7 74 50 

22  Hans Vermeij  9 2 3 4 7 69 44 
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 1e klasse We Wi Re Ve Pu Wp SB 

23  Robert De Wolf  9 2 3 4 7 67 45 

24  Harry Vredeveldt  9 1 4 4 6 72 38 

25  Hennie van Lambalgen  9 0 5 4 5 75 35 

26  Lennart Bolks  9 0 4 5 4 70 29 
 
 
 
 

 2e klasse We Wi Re Ve Pu Wp SB 

1  Ton Stoffer  9 6 3 0 15 88 147 

2  René Runhaar  9 7 1 1 15 83 124 

3  Piet van Dijk  9 5 3 1 13 80 95 

          
4  Ruud de Koning  9 4 4 1 12 80 82 

5  Adriaan Noorman  9 5 2 2 12 79 78 

6  Anton van Ginkel  9 3 2 4 8 84 42 

7  René Nurmohamed  9 3 2 4 8 81 48 

8  Jan van der Lit  9 3 2 4 8 80 49 

9  Andreas Ongers  9 3 2 4 8 80 46 

10  Willem van Egdom  9 1 2 6 4 84 21 

11  George de Groot  9 1 1 7 3 77 8 

12  Henk Krops  9 0 2 7 2 76 12 
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Partijproblemen van Alfons Ottink 

Januari 2015 

 

Wit staat compact en zwart erg los. Hoe 
wint wit? 
 
1.39-34 30x39 2.31-27 22x42 
3.36-31 
[3.44-40 35x44 4.36-31 26x46 
5.28-23 39x37 6.23x1 (na 23x5 
verliest wit zelfs: 42x33 5x2 33-38! 
2x41) 42x33 remise na 1x5 of 1x49 ] 
3...26x46  4.28-2319x37 
[4...39x37  5.23x1 42x33 
6.1x5 ook winst] 
5.47-41 39x28 6.41x5 42x33 
7.44-40 35x44 8.50x28 46x19 
9.5x2 
 

Februari 2015 

 

In vergl. met januariprobleem: schijf 18 
op 24. Nu winst middels een forcing! 
 
1.47-42 7-11 
[1...13-18 (op 17-21x12 39-34, op 
overige zetten ook 31-27) 
2.39-34 30x39 met winst na 28-23] 
2.31-27 22x31 3.36x27 10-14 
[3...9-14   4.44-40 35x44   5.28-22 17x28 
6.33x22 44x33   7.38x18 winst] 
4.41-36 
[4.44-40 35x44 5.28-22 17x28 
6.33x22 44x33 7.38x20 14x25 
8.27-21 26x28 9.32x12 remise] 
4...8-12 5.44-40 35x44 
6.28-22 17x28 7.33x22 44x33 
8.38x20 14x25 9.27-21 26x28 
10.32x3 
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Maart 2015 

 

Zwart is zojuist achter schijf 40 
gekropen. Dat komt hem duur te staan. 
 
Na 1.44-40 30-35? volgt 
2.32-28! 35x44 3.29-23 18x40 
4.28-23 19x28 5.25-20 15x24 
6.38-32 27x29 7.16x9 3x14 
8.37-31 36x27 9.50-45 44x33 
10.45x3 14-19 11.3-8 
 
 
 

Mei 2015 

 

Wit lijkt te zijn vast gelopen. Niets is 
minder waar. Hoe staat wit op? 
 
1.33-28 
[1.32-28 23x41 2.46x37 21x41 
3.33-28 maar deze zetomwisseling wordt 
wit fataal na: 22x42! 4.48x46 36x27!] 
1...22x42  2.47x38 24x42 
3.30-24 20x29 
[3...19x30 4.35x24 20x29 met nu alleen 
winst na 5.43-38] 
4.39-33 
[4.32-28 21x41 5.46x37 23x41 
6.34x3 (hier 34x1 levert slechts een te 
dure dam op) 6...36x27 7.3x36 
met na 25-30 en 18-23 damafname en 
zeker geen winst voor wit] 
4...29x38  5.32-28 23x41 
6.46x37 21x41 7.48x46 36x27 
8.43x5 7-11  9.5-37 4-10 
10.37x5 9-14 11.5x8 2x13 
12.34-30 25x34 13.40x29 
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April 2015 

 

Wit speelt 47-41 en na 31-36 slaat wit 
doldriest toe! 
 
Na 1.47-41 31-36 volgt 
2.38-33 
[2.43-39 36x47 3.37-31 26x48 
4.29-24 47x22 5.24x4 27x38 
6.4x47 17-21 remise.] 
2...36x49  3.30-24 19x39 
4.35-30 25x23 5.28x19 27x29 
6.44x4 49x13 7.4x10 17-22 
8.10-4 22-28 9.50-44 
 

Juni 2015 

 

Wit haalt een winnende combinatie uit. 
 
1.40-34 
[1.44-39 35x44 2.18-13 9x18 
3.27-21 16x27 4.28-22 17x19 
5.37-31 26x37 6.42x4 44-49 
7.50-44 49x23 8.41-37 23x41 
9.46x37   met nu een witte dam voor 2, 
hier mogelijk remise, bijv. na 9...14-20 
10.4-27 30-35 11.39-34 11-16 
12.27-49 12-18 13.49-44 20-25 
14.37-32 16-21 15.33-29 1-6 
16.44-49 18-22 17.48-43 remise] 
1...30x39  2.18-13 9x18 
3.28-22 17x19 4.27-21 26x17 
[op 39x28 37-32 en op 16x27 37-31/32] 
5.37-31 36x27 6.41-37 39x28 
7.37-32 27x38 8.42x4 
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Hilversumse Sneldamflitsen door Arne van Mourik 
Omdat Wouter Ludwig zich dit jaar had geplaatst voor het NK kon hij 
zijn UPDB-sneldam-titel niet verdedigen. Van de kapers op de kust 
wist ik met 17 uit 11 één punt meer te vergaren dan Cock van Wijk en 
Andrew Tjon A Ong.  
Elf ronden speelden we op zaterdag 11 april. Uit mijn geheugen viste 
ik diezelfde dag vijf fragmenten op. Excuses, het zijn louter uitslagen 
in mijn voordeel. Eén partij verloor ik terecht (van Cock, uiteindelijk 
op de klok), in de andere partijen zat ik telkens aan de goede kant van 
het bord, al was het tegen Klaas Bor kantje boord en Fred van 
Amersfoort miste één ijzersterke zet. Blijkbaar was de flow er voor 
mij. 
 
Sneldammen is concentratie. Toen de stand van het diagram in een 
tochtige, door stormvlagen omsingelde partytent op het bord stond, 
had ik nog maar twee van de tien minuten over, Wim Bor vijf. Er was 

op de Hilversumse Kerkbrink iets ernstig 
mis gegaan met mijn middenspel. Willem 
voelde zich (denk ik) wel lekker en speelde 
(11-17). Beter is (7-12-18). De partijvariant 
zag ik schemeren: 29-23 (28x19) 37-32 
(7-12) 32x21 (22-28?). Met nog vijf minuten 
ter beschikking mag je niet a tempo spelen! 
Wim keek ook niet naar de glinstering in 
mijn ogen: 21-16! (13-18??) 38-33 (28x30) 

35x11 (6x17) 26-21 (17x26) 16-11 en de kassa rinkelde onverwacht. 
 

Hoera! Eindelijk wist ik eens een keer te 
winnen van Andrew! Na een enorm lange 
serie remises en twee nullen van heel lang 
geleden. (De eerste in onze allereerste 
ontmoeting, een UPDB-finale van tweede 
helft jaren negentig…). In nevenstand 
diagram heeft Andrew zijn hoop 
vermoedelijk gevestigd op de 
achtergebleven schijf 47, maar wit heeft 
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voldoende tegenkansen. Zeker na (13-19) 33-29 (19-24) [durft 1-7?! 
niet aan] 29x20 (14x25) 27-22 (18x27) 31x22 (11-17) [(12-17) is 
speelbaar, maar durf je dat aan met weinig tijd?] 22x11 (16x7) 38-33 
(8-13) 42-38 ((13-19?) 33-28. Inmiddels staat zwart ongemakkelijk 
maar het moet nog houdbaar zijn. (9-14) 38-33. 

 
Diagram. Na (14-20?) was het echter mis: 
28-22! (20-24) 22-18 (25-30?) en zwart 
sloeg zichzelf de vernieling in. Anders was 
schijfverlies vermoedelijk ook wel fataal 
geweest.  
Misschien nog wel belangrijker dan deze 
klap was voor Andrew het feit dat hij daarna 
een beetje van slag was. Hij miste een paar 

keer goede kansen en liep tot aan de laatste ronde achter de feiten aan. 
Maar aan de andere kant, in het ‘echte’ UPDB-kampioenschap was 
het andersom. Daarin liepen alle deelnemers een straatlengte achter 
hem aan. 
 
Na de pauze stonden Cock en ik bovenaan. Ik kwam (na een 
spannende opening) niet verder dan de reeds genoemde moeizame 
remise tegen Klaas Bor. Cock miste een fraaie combinatie tegen Laura 
Timmerman. In de volgende ronde nam ik mijn omsingelingskansen 
tegen Dick Beking optimaal waar, zie diagram. Naar mijn smaak mijn 
mooiste (en beste) partij. In het middenspel had Dick (met zwart) even 
op een zetje zitten spelen met (15-20?!) maar hield daar even later de 
diagramstand aan over. Zwart hoeft niet slecht te staan maar zijn doel, 
doorstoten naar veld 33, blijkt lastig te verwezenlijken omdat de 

schijven op zijn korte vleugel elkaar voor de 
voeten lopen. Ik had nog ruim de tijd en 
bedacht 49-44! (11-16) 44-40! (12-17?) 
39-33 (28x39) 26-21 (16x36) 37-31 (36x27) 
32x1+. 
 
De vraag is wat de diagramstand waard is na 
49-44. Zwart moet ook oppassen voor 
(11-17?) 38-33 (7-11) 42-38 met 
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opgeefstand. Omdat (12-17) 38-33 (7-12) op hetzelfde neerkomt blijft 
alleen over: (11-16) 44-40 en nu (7-11!) Probleem voor wit is dat 
47-41 onspeelbaar is vanwege (12-17) en zwart kan (28-33) laten 
volgen omdat 38-33 niet mag. Ook 39-34 (24-29) 41-36 (20-24) 32-27 
is niet best voor wit.  
Maar er is een ander plan: 32-27 (23-29) verplicht want na (11/12-17) 
is 38-33 weer wel sterk. Wit kan nu winnend voordeel behalen met het 
ruiltje 38-33x33, maar fraaier is de boel opblazen met 38-32!? 
(29-34*) 32x23 (34x43) [ook (18x29) geeft leuke effecten, niet 
reddend voor zwart] 37-32!! (19x48) 30x6 en ondanks dat zwart een 
dam en een bijnadam heeft staat ‘ie straal verloren. 
 

Tegen Fred van Amersfoort kwam ik met 
zwart juist zelf in de aanval, zie diagram. 
Toch voel ik me nooit erg op mijn gemak in 
zo’n stand. Als omsingelfan weet ik dat de 
witte stand nog prima hanteerbaar is, 
ondanks de achterstand in ontwikkeling. 
Kwestie van ten koste van één schijf 
doorbreken op de vijandelijke lange vleugel, 
en de verdediging potdicht houden… 

Maar Fred (en ik blijkbaar ook) voelde de stand niet goed aan en 
kwam na 34-30 (22-28) met 30-25. Niets mis mee maar in de partij 
zag ik dat ook 42-37 vervelend is voor zwart. De schijfwinst 28-33 is 
vergiftigd [26-21 na]. Aangewezen is (16-21) en wit heeft geen 
problemen meer. Op (12-17) kan hij zelfs meteen naar remise 
combineren met 38-33! (28x39) 49-43 (39x48) en 37-31x2. Of ook 
“andersom” met 36-31 enz. maar dat is moeizamer. 
In de partij nam ik een gok door met (18-22) schijf 49 te pennen maar 
thuis zag ik pas dat 25-20 dan niet alleen aangewezen is maar ook heel 
sterk! Immers, (23-29?) loopt niet goed af voor zwart en de doorbaak 
20-14 en 24-19/20 komt snel…Maar nu koos Fred wèl voor 42-37 
(16-21) 26x17 (12x21) en gaf me in paniek een dam en even later op. 
Met het tijdelijke offer 38-33 (28x39) 25-20 had hij mij voor een 
dilemma gesteld. Welke van de drie mogelijkheden is misschien de 
winnende? [(39-43), (39-44) of toch meteen (23-29)?] Gelukkig 
worden er in sneldampartijen veel fouten gemaakt… 
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De laatste ronde leverde ook een boeiende 
stelling op, zie diagram. Ruud Klaarenbeek 
moest in het middenspel met zwart 
gedwongen doorstoten naar veld 34, maar 
dat bleek zo verkeerd nog niet. Ik moest 
mijn pijlen op zijn korte vleugel richten 
want anders zou zwart er gewoon beter 
uitkomen. Dus 27-22 (18x27) 32x21 (23x32) 
38x27. Het gekke is dat ik na (13-18) wel 

zag dat er een twee om twee naar 39 “dreigt”, maar dat me niet opviel 
(en voor terugdenken heb je ook geen tijd) dat die er natuurlijk al in 
zat. Op de UPDB-site werd overigens ten onrechte vermeld dat Ruud 
de winst miste, want als hij de twee om twee wel had gezien is het nog 
tamelijk eenvoudig remise. Wit rukt op naar veld 17 en gaat werken 
met 50-44 enzovoort. Dan zou ik de titel op weerstandspunten hebben 
gepakt en dat is minder leuk. 
In de partij volgde na (13-18) 33-28 een kleine ineenstorting bij zwart: 
(18-23) 27-22! (23x32) 43-38 (32x43) 48x30 (24-29?) Te vlug; eerst 
(9-13) 50-44 was aangewezen. Nu komt de witte aanval snel: 21-17 
(12x21) 26x17 al is (3-8??) pas de beslissende fout; 22-18 (29-33) 
18-12 (8-13) 12-7 (33-38) 7-2 (38-43) 50-44! en even later was het 
voorbij. 
 
Van de andere partijen enige snapshots in woorden: Harry kreeg in de 
eerste ronde op klaarlichte dag een dubbeldreiging om zijn oren en 
moest offeren. Even later kon hij (volgens mij) de schijf weer terug 
winnen ten koste van een klaverbladopsluiting – waarvan ik de waarde 
niet kan inschatten want ik weet niet meer precies hoe het stond. Hij 
probeerde het op een andere manier en toen sloeg ik verrassend anders 
dan verwacht (gaf een één om twee) en combineerde beslissend naar 
dam. 
Tegen Cock had ik een moeizame omsingeling ingezet. Die was 
misschien wel speelbaar maar toen de rookwolken waren opgetrokken 
stond ik in een acht om acht duidelijk minder, en wat erger was, mijn 
tijd was op. 
Klaas z’n lange vleugel stond onder druk en daarom besloot hij met 
36-31 te sluiten. In de praktijk bleek dat zo gek nog niet want na een 
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grootscheepse ruil stond hij actiever en moest ik nauwkeurig schuiven 
(variant met tijdelijk offer) om een punt weg te slepen.  
Toys leverde binnen tien zetten een schijf in. Die won hij op de lange 
termijn weer terug, maar daar kon ik een kansrijke omsingeling 
tegenover zetten en dat bleek eigenlijk een niet te pareren wurging. 
Laura dacht in de opening zomaar anderhalve minuut (of zoiets) over 
zet na, maar ik kon daarna niet van mijn voordeel in tijd profiteren. Na 
laveren en wederzijdse dreiginkjes kwam ik eerder op dam maar 
Laura vond de juiste plakker. 
Erik Maijenburg zat op een smerig zetje te spelen, maar wel met een 
laatste zet die er verdacht uitzag. Ik stonk er dus niet in. Even later had 
ik hem juist te pakken met een twee om drie – altijd letten op het 
teruggooien van randschijf 36! Mijn schijvenverdeling was echter niet 
optimaal en toen ik per ongeluk een twee om twee (10x28) toeliet had 
Erik voldoende compensatie. Als ik goed heb geteld is dit het enige 
punt dat ik heb laten liggen. Een efficiënt gespeeld toernooitje! 
Daarom nogmaals waar ik mee begon: sneldammen is concentratie! 
 
Over de ‘halve finales’ 2015, waaraan ik als UPDB-kampioen 2014 
mocht deelnemen, zal ik niet schrijven. Een korte impressie daarvan 
kunt u vinden in Hoofdlijn maart 2015. Wel denk ik er nog over de 
leukste fragmenten uit mijn UPDB-kampioenschap 2015 – hoewel, 
‘mijn’, ik werd uiteindelijk derde – bij elkaar te zetten, want dat is het 
merkwaardigste toernooi dat ik tot op heden heb gespeeld… 
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Kansen missen door Wouter van Beek 

Volgens Wouter Ludwig, Wouter Sipma en mijzelf is het Wouter-zijn 
iets bijzonders. Van Woutertje Pietersen tot kwade Wouter-en-zijn-
kans, en van Wouter Bos tot Wouter Wagtmans (wordt Wout 
genoemd, maar heet eigenlijk Wouter), wie zou geen Wouter willen 
zijn? Enfin, de partijen tussen grote en kleine Wouter, zoals Wouter 
Ludwig nog gezagsgetrouw in zijn notatieboek schrijft – voor de 
nieuwsgierigen hij is dan de kleine – zijn niet altijd groots en 
meeslepend, maar zeker ook niet voor het knekelhuis. Ik heb in een 
vorige rubriek al een ontsnapping gegeven – voor mij ontsnapping, 
niet voor kleine Wouter – uit het laatste Heerhugowaard toernooi, nu 
volgt zijn ontsnapping uit mijn grijpgrage klauwen, uit de simultaan 
van 16 juni 2014. 
 
Wouter van Beek - Wouter Ludwig 

Diagram. Stand na: 22...11-17. 
De stand komt duidelijk voort uit de opening 
31-27 19-23, waarbij wit het klassiek heeft 
gemaakt; zwart probeert door voortdurend 
ruilen met 17-22, en dan eerst naar 21 slaan, 
en later als terugruil naar 12, om de 
overtollige schijf van wit op 46 te isoleren. 
Ik vind het nu welletjes geweest: 
23.37-31 26x37 24.42x31 17-21 

25.31-26 14-20 Misschien is 1-6 wel zo goed als tempo. 
26.26x17 12x21 27.30-25 1-7 Hier valt 9-14 zeker te 
overwegen, de tempi gaan nu in wits voordeel werken. 

28.25x14 9x20 29.39-34 7-11 
30.41-37 21-26 31.43-39 
 
Diagram. Een klassieke partij is in wezen 
een wederzijdse omsingeling. Hier heeft 
zwart ruimte nodig. Op 20-25 speelt wit 
48-43, en komt dan rustig met schijf 46 op. 
Zwart moet dan een keer uitwijken met 
24-30, met een taaie verdediging in het 
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vooruitzicht.  31...8-12 Op 11-17 kan gewoon 27-21! 
32.34-30 20-25 33.39-34! 11-17 Wouter Ludwig zei, toen hij 
langs kwam en ik 39-34 zette: “Daar was ik al bang voor”. 
34.38-33 De thematische voortzetting. Wit dreigt nu met 27-22. 
 

Diagram. 35...3-8 
De combinatie met 27-22 geeft na (18x29) 
46-41 (23x32) 34x14 (15x24) 40x20 
(15x24) 37x28 (13-19!) 14x23 (8-13) 
gelijkspel. 
36.46-41 17-22 37.28x17 12x21 
38.33-28 24-29 Zwart heeft weinig keus, 
8-12 is zetverwisseling. 
 
 
Diagram. 39.48-43? 
Een ernstige fout. Hier wint 48-42!, en wel 
simpelweg omdat dan 8-12 verhinderd is 
door 30-24 en 40-34 met schijfwinst. Dus 
moet (15-20) 42-38 (20-24) 41-36 (8-12) 28-
22! En zwart moet maar zien of de 
compensatie na 12-17* x x x 18-22 
voldoende is, terwijl ook 24-29 x x 22-17 

weinig goeds belooft. Ik speelde 48-43 met het oog op de 
partijvariant, maar had het schijnoffer dat nu volgt overzien. 
39...8-12  40.28-22 29-33! 41.43-39 33x44 
42.40x49 15-20 43.49-43 
 

Diagram. 43...23-28! 
De (onaangename) verrassing; ik dacht dat 
zwart gewoon vastliep. 
44.32x14 21x32 45.37x28 20x9 
Tja, nu zit ik met tegen een snelle aanval 
tegen mijn linkervleugel aan te kijken, 
daarom een meerslagje om de aanvalsschijf 
de andere kant op te halen. 
46.28-23! 18x40 47.45x34 
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Diagram. 
47   26-31 48.30-24 16-21? 
Zwart overziet nu een kleine finesse, maar er 
is geen winst meer 
49.24-20! 25x14 50.22-17 31-36 
en ik gaf remise omdat dit eindspel niet te 
winnen valt.  
 

 
Dit was typisch een jaar waar ik het moest doen met ontsnappingen, in 
plaats van overwinningen. Een mooie, maar wel heel utopische, had ik 
weer tegen Wouter Ludwig.  
Wouter Ludwig – Wouter van Beek, OG onderl., 24-11-2014. 
1.33-29 19-23 Ik heb al vaak genoeg 20-25 gespeeld met 
onvoltooide hekstelling.   2.35-30 14-19 
3.30-25 17-22 Een oude variant om de Roozenburg te vermijden. 
4.25x14 9x20 5.39-33 10-14 6.44-39 5-10 
7.50-44 4-9  8.31-26 12-17 9.29-24 20x29 
Wit probeert iets interessants te vinden tegen schijf 22. 
10.33x24 19x30 11.34x25 7-12 12.36-31 14-19 

 
Diagram. 13.32-27 17-21 
Op 41-36 had ik wel de uitval 22-27 gedaan, 
maar ik een hekstelling heb ik geen zin, 
zolang ik zelf de hekstelling niet heb 
14.26x28 23x21 15.39-33 10-14 
16.44-39 18-23 17.33-28 23x32 
18.37x28 12-18 19.39-33 1-7 
20.40-34 19-24   Ik mag 34-30 niet toelaten. 

21.41-37 7-12 22.37-32 13-19 23.46-41 8-13 
24.43-39 18-23   Op zich een belangrijke beslissing; heel denkbaar is 
hier te wachten met 21-26, 11-17, 2-8 en 17-22 om tot een 
omsingeling te proberen te komen. Wat mij weerhield was het lege 
veld 35. 25.41-37 
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Diagram. 25...14-20 Ik vergroot 
hiermee mijn tempovoorsprong; dat heeft 
een risico, maar één van de regels van het 
klassiek is dat een kleine tempovoorsprong 
soms ongunstiger is dan een grote. Maar is 
+6 groot genoeg? 
26.25x14 9x20 27.45-40 12-18 
28.31-27 2-8 29.47-41 8-12 
Voor 20-25, 49-43 15-20 is het nog te vroeg. 

30.40-35 24-29 31.33x24 20x40 32.35x44 3-9? 
Een positionele fout; hier moet 15-20. Nu komt wit op 25. 
33.39-34 15-20 34.34-30 20-24 35.30-25 23-29 
Ik moet ergens heen…   36.44-40 18-23 37.49-43 21-26 
38.41-36   Doordat ik 9-14 zorgvuldig niet heb gespeeld, heb ik nog 
een ‘poot’ in mijn overontwikkelde stand, nl. 9-13-18, en daar moet ik 
zuinig op zijn. Natuurlijk kan 43-39 niet wegens 16-21. 

 
Diagram. 12-18? De tweede fout. Ik moet 
het kapitaal dat ik heb wel gebruiken, nl. 
schijf 9! Nodig is 12-17, om 43-39 te 
verhinderen met 24-30 en 29-33 13x35. Ook 
na 27-22 (17-21) 43-39 (21-27) en verder 
dezelfde combinatie, die nu een ruil is. Wit 
moet dan 37-31x31 en na 17-22 heeft zwart 
houdbaar spel. 

39.43-39 18-22 40.28x17 11x31 41.36x27 9-14. Hier is 24-30 en 
29-33 13x31 wel een erge wanhoopspoging.  42.39-33 14-20 
43.25x14 19x10 44.33-28 13-19 45.37-31 26x37 46.42x31 

 
Diagram. Ik sta verloren. Mijn probleem is 
dat (24-30) 40-35 (30-34) 48-43 voor mij 
kansloos is. Toevoeging eindredactie, toch 
remise: (6-11) 31-26 34-39 x x x en omdat 
op 27-22 16-21-27 volgt, worden de 
achterblijvers 44 en 10 damlopers. Mogelijk 
praktische kansen na direct 31-26 i.p.v. 
48-43: (16-21) 26x17 (34-39) 27-21 (29-34) 
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17-12 (23-29) 12-8 (39-44) analytisch remise] 
10...10-14 op zoek naar een truc.   47.31-26 14-20   48.26-21 20-25   
49.21-17?? Yes!! Ik krijg mijn kans. 40-35 was finaal gewonnen. 
 

Diagram. 24-30!! De vingerzet 21-17 geeft 
me net de plakker die ik nodig heb: 40-35 
(6-11!). Het is nu meteen remise, hoelang 
mijn tegenstander ook nog zat te broeden. 
50.17-12 30-35 51.12-8 35x44 
52.27-21 16x27 53.32x21 23x43 
54.48x50 29-33 Remise gegeven. 
Beide Wouters gingen met licht 
verschillende gevoelens naar huis.  

 
Soms mis je een kans, en krijg je een herkansing, zoals tegen Teus de 
Mik; ik geef een gewonnen stand uit handen, om hem daarna van Teus 
terug te krijgen. Het is een instructieve partij wat vooral voor rekening 
van Teus komt, die de opening wel erg creatief speelt 
Wouter van Beek - Teus de Mik, OG onderlinge, 3-11-2014. 
1.33-29 20-25 2.39-33 14-20 3.44-39 20-24 
4.29x20 25x14 5.35-30 18-23 6.50-44 15-20 
7.30-25 10-15 8.33-29 12-18 9.38-33  

 
Diagram. 9...19-24   Een, laten we het maar 
noemen, creatieve zet, die echter beter is dan 
hij lijkt, althans minder rampzalig. 
10.32-28 23x32 11.37x28 17-22 
Het logische vervolg.   12.28x17 11x22 
13.41-37 7-12 
14.43-38 1-7 
14-19 blijft een 

dreiging.   15.37-32 13-19   16.40-35 9-13 
17.34-30 4-10   18.48-43 
 
Diagram   18...22-28   Teus moet natuurlijk 
lossen, en ik mik op de overblijvende 
langevleugel-opsluiting bij zwart. 
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19.32x23 19x28 20.33x22 18x27 21.31x22 24x33 
22.38x29 12-18 23.42-38 18x27 24.39-33 7-12 
25.46-41 16-21 26.41-37 6-11 

 
Diagram. Mijn strategie is simpel: het 
centrum veroveren zodat de vleugel-
opsluiting nadelig wordt; per slot heb ik ook 
vijf schijven in die opsluiting staan. 
27.38-32 27x38 28.43x32 11-16 
29.49-43 12-17 30.43-38 21-26 
31.33-28 8-12 32.36-31 3-8 
33.31-27 13-18 
 
Diagram. Dit is een moment dat je de stand 
door moet rekenen tot winst. Wat ik doe is 
goed; een andere strategie is vaak 27-21, 
maar ik zie dan wat combinatie-
mogelijkheden (18-22) 38-33 (8-13) – dreigt 
dam met 12-18 en 13-19, en 44-39 kan niet 
door (22-27) (17-22) 14x43). Dus  
34.28-22 17x28 35.32x23 8-13 

De combinatiemogelijkheid na (2-7) 44-39 (18-22) 27x18 (14-19) 
werkt niet door 25x14 (19x28) 29-24! (10x19) 24x11. 
36.44-39 2-7 37.30-24(?)   Ik maak het me moeilijk. Veel beter 
is 38-32. Nu lijkt het of zwart met 14-19 kan lossen, omdat na 23x14 
(20x9) het dammetje met 29-23 en 34-24 wordt afgevangen. Maar ik 
had helemaal overzien dat na 29-23 ook 25-20 gewoon wint. 
Toevoeging eindredactie: na 14-19 23x14 10x19! en de naslag 12x43! 
37...14-19  38.23x14 10x30 39.35x24 12-17   Teus is niet 

bang voor problemen, en is optimistisch 
genoeg om weer een oplossing te vinden.   
40.25x14 17-22 
 
Diagram.  
41.37-32(?) Beter is 27-21 (16x27). 
41...22x31 42.39-33 16-21  
43.45-40?? 18-22! 
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Diagram. Dit had ik aan moeten zien komen: 
zwart dreigt met het thematische 31-37, 
22-28, 21-27 met dam op 46 (daarom is 
27-21 veel sterker). Overigens, veel beter 
dan 45-40? is 24-19x19 en 14-9 naar dam. Ik 
had in de partij gezien dat ik dan na 31-36 
niet naar dam kon (9-4, 21-27!), maar eerst 
33-28 en dan 9-4 wint gewoon. Nu is 29-23 
‘niet geweldig’ (22-28, 21-27) 

44.32-28 31-37 45.28x17 21x12 46.33-28 26-31 
Nu wordt het improviseren, want de stand is ongeveer gelijk 
47.28-23 31-36 48.23-19 15-20 
Hier mist zwart een gelijkwaardige remise met de plakker 5-10x30. 
49.19x17 20x9 50.29-23 37-41 51.23-18 41-46 
52.17-12 9-13 [beter 7-11 met op 12-8 46-37 en op 40-35 46-14 
of zelfs 11-17 en 46-10]  53.18x9 7x18 54.40-35 46-28 
55.9-4 18-23 56.24-20 28-17 Ik wil per se schijf 5 fixeren. 
57.4-9 17-21   [17-3 met na 20-14 36-41 enz.] 
58.9-14 21x49 59.14x46 

 
Diagram. Tot mijn verrassing – en 
opluchting! – gaf Teus hier op. Hij heeft dat 
correct ingeschat, de schijf op 5 is alleen 
maar een hulp voor wit, en wit haalt een 
tweede dam. Maar zo eenvoudig is dat niet, 
wit moet nog hard werken. 
Toevoeging eindredactie: maar wat na 
(49-43) 20-15 [of onder dwang met óf 43-25 

óf 43-38] en hoe krijgt wit zwart daarna van de lijn 48/25? Bijv. 
(43-48) 46-14 (48-25) 14-3 (25-48) 3-25 en nu 5-10! en 48-37 remise, 
omdat Scouppe niet meer kan (schijf 35 kan niet naar 29/34!). Indien 
schijf 47 gaat lopen, zijn er voldoende mogelijkheden om de schijven 
vast te zetten en/of schijf 36 te laten oprukken als een witte schijf het 
zicht van de witte dam beperkt; ook is dammenruil op veld 14 soms 
mogelijk. NB ook remise met de witte schijven 20/35 op 15/25 met 
36/4 als zwarte verdedigingslijn. 
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Franeker Open 2015 door Auke Zijlstra 

De stichting WFD (wereldkampioenschap Fries dammen) 
organiseert al een behoorlijk aantal jaren een toernooi in Franeker. Het 
begon met een vierkamp tussen de vier beste Friese dammers. De 
afgelopen jaren was er daarnaast een toernooi voor internationale 
dammers (d.w.z. normaal spelend volgens de internationale 
spelregels), waardoor het toernooi meer bekendheid kreeg. Vorig jaar 
speelde ik hier voor het eerst in mee, en kon ik eindelijk een keer van 
GMIs winnen. Waar vorig jaar de internationale spelers nog 
gescheiden waren, was de vorm deze keer een open toernooi over acht 
ronden, waarna als finale nog twee vierkampen volgden, voor zowel 
de beste vier internationale als de vier beste Friese spelers. Hierdoor 
duurde het toernooi ook langer, van dinsdagavond tot en met zaterdag. 

 
De deelname was niet heel erg groot, met dertien Friese en dertien 
internationale spelers, maar wel met bijna alle sterke Friezen en 
daarnaast een aantal grote namen uit het internationale spel, zoals 
Georgiev, Domtsjev, Schwarzman en Valneris waren van de partij. 
Ook Macadou N’Diaye zou net als vorig jaar meedoen, maar hij bleek 
het vliegtuig uit Paramaribo gemist te hebben. Zijn plek werd op het 
laatste moment nog overgenomen door Erwin Heslinga. 
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Op dinsdagavond was de opening, in het beroemdste café van 
Franeker, de Bogt fen Guné (bekend van de P.C., want gelegen naast 
het Sjûkelân). De opening werd opgeluisterd door een Shantykoor, en 
er was koffie met oranjekoek bij het bekendmaken van de paringen uit 
de eerste ronde (alle paringen waren Fries tegen internationaal). 
Hierna vertrokken we weer naar ons toch wel bijzondere onderkomen. 
De overnachtingen en de speelrondes van het open toernooi waren 
namelijk op zogenaamde tallships. Er waren twee van dit soort 
schepen, op de ene was de speelzaal (of misschien is speelvooronder 
een beter woord) ingericht, op de andere werd geslapen en gegeten. 
Dit schip voer in de zomermaanden langs Spitsbergen. Op het schip 
was ook een beeldscherm waarop de partijen gevolgd konden worden. 
De organisatie was kortom perfect op orde. 
 
Nu over op het dammen. Voor ik verderga, voor wie de regels van 
het Fries dammen nog niet kent, een korte uitleg. 
 Zetten: als in het internationale dammen. 
 Slaan: naast het diagonale slaan, mag er ook horizontaal en 

verticaal geslagen worden. Dus een dam op 46 kan een schijf op 
36 slaan en eindigen op 26, 16 of 6. 

 Meerslag: meerslag gaat voor. Een dam telt hierbij voor iets 
minder dan twee schijven, en is dus niet gelijkwaardig. Bij 
keuze tussen het slaan van een dam of het slaan van een schijf 
moet de dam geslagen worden. Bij keuze tussen een dam en 
twee schijven moeten de twee schijven geslagen worden. 

 Damslag: is er geen sprake van meerslag, dan gaat damslag 
voor. 

 Daarnaast zijn er in het eindspel (waarin door het rechte slaan 2 
dammen winnen van 1 dam, en dus is de remisemarge klein) 
nog twee enigszins curieuze regels: men mag maar drie zetten 
achter elkaar met dezelfde dam doen (tenzij die dam het enige 
stuk is natuurlijk), en een eindspel met 2 dammen tegen 1 moet 
binnen 7 zetten worden gewonnen. 

 Naast het slaan zijn ook de meerslag- en damslag regels iets 
waaraan je even moet wennen (je kunt bijvoorbeeld al plakken 
als een dam maar 1 schijf slaat). Overigens zou je deze regels 
prima in het internationale spel kunnen hanteren, zonder dat het 
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spel wezenlijk verandert (behalve misschien voor 
problemisten).  

Voor het volgen van de partijen heb ik de slagen volledig met 
tussenvelden uitgeschreven, hopelijk helpt dit bij het volgen. 

 
Ik presteerde voor mijn gevoel iets onder mijn kunnen, en ben dan ook 
niet helemaal tevreden, al is het eindresultaat ook niet echt slecht. In 
de eerste ronde had ik Kees Tijssen geloot (niet te verwarren met Kees 
Thijssen), een zeer ervaren speler, waartegen ik vanaf de opening 
achter de feiten aanliep. In het diagram offerde ik maar een schijf, wat 
niet veel hielp. Let op hoe door het rechte slaan het zwarte 

centrumblok in bedwang wordt gehouden 
door maar twee schijven (27 en 30). De 
diagramstand maakt ook wel duidelijk dat de 
intuïtie die we voor het internationale spel 
hebben over sterke posities, en dan met 
name centrumstanden, in het Friese spel 
volstrekt niet van toepassing zijn. Hier gaat 
het er juist om zwakke centrumschijven op 
te ruimen, en van zwakke schijven op het 
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centrum te profiteren. Ik offerde nog door 14-20 30x10 23-28 
27x29x9 13x4x15, maar dit haalde niets uit tegen de perfect 
gepositioneerde witte schijven. 
 
De volgende ronde lootte ik een andere verliezer, de Limburger 
Martijn van Gortel, die een groot liefhebber bleek te zijn, en opvallend 
goed presteerde. Ik probeerde hem op dezelfde manier aan te pakken 
zoals ik zelf door Kees Tijssen was aangepakt, en dit lukte 
wonderwel. 
In de diagramstand is Martijn met zwart vastgelopen (op 11-17 27x7, 

op 8-12 27-21 16x27 31x22x2, op 5-10 
27-21 16x27 31x22x24 19x30 25x34, op 
23-29 27-21 16x27 26x28x30). Uit de 
diagramstand blijkt ook dat het profiteren 
van een zwak centrum heel gemakkelijk kan 
zijn en geen grote rekenkracht vergt. In de 
diagramstand offerde zwart met 23-28 
27x29 19x39 49x29, maar ook dit haalde 
niets uit. 

 
In de derde ronde trad ik aan tegen Rindert Walinga, de zoon van 
organisator Marten. Hij is nog maar 17, maar damt al behoorlijk goed. 

Desondanks had ik wel een kans gehad, 
maar in het diagram had ik (met zwart) last 
van damblindheid. Ik speelde 8-12 28x8 
25-30 34x25x14x23 en nu wilde ik met 13 
naar 46 slaan. Helaas stond de computer (we 
noteerden op iPads) het niet toe, maar sloeg 
onverbiddelijk 13x33x31 (en niet via 26 naar 
46), waarna ik gedesillusioneerd opgaf. 
 

Tussen de ronden in was er in de Botniastins (stins is een soort 
herenhuis) een expositie van oude damborden en damschijven die 
werd verzorgd door Wim van Mourik (de vader van Arne), die zelf 
aanwezig was om uitleg te geven. Hierbij viel me op dat Arne niet 
alleen fysiek, maar ook in manier van praten erg op zijn vader lijkt (of 
andersom). In de avonduren was er in de speelzaal nog een lezing, 
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waarin Wim ons via afbeeldingen door een hele serie damborden en 
damtaferelen leidde. Hierna volgde nog een kort exposé van 
organisator Liuwe Westra over de geschiedenis van het damspel. 
Vervolgens werden er bij de bar van het tallship onder het genot van 
een consumptie nog ettelijke miniatuurtjes opgelost.  
 
De volgende dag stonden er weer drie partijen op het programma, de 
eerste was tegen Renaud Braye. Deze Belg was met Patrick Casaril 
meegekomen. Hij speelde niet heel erg sterk, maar toonde wel een 
grote belangstelling, en zat elke avond nog miniatuurtjes op te lossen, 
waar de voormalig Oostblokspelers zich rond de laptop van Valneris 
verzamelden om James Bond films te kijken. Braye eindigde bijna 
onderaan, maar in de diagramstand had ik met wit voor mijn gevoel 

weinig bereikt. Ik zette zwart op slag met 
36-31 16x36 47-41 36x47 en na 40-34 gaat 
damslag voor 47x17 34x5. Wit staat nu een 
schijf achter, maar dreigt op vele manieren 
(met name 35-30) waardoor de zwarte dam 
geen goed veld heeft. Zwart dacht 17-3 te 
kunnen spelen, maar de dam slaat niet over 
veld 2 naar 11 (met damvangst), maar 
5x1x18x4. 
 
Iets gemakkelijker gingen de volgende 
rondes. Eerst tegen Piet Sikma, waar ik een 
schijf won met een kleine combinatie, zie 
diagram: 19-23 28x19x10 9-13 10x19 
13x24x44x42x22 met drie rechte slagen 
achter elkaar. Even later liep hij nog in een 1 
om 4. 
 

 
Hierna stond Hans Jansen op het programma. Hans had zich gestort op 
de openingsvoorbereiding, maar was in de praktische uitvoering niet 
in vorm. Ook tegen mij kreeg hij voordeel in de opening, en sloeg toe 
met een damcombinatie, die gelukkig af te nemen was en slechts 
schijfwinst opleverde. Bovendien staat de schijf niet sterk op 28. In de 
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diagramstand (volgende bladzijde) had ik 
net 45-40 gespeeld om na 34-29 28x30 
zowel met 40 als 35 te kunnen slaan. Hans 
was bezig met een afruilplan en speelde 21-
27?? 37x17 22x11 en gaf op na het simpele 
34-29 28x30 40x20x9x7x16 6x26 36x16. 
 
Hiermee stond ik na twee dagen op een 
keurige 4 punten uit 6 partijen (het Fries 

dammen hanteert de schaaktelling waarbij een overwinning 1-0 is en 
remise ½-½). 
 
’s Avonds was er een ‘noflike jûn’ georganiseerd, waarbij de sponsors 
waren uitgenodigd. Het gebeuren werd opgeluisterd door een optreden 
van Syb van der Ploeg (de Kast, bekend van ‘In nije dei’). De 
volgende dag stonden er nog twee rondes open toernooi op het 
programma, waarin ik nu tegen ervaren Friese spelers moest 
aantreden. De zevende ronde ging tegen Tjerk Wijbenga. Hoewel niet 
de sterkste had hij al wel van Tjalling Goedemoed, die het Friese spel 
ook al een aantal jaren speelt, gewonnen. Het werd een rustige partij 

die gelijk opging, tot ik mij in het zicht van 
de haven beet liet nemen. In de 
diagramstand speelde ik 16-21, en liep zo in 
het zetje waar Tjerk op speelde: 47-41 
36x47 33-29, en 47x24 25x23x3x5 of 47x20 
25x14x3x5. 
Dit terwijl 9-14 waarschijnlijk winst had 
gebracht: 1…9-14   2.33-28 16-21   3.28-23 
13x33   4.25x23 (het alternatief 45-40 13-18 
15x13x22 21x23x32 ook niet aantrekkelijk 
voor wit)   33-39 5.13-8 39-44   6.8-2 (deze 
was waarschijnlijk gespeeld, maar wit kan 
met 25-20 op remise spelen door 47-41 
36x47 8-2 47x15 2x5x25) 44-49 7.2x5 
49x46 8. 25-20 36-41. 
Analysediagram. De stand is nu zeer 
moeilijk voor wit, met name omdat wit niet 
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gewoon naar dam kan lopen met schijf 20: 20-14 21-27, 14-10 41-47, 
10-4 27-32, 5x41 46x5x1. In de praktijk waren de winstkansen dan 
ook groot geweest. 
 
Ondanks dit verlies werd ik de laatste ronde ingedeeld tegen Foeke 
Tiemensma, een sterke speler in het internationale spel, maar die ook 
al vele jaren het Friese spel speelt; hij heeft diverse malen in het 
grootmeestertoernooi meegedaan. 

Diagram. Foeke met zwart liet gedurende de 
hele partij het blok in de linkerhoek staan. 
Dit blok zorgt ervoor dat zowel 31-26, 31-27 
als 32-27 niet kunnen wegens 16-21. In de 
diagramstand had ik last van een soort 
damblindheid die spelers van het 
internationale spel in het Fries dammen 
eigen is: ik speelde 34-29 19x39x28 32x23 
met de bedoeling naar dam te lopen, terwijl 

mijn schijf op 6 twee zwarte schijven vasthoudt. Helaas, na 7-12 is er 
geen sprake van doorlopen, 23-19 12-18 19x17. Beter was geweest 
32-28, hierna kan nog de afruil met 34-29 19x39 33x44. Aan de 
rechtervleugel heeft wit het dan voor elkaar (25-30 45x25x34), maar 
de linkervleugel blijft zwak staan en waarschijnlijk is de stand toch al 
verloren. Het blokje van 5 schijven ziet er voor de internationale 
dammer niet uit, maar is in het Fries dammen erg sterk! 
 
Hiermee was het open toernooi afgelopen, en hierna speelden zowel 
de internationale als de Friese spelers een vervolgtoernooi met de vier 
hoogst geëindigden. Ik was niet helemaal tevreden, met name door 
mijn blunders in ronde 3 en 7, maar o.a. doordat Hans Jansen vreselijk 
blunderde in de laatste ronde (verliezen met 3 schijven voor)  was de 
eindstand in de internationale groep: 1 en 2: Alexander Georgiev en 
Alexei Domtsjev met 5 punten, 3 en 4: Martijn van Gortel en ikzelf 
met 4 punten. Aangezien de stand alleen op wedstrijdpunten werd 
bepaald, was er in de Friese groep wel een herkamp nodig tussen 3 
spelers (om 2 plaatsen). Eigenlijk ging het zelfs om 4 spelers, maar 
Foeke Tiemensma trok zich voor de herkamp terug. In de 
internationale groep was er zelfs sprake van een scenario waarin maar 
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liefst 7 spelers op 4 punten zouden eindigen. Gezien de tijd die de 
driekamp al kostte is de vraag hoe de organisatie zich met een 7-kamp 
had gered. Acht ronden sneldammen met het moordende tempo van 
5’+5’’ kost toch al bijna drie uur, en tegen die tijd was volgens het 
schema de avondronde al begonnen.  
Zoals gezegd sloten we het toernooi af met een vierkamp. Voor de 
overige deelnemers was er op zaterdag nog een 5 tegen 5 toernooi, 
dammen waarbij begonnen wordt met 5 schijven op de basislijn, een 
spelsoort die niet zo saai is als het misschien lijkt, en zelden remise 
oplevert. 
 
De eerste ronde was vrijdagavond. Ik trad met zwart aan tegen 
Domtsjev, waarin ik een vreselijke opening speelde. Openingstheorie 
is heel belangrijk in het Friese dammen, en ik speelde een variant die 

ik niet kende. In de diagramstand is het dan 
ook al helemaal misgegaan, wit dreigt 25x23 
te slaan en er is geen goede zet. Een 
grappige variant (voor mij overigens te 
moeilijk om achter het bord te vinden) is: 
1-7 25x23 19x28 32x23 (hier moet 33x22) 
18x29 33x24x4 13-18 4x13x22 
12x32x41x21 en wit staat een schijf achter 
met een slechte stand. Ik speelde hier uit 

armoede maar 17-21 26x17 12x21x41 25x23x12 en maakte het nu nog 
erger door 2x22 te slaan (8x17 is gewoon een schijf minder). Het 
einde kwam nu vanzelf: 32x12 21x41x32x34 44x24x4x2 1x3 
(gedwongen, slaan van de dam is meerslag; overigens zit er na het 
onreglementair slaan van de schijf ook nog een combinatie in) 
12x14x25, en ik stond 3 schijven achter. 
 
Hierna stond Georgiev op het programma, die zich tot dan toe alleen 
door de sterkste Friezen had laten verslaan (en dan nog met moeite). 
Hij was in de voorronde tegen 3 van de vier uiteindelijke Friese 
finalisten ingedeeld, en had daarmee met afstand de zwaarste 
tegenstand gehad. 
Georgiev rekent heel erg goed en nauwkeurig, en ik had er dan ook 
weinig vertrouwen in, zeker nadat ik in het vroege middenspel een 
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schijf moest inleveren. Hierna kwam ik toch 
nog tot de diagramstand, waarin ik erachter 
kwam dat de combinatie waar ik naar toe 
gewerkt had niet klopte: 14-10 5x14 47-41 
36x47x49x29 30x28x19x10 27-31 en 
damhalen kan niet wegens 10-5 (op 10-4 
3x5) 31-37. Deze vang blijft erin zitten. 
Hierdoor moest ik spelen voor de doorbraak: 
30 loopt naar 15 en na 5x25 loopt 14 door. 

Hiermee is de witte doorbraak even snel als de zwarte, maar Georgiev 
laste na 10-14 het offer 3-9 10x8 in (op 5 staat de dam sterk, maar op 
8 richt hij niets uit) waarna hij zelf wel dam kon halen op 46 en 
meteen twee schijven op kon rapen. 

Ik had de partij al bijna opgegeven, maar in 
de diagramstand beging Georgiev zijn enige 
blunder van het toernooi: 29-34?? Het idee 
is dat wit 13x31 slaat en zwart 34x45 
(damslag gaat immers voor). Echter ik sloeg 
13x31x35x5 en aanvaardde toen opgelucht 
het remise-aanbod. Overigens is de 
overblijvende stand slechts met moeite 
remise te houden voor zwart, en als Marten 

Walinga het had opgemerkt, hadden we ongetwijfeld door moeten 
spelen. 
 
Hiermee had ik toch een half punt, en doordat Martijn van Gortel van 
Domtsjev had gewonnen was een tweede plaats bij een overwinning in 
de laatste ronde nog mogelijk. Het werd dit keer een spannende partij 
tegen Martijn, waarbij we allebei in de diagramstand geen idee hadden 

wie beter stond. Beter gezegd: ik, met wit, 
dacht dat zwart beter stond, en zwart dacht 
dat ik beter stond. De vraag (afgezien van 
mogelijke combinaties) is wie sneller is met 
de doorbraak aan de lange vleugel. In de 
diagramstand had ik last van het zien van 
combinaties die er niet in zaten, en dacht 
daardoor verloren te staan. Maar nadat 
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Martijn 6-11 speelde veranderde dit snel. Met 29-23 13x33x31 
37x26x46 zette wit een ijzeren verdediging neer, terwijl de aanval 
gewoon doorging. Hierna won ik dan ook zonder problemen. 
Een mogelijk verloop in de diagramstand is: 
21-26 29-24 17-21 30-25 (lijkt sterk) 6-11! 25x5 13-19 5x23x7x16x27 
(een ‘gewone’ slag) 26x28x48x46 en zwart wint. In plaats van 30-25 
is 32-28 waarschijnlijk wel goed, met ook een spectaculaire 
afwikkeling na 12-17 30-25 13-19 24x13 3x23x32x41x43x32 
25x5x3x1 21-27 1-29 27-31 29-15 17-21 47-41 36x47 34-29 
47x20x50 35-30 50x10 (ook 6slag na 50x20) 15x4x27x16x36x27x49. 
 
Met deze overwinning, en omdat Domtsjev een ongelooflijke blunder 
maakte tegen Georgiev waardoor hij een gewonnen eindspel nog 
verloor, eindigde ik zowaar nog als tweede. Het toernooi werd 
afgesloten met een prijsuitreiking, gevolgd door een lopend buffet. 
Het was wat mij betreft een zeer geslaagd toernooi, en gezien de 
reacties vond iedereen het de moeite waard om voor dit toernooi 
enkele dagen vrij te nemen. 

 
Als uitsmijter nog de diagramstand, uit de 
tweede ronde van Erwin Heslinga tegen 
Amrillajew: de laatste zet was 4-9, en Erwin 
sloeg nu 5 zwarte schijven. Helaas werd dit 
niet geaccepteerd door de invoertablet. Er is 
namelijk een slag mogelijk over alle zes 
schijven. Omdat er maar 1 slag mogelijk is, 
had Erwin deze uit kunnen voeren door 

eenvoudig op de dam te klikken, maar dit wilde hij niet. Na een 
kwartier nadenken bood hij toen maar remise aan. Ziet U de slag wel? 
Als hint: rechte en schuine slagen wisselen elkaar af. 
 
Grandmaster tournament  
(Frisian players): 
1.Jelle Wiersma 
2.Taeke Kooistra 
3.Kees Tijssen 
4. Hein de Vries 

Grandmasters tournament 
(international players):  
1.Alexander Georgiev 
2.Auke Zijlstra 
3.Martijn van Gortel 
4.Aleksej Domchev 
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105e Jaarverslag van damvereniging Ons 
Genoegen Utrecht door Arne van Mourik 

Dit jaarverslag beslaat de periode 12 juni 2014 tot 11 juni 2015 
 
Samenstelling bestuur 
        Datum aftredend 
Voorzitter  Cock (C.J.J.) van Wijk  juni 2015 
Secretaris  Arne (A.D.) van Mourik  juni 2016 
Penningmeester Henk (H.) Doedens  juni 2017 
Wedstrijdleider vacant * 
Algemeen adjunct vacant 
 
* De onderlinge competitie staat onder leiding van Johan (J.W.L.) 
Strous, het landelijk spelende tiental onder leiding van Auke Zijlstra 
(teamleider). 
 
Het bestuur is in het afgelopen verenigingsjaar 1 maal in vergadering 
bijeen geweest en heeft éénmaal een ledenvergadering belegd in 
Nationaal Denksport Centrum Den Hommel (de speellocatie voor de 
onderlinge competitie). 
 
Ledenbestand 
De vereniging telt 1 erelid: Johan Haijtink 
De vereniging telt momenteel 24* leden van wie er 2 “slapend” zijn. 
Slechts 6 leden zijn woonachtig in Utrecht, dat is 25 procent. 
Gedurende het seizoen 2014-2015 ingeschreven: geen lid 
Uitgeschreven: Adri Timp, Lex den Doop (†) – * Lex is bij de 24 
leden niet meer meegeteld. 
 
Lex den Doop (1917-2015) 
Dinsdag 28 april 2015 overleed de nestor van de vereniging. Geheel 
onverwacht was Lex precies een week eerder getroffen door een 
hersenbloeding en ondanks zijn sterke gestel bleek deze fataal. Mooie 
postume woorden werden gewijd in Het Damspel (juni) en de 
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Volkskrant (9 mei). Een speciale uitgave van Utrechts Damnieuws, 
over Den Doop, wordt beraamd. 
 
Clubblad 
Het clubblad verschijnt onder de titel Utrechts Damnieuws en is een 
gezamenlijke uitgave van OG Utrecht en UDG-Vriendenkring. De 
eindredactie is in handen van Johan Strous. Dit jaar werden drie 
nummers uitgebracht – één minder dan het vorige seizoen vanwege 
matige aanlevering van kopij rond de jaarwisseling. Veelschrijvers 
waren dit seizoen Johan Strous zelf, Arne van Mourik, Wouter van 
Beek en Auke Zijlstra. 
 
Activiteiten binnen de vereniging 
Damsimultaan clubkampioen 
Clubkampioen Wouter Ludwig gaf op 16 juni 2014 een 
kampioenssimultaan. Hij herstelde zich op grootse wijze van de 
teleurstellende editie 2013: van de 15 partijen won de kampioen er 11, 
de andere 4 werden remise. Een score van maar liefst 86%! 
De volgende kampioenssimultaan, van dezelfde kampioen, staat op 
het moment van schrijven al weer voor de deur (15 juni 2015). De 
uitdaging is niet mis! 
 
Kerstdammen 2014 
In teams met drie spelers, alle ongeveer even sterk, werden 7 ronden 
afgewerkt. Het team Cock van Wijk / Arie Schwartz / Fred Dammers 
behaalde 10 punten en 26 bordpunten. Dat was net 1 bordpunt meer 
dan het team Alfons Ottink / Teus de Mik / Jan van der Lit, en 2 meer 
dan het team Johan Strous / Geard Morsink / Tiemen Smit. 
 
Sneldamkampioenschap/Eierdammen 2015 
Cock van Wijk werd op 30 maart – Pasen, een week later, was vroeg 
dit jaar – de nieuwe sneldamkampioen. Weliswaar lieten de vorige 
twee winnaars (Arne van Mourik en Wouter Ludwig) verstek gaan, 
toch was de zege van Cock overtuigend: slechts 1 remise, 7 tweetjes. 
Tweede werd Heike Verheul (6+ 2-) en derde Alfons Ottink (5+ 2= 
1-). In groep B eindigden Wim Vlooswijk (5+ 3-), Arie Koster (4+ 1= 
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3-) en Gerard Morsink (3+ 2= 3-) op de bovenste drie treden. In groep 
C waren de verschillen ook heel klein: Wim de Jong (3+ 2= 3-), René 
Nurmohamed (2+ 3= 3-) en Jan van Ee (3+ 1= 4-).  
 
Onderlinge competitie 
De onderlinge competitie wordt samen met UDG-Vriendenkring 
gespeeld in het Nationaal Denksport Centrum Den Hommel, 
Kennedylaan 9 te Utrecht (Oog in Al). 
De onderlinge is voor het vierde achtereenvolgende jaar gewonnen 
door Wouter Ludwig, Hij ging weer van meet af aan op de titel af, 
behaalde uiteindelijk 42 punten uit 24 partijen en bleef tot en met de 
op één na laatste tonde ongeslagen. De strijd om de tweede plaats was 
wel spannend. Vice-kampioen werd uiteindelijk Cock van Wijk, 
omdat Heike Verheul wat te weinig partijen (15, minimaal 20 vereist) 
had gespeeld. De derde plek was voor Alfons Ottink die Robert Sall 
en Wouter van Beek voorbleef. N.B. Cock en Alfons hadden precies 
evenveel winst- en verliespartijen, maar de vier extra remises pakten 
voor Alfons niet goed uit. 
 
Activiteiten buiten de vereniging 
Ons Genoegen landelijk 
In het seizoen 2014-2015 kwam het tiental uit in de 1e klasse B van de 
KNDB. Er werd 11 uit 11 gescoord, drie wedstrijdpunten minder dan 
vorig jaar. Dat had vooral te maken met een matige start (1 uit 3). 
Daarna, dankzij de opbeurende 16-4(!!) overwinning op VAD, maar 
vooral een goede serie na de winterstop, werd de achterstand 
goedgemaakt. OG eindigde als zevende, net niet in ‘het linker rijtje’. 
Misschien was de groep waarin OG dit jaar was ingedeeld ook wel 
wat sterker dan die van vorig seizoen. Allemaal andere teams en dat is 
voor de afwisseling wel zo leuk. 
 
De uitslagen waren achtereenvolgens: 
20-09-2014 Ons Genoegen  – HDC     8-12 
04-10-2014 Den Haag   –  Ons Genoegen  13-7 
18-10-2014 Ons Genoegen  –  De Hofstaddammers  10-10 
01-11-2014 Ons Genoegen  –  VAD    16-4 
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15-11-2014 Zaanstreek   –  Ons Genoegen  10-10 
29-11-2014 Ons Genoegen  –  Samen Sterk   8-12 
13-12-2014 IJmuiden   –  Ons Genoegen  12-8 
10-01-2015 Ons Genoegen  –  Leids Damgenootschap  12-8 
24-01-2015 SNA 2   –  Ons Genoegen   8-12 
07-02-2015 Ons Genoegen  –  DC Gooi & Eemland 2 12-8 
21-02-2015 020 2    –  Ons Genoegen  10-10 
 
Cock van Wijk werd topscorer met +6 en daarmee vierde op de 
topscorerlijst (in punten zelfs gedeeld tweede). Hij verloor er 
weliswaar één (van Mark Deurloo, HDC, 19 uit 11) maar was 
bijzonder productief in de andere tien partijen: 7 maal winst! Ook 
Peter Meijler (14 uit 10) en Robert Sall (11 uit 8) waren dit seizoen 
tamelijk productief. Auke Zijlstra en Arne van Mourik sloten af met 
13 uit 11. Wouter van Beek moest een paar keer verstek laten gaan 
maar hengelde wel nog 8 uit 7 binnen. Invaller Johan Strous liet 
eveneens ‘+1’ aantekenen (6 uit 5). Hoewel in de min scorend waren 
Toys Sheoratan en Wim Vlooswijk (beide 8 uit 9) ook nog waardevol 
voor de altijd krappe wedstrijduitslagen.  
Lex den Doop (6 uit 11) en Gerard Morsink (4 uit 10) hadden het 
zwaar. Gerard had af en toe pech in de afronding, zijn score is wat 
geflatteerd. Bij Lex sloeg duidelijk de vermoeidheid toe in het laatste 
speeluur. Hoeveel punten had hij wel niet kunnen scoren als hij zijn 
niet zelden mooie stellingen heelhuids over de streep had getrokken! 
En wie scoort er überhaupt nog meer dan 30% op een leeftijd die de 
eeuw nadert?! Wijlen Lex speelde een historische partij tegen Chris 
van Westerloo, in de voor OG al even historische wedstrijd. Doordat 
Lex de VAD-speler in een dun standje wist te verschalken scherpte hij 
het record ‘oudste overwinning’ weer iets aan. Naar later zou blijken 
boekte Lex zodoende op 97-jarige leeftijd zijn laatste overwinning in 
de landelijke competitie. 
Arie Schwartz was in zijn (zoals het er nu naar uitziet) laatste jaar als 
actief dammer nog goed voor 2 uit 3. Alfons Ottink (2 uit 1), Lex van 
Amerongen (1 uit 1), Dick de Boer (0 uit 1) en Adri Timp (0 uit 2) 
stelden zich beschikbaar als er een beroep op hen werd gedaan. 
Laatstgenoemde was in eerste instantie aangesteld als ‘eerste invaller’ 
maar trok zich terug na twee maal ongelukkig verlies – te veel druk? 
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Ons Genoegen provinciaal 
Evenals in het voorgaande seizoen was de provinciale titelstrijd tot het 
laatst toe spannend. 
Helaas kwam er een zwart randje over de (officiële) slotronde te 
hangen. Tijdens de door alle clubs van alle klassen gezamenlijk 
afsluiting in Den Hommel werd Wil van den Broek (68) van DC 
Austerlitz ter plaatse onwel en hij overleed korte tijd later in het 
ziekenhuis. Tussen half elf en elf uur ’s avonds werden daarom alle 
partijen definitief gestaakt. Dat OG hard op weg was naar het 
benodigde gelijkspel tegen DVSB deed er niet meer toe. Prompt 
verloor het team twee weken later in Baarn de inhaalwedstrijd. (Met 
duidelijke cijfers, OG had een off-day met onder andere nederlagen 
van Cock van Wijk en Arne van Mourik.) 
 
De uitslagen waren achtereenvolgens: 
24-09-2014  Het Groene Hart - Ons Genoegen    7-9 
10-10-2014 Bunschoten  -  Ons Genoegen   7-9 
13-10-2014 Ons Genoegen - Zenderstad    9-7 
20-10-2014 Ons Genoegen - DVSB    10-6 
28-10-2014 ADG   - Ons Genoegen   9-7 
01-12-2014 Ons Genoegen - ADG     9-7 
12-01-2015 DVSB  - Ons Genoegen   11-5 
 
UPDB bekercompetitie 2014-2015 
Afgezien van de volledig Utrechtse finale van 2014 en een zeer 
overtuigende kwartfinale dit jaar lijkt het de laatste jaren een beetje 
over met de bekersuccessen van OG. Nu was de halve finale het 
eindstation voor het eerste viertal en het tweede sneuvelde al in de 
eerste ronde. Uit bij de latere winnaar van de Jan Bom Bokaal, DVSB, 
werd OG 1 op een kleine (5-3) nederlaag gewezen. 
 
Eerste ronde  DAWO Woudenberg – OG Utrecht 2  6-2 
   OG Utrecht 1 vrij. 
Kwartfinale  OG Utrecht 1 – ADG 7-1 
Halve finale  DVSB – OG Utrecht 1  5-3 
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(Finale DVSB – Zenderstad 4-4; DVSB wint dankzij winst op bord 1) 
 
KNDB bekercompetitie 2014-2015 
Geen deelname. 
 
Domstadtoernooi 2015 
De 19e editie van het Domstadtoernooi werd georganiseerd door 
Zenderstad. Zeer verrassend wist UDG-Vriendenkring de beker te 
veroveren. De UV acht ging volgens de reglementen met de titel aan 
de haal nadat beide ‘Hommelclubs’ op 10 punten waren geëindigd. 
Toen gaf de doorslag dat UV op het tweede bord en tweetje had en 
OG een eentje… 
 
Eindstand: 
UDG-Vriendenkring 10  punten 
Ons Genoegen   10  punten 
NDG Nieuwegein    7  punten 
Zenderstad     5  punten 
 
Supercup 2015 
Geen deelname. 
 
Persoonlijke wedstrijden 
Halve en hele Finales NK 2015 
Net als vorig jaar namen drie OG-leden deel aan de 
plaatsingswedstrijden voor het NK. Arne van Mourik nam de plaats in 
van Robert Sall, als kampioen van de UPDB. Hij kwam terecht in de 
Huissen-groep en scoorde daarin 7 uit 7. Hij verloor van Ben Provoost 
en won dankzij een eindspelgeintje van Han Seinhorst. 
Provoost speelt tegenwoordig ook in de UPDB (voor ADG) en hij 
won uitgerekend alleen van Arne, en later een barrage om de tweede 
plaats. Dankzij zijn derde plek in de barrage voor naar later bleek 
tevens drie NK-plaatsen mocht Provoost voor de vijfde maal naar het 
NK, waarin hij uiteindelijk 10 punten scoorde uit 11 duels. 
Maar er was dit jaar nog een UPDB-er van de partij, namelijk “onze 
eigen” Wouter Ludwig! 
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In een van de twee Emmeloord-groepen eindigde hij na een inhaalrace 
als tweede (achter Scholma) en in de zojuist genoemde barrage 
finishte Wouter als tweede. Wouter zal met gemengde gevoelens 
terugkijken op zijn NK-debuut. Tegenover een winstpartij tegen 
hekkensluiter Wim Kalis stond drie maal verlies (Baljakin, Heusdens, 
Sipma). Naar eigen zeggen kon Wouter zich niet voldoende 
concentreren en dus niet altijd de benodigde berekeningen maken. 
Het had niet veel gescheeld of er hadden zelfs drie UPDB-ers in het 
NK kunnen meedoen, want ook Andrew Tjon A Ong kwam een eind 
in zijn Emmeloord-groep. Plus twee bleek echter net niet voldoende 
voor plek twee. 
Maar hiermee zijn we er nog niet. Tegenwoordig heeft OG met Heike 
Verheul een serieuze kanshebster in de gelederen voor een nationale 
titel. Zeker vanwege het treurige feit dat Nina Hoekman na elf 
nationale titels alleen nog postuum als kampioene geldt is er ruimte 
gekomen voor andere topspeelsters. En daar is Heike met haar 
degelijke en aanvallende spel er zeker een van. Voor de finale van 
2015 (maart) was zij automatisch geplaatst en ondanks een niet 
ingecalculeerde nederlaag vroeg in het toernooi bleef ze tot aan het 
eind in de race. Ze zal het echter volgend jaar opnieuw moeten 
proberen, want meer dan brons zat er uiteindelijk niet in. 
(Kampioene werd ongeslagen Vitalia Doumesh, tweede Denise van 
Dam.) 
 
UPDB-finale 2015 
In de hoofdklasse namen 18 spelers deel, hetzelfde aantal als vorig 
jaar, maar met twee OG-ers minder. Harry de Waard heeft het 
organisatiestokje grotendeels overgedragen aan Erik Maijenburg en 
dat was te merken! Hij ging – dankzij wel heel gelukkige 
overwinningen, dat moet gezegd – op Cock van Wijk en Arne van 
Mourik als een raket van start en bereikte uiteindelijk, dankzij een 
dekselse winst in de slotronde, de tweede plaats. 
De Waard en Maijenburg mochten dit jaar maar liefst 56 deelnemers 
begroeten, een record. 
Voorafgaande aan de laatste ronde werden zij hiervoor geprezen door 
niemand minder dan Hans Vermeulen, de KNDB-voorzitter die in 
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Den Hommel aanwezig was om aan Klaas Bor het Lidmaatschap van 
Verdienste toe te kennen. 
De onttroonde kampioen Arne van Mourik won uiteindelijk brons, 
door in de slotronde Laura Timmerman van zich af te houden. De 
enige dame in het gezelschap speelde een uitstekend toernooi maar 
zag zichzelf in de slotronde dus nog net van het podium kukelen. 
De hoofdklasse kende dit jaar geen verrassende kampioen: Andrew 
Tjon A Ong was veel te sterk voor de rest en eindigde drie punten 
“los” – en dat hadden er best nog meer kunnen zijn.    
Cock van Wijk speelde een tamelijk dramatisch toernooi. Hoe anders 
had het kunnen gaan als hij “gewoon” gewonnen had van De Waard? 
In de slotronde vocht hij samen met Wouter van Beek, die ook al een 
moeizaam toernooi afwerkte, om een draaglijk resultaat, maar het 
mocht niet baten: Wouter besloot zijn inhaalrace met +1. Toys 
Sheoratan had ook al een moeizame start en kwam die eigenlijk niet 
meer te boven. 
In de eerste klasse wist Dick de Boer niet zo hoog te reiken als vorig 
jaar. Met 11 uit 9 bezette hij de 8e plek. In de tweede klasse was 
Andreas Ongers veel beter op dreef dan in 2014: 9e met 8 uit 9. 
Dankzij zijn ‘ratingprestatie’ won hij het boek De Damquichot van de 
Honderd velden. (Laura Timmerman en Kumar Bihari deden dit 
respectievelijk in de hoofdklasse en de eerste klasse.) 
 
Eindstand (OG-ers): 1. Andrew Tjon A Ong 15 punten uit 9 
wedstrijden; 3. Arne van Mourik 12 uit 9; 8.Wouter van Beek 10 uit 9; 
12.Cock van Wijk 8 uit 9; 14. Toys Sheoratan 8 uit 9. 
 
NK Veteranen 2015 
Andrew Tjon A Ong wist zijn nationale titel bij de veteranen niet te 
prolongeren. Meer dan een vijfde plaats en 12 uit 8 zat er in 
Wageningen niet in. Cock van Wijk is tegenwoordig ook al een heuse 
veteraan en hij bereikte de 16e plaats (van 84) met 10 uit 8. Overigens 
moet worden vermeld dat dit toernooi ijzersterk bezet is; er zit enorm 
veel ‘open toernooi-ervaring’ bij elkaar! 
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Sneldamkampioenschap UPDB 2015 
De beste sneldammer van de UPDB slaagde er na jaren eindelijk in 
zich bij de grote mannen op het NK algemeen te scharen. Daarom kon 
hij zijn sneldamtitel niet verdedigen; Hilversum Denkt vond plaats op 
11 april, terwijl het NK begon op 10 april, en dus waren er kapers op 
de kust. 
Na elf spannende ronden wist de nummer twee van vorig jaar, Arne 
van Mourik (17 uit 11) Cock van Wijk en Andrew Tjon A Ong, 1 punt 
voor te blijven. Cruciaal was de (allereerste!) winst die Arne op 
Andrew boekte – in ronde vijf, net voor de lunchbreak. In de tweede 
ronde verloor de winnaar al op de klok van Cock maar verder speelde 
hij een vrijwel foutloos toernooi. 
De locatie was dit jaar, vanwege verbouwing in de Hilvertshof, een 
ongewone: in een grote partytent op de Kerkbrink. De storm en buien 
probeerden binnen te komen maar alles bleef staan. Leuk was dat in 
dezelfde tent ook de go-wedstrijden werden afgewerkt. Schaak-
promotor Hans Böhm kwam ook een paar keer kijken maar verder liet 
het winkelend publiek zich nauwelijks in de tent zien. 
De lunch en het natafelen vond wel plaats op vertrouwd terrein, De 
Akker aan de Melkweg. 
 
Meerdaagse toernooien in de provincie Utrecht 
Bunschoten Open 
Andrew Tjon A Ong doet “overal” aan mee en aan dit toernooi 
bewaart hij goede herinneringen. Dit jaar (7-11 juli 2014) lukte er 
echter niets en de uiteindelijke 19e plaats (8 uit 7) is voor een 
voormalig toernooiwinnaar natuurlijk geen goede business. 
 
Meerdaagse toernooien buiten de provincie 
Heerhugowaard Open (World Cup toernooi) 
De 3e editie van het nieuwe toptoernooi (12 t/m 19 juli 2014) mocht 
zich in de belangstelling van vier OG-deelnemers verheugen: Wouter 
van Beek, Johan Strous, Wouter Ludwig en Heike Verheul. “Grote 
Wouter” verbeterde zijn score van vijftig procent in 2013 met 1 punt 
(10 uit 9).  Een van die punten was tegen “kleine Wouter”. Prompt 
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lootte grote kleine Wouter ook nog tegen Heike… (Ongelooflijk toch, 
op een totaal van 192 deelnemers!!) 
Johan Strous had een stroeve start, maar wist zich uiteindelijk nog van 
een blamage te ontdoen: 8 uit 9 in het grootste (192 deelnemers) en 
sterkst bezette open toernooi ooit – tot nu toe. 
 
Nijmegen Open 
De 30e editie van het Nijmeegse zomertoernooi (20 t/m 26 juli 2014) 
telde twee OG-ers: Alfons Ottink en Andrew Tjon A Ong eindigden 
beide op 13 uit 10. 
 
Mello Koolman Toernooi 
Auke Zijlstra was dit jaar de enige OG-coryfee die (op 6 en 7 
september 2014) deelnam aan het tweedaagse toernooi in Groningen. 
Hij kwam op de vrijdagavond en zaterdag in actie en werd uiteindelijk 
22e, net achter winnaar Roel Boomstra. 
 
Fries dammen in Franeker 
Evenals vorig jaar verdedigde Auke Zijlstra de Fries-Utrechtse 
kleuren. Het open toernooi besloot hij met – of all places – de 13e 
plaats. In een internationale vierkamp werd hij tweede, achter 
Alexander Georgiev – wat leert die jongen snel Fries – en voor 
Martijn van Gortel en Aleksej Domtsjev. 
 
Thailand Open 
Van 8 tot en met 17 mei 2015 vond de elfde editie van het traditionele 
‘vakantiedamtoernooi’ plaats. De Thai (vooral Marut Banchuen) gaan 
zo langzamerhand ook veel beter spelen! 
Op gepaste afstand van winnaar Macadou N’Diaye finishte OG-er 
Cock van Wijk als dertiende (11 uit 9) maar dat had met wat meer 
fortuin zelfs de 7e plaats kunnen zijn als hij in de laatste ronde de 
winst tegen Fidele Nimbi had binnengehaald. 
 
Paastoernooi 
Andrew Tjon A Ong damt van toernooi naar toernooi en ik had bijna 
gemist dat hij ook nog even derde was geworden in het Amsterdamse 



 | Utrechts Damnieuws | 
 juni   2015 

<<  55  >> 

Paastoernooi. In feite achter Ron Heusdens gedeeld tweede met 10 uit 
7, samen met Hans Jansen (2) en Rob Geurtsen (4).  
 
Ook gedurende het afgelopen seizoen hebben dus veel leden van Ons 
Genoegen weer aan allerlei toernooien deelgenomen. Dat belooft ook 
voor het seizoen 2015-2016 een goed gevuld jaarverslag. 
 
Damspelpromotie 
Arne van Mourik schreef een opiniestuk over (het verdwijnen van) 
denksport in de landelijke kranten, hetgeen werd geplaatst in Trouw 
22 januari 2015. Daarop werd hij uitgenodigd om in het 
AVRO/TROS-programma ‘De Nieuws Show’ er enige toelichting bij 
te geven. Deze uitzending is nog online te beluisteren (bijvoorbeeld 
via links op www.kndb.nl en //dekvd.net). 
 
 
Zeist, 11 juni 2015 
Arne van Mourik, secretaris 
 
 
 
 
 
 

Oplossingen   Achterkantjes 

Dia 1: 5-10?: 27-22, 32x21, (16x27)A, 37-31, 31x22, 43x5 W+ 
A(23x32) 37x28, 28-22, 43x5 W+ 
Dia 2: 15-20?: 28-22, 33-28, 26x17, 30-25, 25x1 W+ 
Dia 3: 17-22?: 25-20, 20x9, 36-31, 33x13, 43-38, 39x10 W+ 
Dia 4: 22-18! (23x12) [of (13x22) 28x17, 35-30, 33x13, 38x16 W+] 
35-30, 33x24, 24-20, 32-28, 38x27 W+ De slotslag is vanuit de 
beginstand lastig te zien! 
Dia 5: 21-26?: 25-20! 20x29, 27-22, 32x21, 44-40, 40x7 W+ 
Dia 6: 12-17?: 34-29, 27-21, 32x23, 33-29, 37x6 W+ 
  

http://www.kndb.nl
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Fragmenten   spreken! 
D01: Daaf Kasse - Fred Ivens, nk vet. 2014. Peter Meijler: Fred is 
anno 2014 ook niet meer de oude, vroeger 
miste hij na 39-33 niet de combinatie met: 
24-30, 23-29, 17-22 en 19x48. 
Staat wit in het diagram verloren? 
Variant-1 44-40 17-22 xx 39-33 19-23, 
35-30 [op 33-29 xx wint 20-24 xx] 13-19, 
33-29 23x34, 30x39 20-24 Z+? 
Variant-2 45-40 24-29, 39-34 17-21, 44-39 
29-33, 27-22 xx 20-24, 34-30 24-29, 47-41 
36x47, 43-38 47x33, 28x39 nog remise? 
 
D02:. Wouter Wolff – Bart Westerveld, nk 
junioren 2014. Een goed speelplan voor wit 
is: 49-43 12-17, 34-29 en aan zwart de 
opdracht om het nadeel te beperken. Bijv. 
met 10-15, 29x20 15x24, 43-39 17-22, 
28x17 21x12, 39-34 6-11, 48-43 enz.; of 
met 6-11 29x20 19-23, 28x19 13x15, 33-28 
15-20, 40-34 18-22 [niet 20-24 enz. 
wegens dam!] en na 14x12 37-31x31. 
Peter Meijler: wit speelde 28-22 waarna 
zwart miste: 24-29! [het is niet moeilijk, 
maar je moet wel op het idee komen], 
33x24 6-11, 38-33 [eerst 20-25 presteert 
ook niet] 12-17, 42-38 17x39, 34x43 11-17 
Z+ 
 
D03:. Henk Doedens - René Nurmohamed, 
onderlinge, sept. 2014. Het onbeschermde 
blok op 29 is overgeleverd aan de grillen 
van de vijand, zo ervoer ook René na 4-9? 
Henk executeerde met 35-30, 33x24, 28x19, 27-21 en 31x4. 
  

D01: 39-33? 

 
D02: 28-22? 

 
D03: 4-9? 
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D04: Edwin de Jager – Ivo de Jong, halve 
finale NK 2014. 
Peter Meijler: een fraaie eindspelwinst na 
enige fouten. De partij: 14-20 38-42? [hier 
wint 8-12 xx met viervoudige oppositie 
34-30 (op 31-27 11-17) en 33 loopt naar 
50], 48x37 33-38, 31-27A 38-43, 27-22 
43-48, 18-12 48x48, 12x3 48-26 en de 
witte dam wordt gevangen, heel fraai. 
Om te voorkomen dat de zwarte dam na de 
meerslag eindigt op de lijn 26/48 moet bij 
A: 34-30 38-43, 37-32 en nu geeft de 
plakker remise. 
Vanuit het diagram: 31-27 38-42, 48x37 
33-38, 27-22 38-43 en nu 37-31! waardoor 
dam halen op 48 vanwege de plakker 18-12 
vertraagd wordt, met remise. 
 
D05:. A. Schotanus - Ayanika Kychkina. 
Peter Meijler: op 9-14 volgde 38-33, 49-43, 
39-33, 26x17, 34-29 en 40x27. 
 
D06:. Moen Lachman - Frits Luteijn. 
Peter Meijler: na 9-14 had wit een zetje 
kunnen nemen tegen zijn grote 
tegenstander: 32-27, 24-19, 27-21, 31x13, 
en nu de Coup Philippe 34-30 en 40x16. 
Zwart had dus moeten wachten met 17-21, 
niet 17-22 wegens 29-23 en 32-27. 
 
D07:.Peter Kolkman - Wim Vlooswijk, 
onderlinge, 1-6-2015. Na 11-16 sloeg Peter 
toe met 28-23! (19x28), 37-32, 33-28, 
38x9, 31x11 en 42x31.  

D04: waz 

 
D05: 9-14? 

 
D06: 9-14? 

 
D07: 11-16? 
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Gecombineerde ledenlijst 
niet in online versie 



Achterkantjes 

| Utrechts Damnieuws |  Uit: International draughts, the tactical 
             juni   2015 game (1), E. Buzhinsky & G. Leibovitch 

 
-1-   5-10? 

 
-2-   15-20? 

 
-3-   17-22? 

 
-4- 

 
-5-   21-26? 

 
-6-   12-17? 

 


