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Opmerkingen/Agenda

Op 88 jarige leeftijd heeft Dhr.Derk Vuurboom een oorkonde
gekregen van het 50 jarig lidmaatschap van de KNDB

Namens Bestuur en Leden Van harte Proficiat

4.

Van de voorzitter.

augustus 2001

Van de nieuwe voorzitter?

Augustus 2001.

Wanneer dit stukje wordt gelezen hoeven we elkaar niet meer te vragen:
“Moet je nog of ben je al geweest”? De vakantie is voorbij en het nieuwe
seizoen is weer begonnen.
Een nieuwe ronde met nieuwe kansen, voor iedereen in de eerste plaats in
de onderlinge
competitie en daarnaast voor EDC 1 & 2 in de bondscompetitie.
Vooral het eerste wacht een grote uitdaging. Jojoën we direct weer de
landelijke competitie uit of zouden we ons staande weten te houden?
Sommige EDC-ers konden het nieuwe seizoen niet afwachten of wilden
de pols een beetje soepel houden. In Hengelo werd ook in de
vakantieperiode stevig doorgedamd en daar waren Gino, Gerard, Ludwig,
Jan, Willy en ondergetekende ook bij aanwezig. En met succes want
bijvoorbeeld
Ludwig werd twee keer winnaar in zijn groep en Gino werd zelfs een keer
groepswinnaar met een score van 100%!
Mijn eigen resultaten waren bedroevend slecht. Als ik zeg dat ik speelde
als een dweil, dan beledig ik dat nuttige huishoudgereedschap. Speelde ik
als een beginner? Ook dat niet want ik liep maar één keer in een
verlengde Haarlemmer….
Kortom, na drie avonden in Hengelo spelen had ik al half besloten om
maar te gaan vissen of biljarten en m’n damstenen met 2-
componentenlijm
op het bord vast te lijmen in een stand uit een tijd dat ik nog wel ietsjes
begreep van het damspel.
Maar EDC hoeft nog niet naar een nieuwe voorzitter uit te kijken want er
werd in Hengelo een stand op het bord gezet die mijn interesse voor het
spel weer deed opleven.
Kijk eens naar de volgende stand waarin zwart als laatste zet 10-15 heeft
gespeeld. Drie tegen twee, dit is toch pot-remise? Nee!! Winst voor wit!!
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Wat is dammen toch mooi! Het schijnt de Coup Schuiftrompet te heten,
 wat wel aardig klinkt naast al die gewelddadige namen als valluikslag
en bomzet.

Toch zou het ook wel de Coup Wanhoop mogen heten want vanaf de
eerste zet van wit móet zwart wel in toenemende mate wanhopig worden.
12 zetten lang!!
Om deze stand blijf ik dammen, in de hoop ooit zoiets op het bord
te krijgen.

Wit begint en wint!

Paul van de Veen

6.

Glanerbrug  13 Augustus
Geachte Clubleden,
De seizoen start zal dit jaar plaats vinden op Dinsdag 21  Augustus met het
jaarlijkse Jeninga-toernooi

Op Zaterdag 25 Augustus is de opening van het damseizoen van de P.O.D.B
De PODB bestaat dit jaar 75jaar en daarom wordt niet gespeeld te Heino maar te
Almelo .

Op Dinsdag 28 Augustus zal de openingsvergadering worden gehouden,waarvan
onderstaand de  Agenda is vermeld.

Op Dinsdag  4 September worden de eerste partijen gespeeld van de onderlinge
competitie.

Op Dinsdag 11 September spelen wij uit een oefenwedstrijd tegen Maas van
‘tHoog.

Op Zaterdag 15 September speelt EDC 1 zijn eerste wedstrijd voor de
landelijke
2e klasse en wel uit tegen Tamek Damkring NWO te Marknesse.

Agenda van de Openingsvergadering.
Aanvang van de vergadering 20.00uur.

1.Opening
2.Notulen van de sluitingsvergadering d.d. 05-06-2001
3.Mededelingen
4.Verslag kascontrolecommissie
5. Bespreking financieel verslag en begroting 2000/2001
    (worden op de vergadering ter inzage verstrekt)
6.Mededelingen competieleider en opstellingen EDC
7.Jeugdbeleid
8.Rondvraag
9.Sluiting

L.W.Haan ( secretaris)

Op Donderdag 16 augustus van 13.30 tot 17.00uur is er op de oude Markt een
Info-Markt voor nieuwe studenten.Wie helpt Gerard Vink??

Met Damclub Borne is contact geweest over het spelen van een oefenwedstrijd
Borne is bereid tegen EDC te oefenen. Waar en wanneer dit zal gebeuren is op
dit moment nog niet bekend.
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Finales kampioenschap EDC seizoen 2000/2001
Eindstanden:

Groep 1 GV GS LH GK BS RH W Pt
1. G. Vink X 3 3 3 3 3 5 15
2. G. Schirinzi 0 X 3 3 3 3 5 12
3. L. Haan 0 0 X 1 3 3 5 7
4. G. Kooistra 0 0 1 X 1 3 5 5
5. B. Slot 0 0 0 1 X 3 5 4
6. R. Hanoeman 0 0 0 0 0 X 5 0

Groep 2 PV RK WA HG RP BV W Pt
1. P. van de Veen X 1 3 3 3 3 5 13
2. R. Koop 1 X 3 3 0 3 5 10
3. W. van Sint Annaland 0 0 X 3 3 3 5 9
4. H. van Gompel 0 0 0 X 1 3 5 4
5. R. Pots 0 3 0 1 X 0 5 4
6. B. Veldman 0 0 0 0 0 X 5 0

Groep 3 HV LM DH TH WS JG W Pt
1. H. Veldman X 3 3 1 3 1 5 11
2. L. Munnink 0 X 1 3 3 0 5 7
3. D. Hams 0 1 X 3 3 0 5 7
4. T. Hesselink 1 0 0 X 1 0 5 2
5. W. Steinmeijer 0 0 0 1 X 1 5 2
6. J. Gellekink 1 0 0 0 1 X 5 2

Groep 4 WS DV JW JV JM KR W Pt
1. W. Schepers X 1 0 3 3 3 5 10
2. D. Vuurboom 1 X 1 1 3 3 5 9
3. J. Wiggers 3 1 X 3 0 0 5 7
4. J. Velner 0 1 0 X 3 3 5 7
5. J. van Montfoort 0 0 3 0 X 3 5 6
6. K. Reefman 0 0 3 0 0 X 5 3
Er wordt m.b.t. de nieuwe competitie indeling van bovenstaande stand wordt
uitgegaan!
• Gerard Vink clubkampioen seizoen 2000/2001.
• Bij gelijk eindigen telt eerst het onderlinge resultaat, is dit gelijk dan wordt gekeken

na de positie in de stand na de 5 finalerondes

8.

Terugblik op Onderlinge 2000/2001

Door Gerard Vink
Om te beginnen de partij die ik met wit speelde tegen Bert Slot. Remise of winst
zou me het kampioenschap opleveren. Het eerste diagram is na de 23e zet van
zwart.
Bert en ik hebben vaker zo’n opbouw gehad, waarna het nog tot aanval tegen
omsingeling komt. Nu ook:

D1       G.Vink – B.Slot            D2        G.Vink – B.Slot

34-29 (7-11) 29-24 (19x30) 35x24 (12-17) 43-39 (3-9) (18-22 mag nog niet!)
40-34 (18-22) 45-40 (8-12) 34-29 (14-20) 40-34 (18-22) 44-40 (9-14) 28-23
(14-19) 23x14 (20x9) 32-28 (2-8) 28-23 (8-12). Zie tweede diagram.
De vraag is nu of zwart zijn zware korte vleugel nog mee kan laten doen.
In de partij lukte dat niet meer; uiteindelijk loopt wit op rechts door. 23-19
(9-14) 19x8 (12x3) 38-32 (14-19) 24x13 (18x9)
29-24 (9-13) 34-29 (3-8) 32-28 (8-12) 40-34 (21-27) 28-23 (13-18) 23-19.
(17-21) 19-14 (12-17) 24-20 (15x24) 29x20 (18-23) 20-15 (25-30) 34x25 (23-29)
33x24 (27-32) 37x28 (22x44) 31-27 en zwart geeft op.

9.



Zomerdammen

Op de dinsdagen 24 en 31 juli, 7 en 14 augustus waren EDC-ers actief in het
Denksportcentrum bij damclub Maas van ’t Hoog.
Elke dinsdag kon er daar meegespeeld worden met sneldammen.
Ludwig Munnink, Gino Schirinzi, Willie Steinmeijer, Paul van de Veen, Jan
Velner en Gerard Vink zijn van EDC langs geweest.
Gino draaide uitstekend mee in de top en haalde op 14 augustus een 100%
score (21 uit 7). Ook andere EDC-ers presteerden goed, Ludwig wist op 14
augustus in groep 2 als eerste te eindigen.

Op donderdag 16 augustus stond EDC 's middags van 2 tot 5 met een
kraampje aan de Oude Markt n.a.v. de informatiemiddag voor studenten. Diverse
Edc-ers hielpen hier mee.

Agenda

- Dinsdag 21 augustus is er in 'De Wimpel' het Jeningatoernooi.
Een sneldamtoernooi volgens Zwitsers systeem.

- Zaterdag 25 augustus is in Almelo de opening van het damseizoen
- van de PODB.

Vanaf 12.00 uur is er een aanschuifsimultaan tegen Sijbrands.
- Op dinsdag 28 augustus zal in de Wimpel vanaf 20.00 uur de

openingsvergadering worden gehouden.
- Op dinsdag 4 september start de onderlinge competitie.
- Op zaterdag 8 (of 1) september is er een oefenwedstrijd tegen

BDV Borne. Tijd en locatie volgen nog.
- Op dinsdag 11 september spelen we in Hengelo een oefenwedstrijd

tegen Maas van 't Hoog.
- Op zaterdag 15 september speelt EDC1 de eerste ronde.
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G.Schirinzi – M.Koop                                             P v/d Veen – R.Janssen

Uit de partij Gino Schirinzi – Michel Koop een spelverloop dat er
heel simpel uitziet:
 35-30? (20-24!) 29x20 (15x35). Maar in feite gaat het om elkaar
aftroeven op hoog niveau. De bedoeling van Gino was 35-30, (20-
24?), 29x20, (15x35), 27-21! (16x27) 33-28 (22x33) 31x24 en
schijfwinst want zwart kan schijf 33 niet verdedigen. Echter
,Michel toepte over want hij had dit vervolg berekend:
 ( 25-30!) 39x10 (30x50). Dus bleef er voor Gino niets anders over
dan met een schijf minder door te spelen.

Hier heeft Paul van de Veen met wit problemen in zijn partij tegen
Roel Janssen. Paul had gezien dat 43-39; 50x46; 10-5 niet gaat
vanwege 26x37, 5x6, 12-17, 6x41, 46x21, 16x27 Z+ Hij probeerde
43-39, 50x46, 10-4, 26x37, 4-22, maar Roel had geen genade:
11-17!, 22x41, 46x2, 16x27, 12-17 Z+.
Dus de vraag luidt:Wat moet wit dan wel doen? Een aardige
variant:10-5, 50-17, 5x32, 17-21, 43-38, 8-13?, 27-22!, 21-17, 31-
27, 17x31, 27x36 en zwart gaat nog verliezen. Zwart kan na 10-5
dus beter snel een tweede dam halen.

11.



Tot slot een analyse fragment van de partij Gerard Vink – Hans van Gompel.

Analyse G.Vink – H v Gompel

In een 8 om 8 stand had Hans de kans gehad om een eindspel af te dwingen met
een schijf minder en met een dam die aanvankelijk vast staat op de trictrac. In de
diagramstand kan zwart waarschijnlijk wel remise afdwingen, maar niet via 19-23?
Aan de lezer uit te zoeken hoe wit nu wint.

12.

  
                 M.Koop – L.Haan                         Schirinzi – G.Vink

In deze stand heeft Michel Koop het aas uitgegooid;
Luit Haan, met zwart hier aan zet, mag het aantrekkelijke 14-20 niet spelen.
Want dan volgt: 32-28 (23x32) 37x28 (26x46) 43-38 (46x30) 34x5 W+.
Maar Luit hapt niet, speelt 17-22 en wint later de partij!

Gino Schirinzi heeft hier net 44-40 gespeeld; zwart mag nu de twee om twee
 naar 44 niet nemen: (19-23) 30x28 (22x44) 29-24! (20x29) 34x21 (44-50 of ?)
21-17 (11x22) 27x18 (13x22) 38-33 (50x28) 32x23 en wit heeft een schijf meer.
 Maar Gerard Vink verraste Gino nu met (23-28!) 32x21 (19-24 ) 27x18 (16x36)
 30x19 (13x31) 26x37.
Het is nu gelijk, maar zwart wint schijf 18.

Nu een fragment van de spannende partij tussen Ludwig Munnink en
Johnny Gellekink.

          
L.Munnink – J.Gellekink                                      R.Pots – G.Schirinzi

13.



De partij ging verder met 43-48; 37-31 26x37, 25-20 24x15. Ludwig moest
twee schijven offeren, maar wist het toch naar remise te schuiven.
Michel Koop gaf aan dat Johnny had kunnen winnen door in diagramstand
eerst 24-30 en dan pas 43-48 te spelen. Zwart dreigt dan met zowel
linksom als rechtsom te slaan.

De partij tussen Rob Pots en Gino Schirinzi kreeg veel belangstelling.
Rob wilde een damcombinatie nemen en Gino zat erbij alsof hij het allemaal
wel goed vond. De omstanders waren ook verdeeld; kan het nu wel of kan
het niet?!
De bedoeling is te beginnen met 35-30 en dan later met het tempo 27-21
de slag 21x5 mogelijk te maken. Het partijverloop: 35-30? (24x33) 25-20
(29x40) 38x29 (14x25!) 45x34. En wit gaf op.

    

G.Vink – R.Janssen                                             B.Slot – J.Wiggers

In deze stand tussen Gerard Vink en Roel Janssen lijkt er niet zoveel aan de hand
te zijn. Toch neemt wit hier schijfwinst: 34-29 (23x34) 30x39 (19x30) 32x23!
(18x29) 25x23.

Nu drie fragmenten uit de Rinus Bokaal.
Johan Wiggers speelde met zwart een goede partij tegen Bert Slot, maar ook hier
kwam aan het goede een eind. (7-12?) 38-33! (29x49) 31-27 (22x31) 36x27
(49x21) 26x28 met winst voor Bert.

14.

Partij fragmenten uit de simultaan van Gerard Vink
Paul van de Veen

Fragment I.
Lesley Wevers kwam met wit tegen Gerard al vrij snel een schijf voor!!
In de stand van diagram 1 speelde Gerard 18-23. Vanwege de plakker is
24-20 nu niet mogelijk. Er volgde een interessante afwikkeling.

44-40   23-29
24-19   29x27
19x10   27-31
36x09   03x05
25-20   05-10
40-34   06-11
34-30   11-17
20-15   10-14
30-24   17-22
24-20   14x25
15-10   22-28
10-05   28-33

Nu is de stand van het volgende diagram ontstaan met wit aan zet. Helaas maakte
Lesley een grote fout en verloor!
Maar wit kan winnen door een prachtig eindspelmotief. Hoe?

Wit speelt en wint!

15.



Fragment II.
In zijn partij tegen Johan Wiggers speelde
Gerard sterk 23-29!
Daarmee komen er twee combinaties naar
dam in het spel. (naar 47 én naar 50).
De enige manier om dit te voorkomen is
afruilen met 35-30. Maar na 18-23 staat
zwart positioneel ijzersterk.
Op de korte vleugel houden schijf 27 en 11
drie witte schijven in bedwang en zwart
heeft het  hele centrum.

Fragment III.
In de partij tegen Paul van de Veen kwam
Gerard na 42-37! 16-21? x16, 18-22 in de
problemen. Wit breekt door naar dam.

45-40  22x33
43-39  33x44
40x49  29-33
26-21  17x26
16-11  12-17
11x22  14-20
22-17  20-25
17-12  25x34
12-07  19-23
07-02  13-19

Zie diagram 5 met wit aan zet.
Na 2-7?, 24-29? is het snel uit.
Maar 2-7 is fout want met 23-29
in plaats van 24-29 is het voor zwart
nog net remise te houden!
In de diagramstand blijkt 35-30, x 25,
gevolgd door 2-11 winnend!

16.

Fragment IV
Jan van Montfoort ontdekte tegen Gerard de
gevaren van de kettingstelling. In de
diagramstand is wit aan zet. Na 42-37 ziet
het er slecht uit voor wit want na 7-11 zijn
er geen speelbare zetten over.
Dus besloot Jan tot 27-21, x, x om
vervolgens te ontdekken dat na 22-27 xx,
xx, 42-37, 6-11!! wit óók geen enkele
speelbare zet meer heeft!
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EDC Artikelen

Om te verzamelen, om kado te doen, voor Sinterklaas, voor de Kerstman of om gewoon zelf te hebben zijn
vanaf nu clubartikelen in de clubwinkel verkrijgbaar!

Doel is natuurlijk het promoten van EDC. De winst zal voornamelijk
gebruikt gaan worden voor de jeugd, in het belang van de damsport.

Verkrijgbaar zijn:
Prijs:

# Schitterende collegetas zwart/geel fl. 25,00
# T-Shirt met bovenstaand logo in XL en L fl. 25,00
# Unieke uitgave van het damboek van L. Schut fl. 35,00
# Prachtige kwaliteitsbalpen met jumbo-vulling fl.   1,50

Te bevragen bij Albert Boers

18

Lokzetten

Onderstaande diagrammen komen uit het boek (500 lokzetten op het
dambord van Harry de Waard).
Deze keer zijn de lokzetten in een 8 x 8 stand.Deze zijn te vinden op
pagina  19/20 en 21 van het  damboek

    
Diagr. 27     46-41?!                            Diagr.28        24-19?!
Diagr.27   Na het gespeelde 46-41 kon zwart de verleiding niet weerstaan
(24-30?) 35x22 (3-9) 28x19            (17x46) en nu de valstrik 34-29
(46x….) 29-23 (….x21) 26x6 D.de Jong - J.v.d. Weteringh.

Diagr.28  Germain haalde na 24-19 (9-13) fraai uit 23-18!
Op (13x24) 18-13 (8x19) 28-23 (19x28)        33x2.Dus
(13x22) en nu 19-14!!.Als zwart de dreigende doorbraak
14-10-5 etc. wil tegengaan via 4-9 of (15-20) volgt de
verrassende plakker 26-21! (17x26) 28x17 (20x9) of
(9x20) 17-22 (8x17 ad lib) 37-31 (26x28) 33x2.

19.



   
Diagr.29       37-32?!                     Diagr.30       43-39?!

Diagr.29 Na de tekstzet offerde zwart (24-29?) 33x24 om vervolgens met (22-
28) er tussen te kruipen.Kort maar krachtig won 23-19 (28x48) 40-35 (48-30)
36-31 (26x37) 38-32 (38x28) 19-14 (9x29) 35x2.

Diagr.30  Na (13-18?) niet 25-20 (14x25) 23x14 (18-23) 28x20 (25x21) = ,
maar 27-21 (18x29) 39-34 (29x40) 50-44 (40x49) 21-16 (49x23) 16x9.

 
Diagr.31        2-7?!                        Diagr.32         44-40?!

20.

Diagr.31  (2-7) 34-30? En nu de winst via (16-21) 30x8 (9-13) 8x19 (7-
12) 27x7 (18x29) (29-34) 39x30 (35x33)
Diagr.32  44-40  en na de achterloop (30-35?) won W.G.de.Boer: 28-23
(35x33) 34-30 (18x29) 42-38 (33x42) 41-37  (42x31) 36x7 (2x11) 30-24
(29x20) 25x21.

  
Diagr.33       36-31?!                         Diagr.34          28-22?!

Diagr 33. B.Springer 36-31 (21x26) 25-20 (26x28) 27-22 (28x17) 38-33
(29x38) 20x7.

Diagr 34  Het is erg aanlokkelijk zo maar een schijfwinst  voor de voeten
geworpen te krijgen,maar ……… 28-22 (12-17?) en Sijbrands won  via
32-28! (23x34) 37-31 (17x28) 27-21 (16x27) 31x4

21



Amsterdam Paastoernooi 2001

Bron: Hoofdlijn mei 2001, nar. 78 Door Peter Hoogteijling
”Ronde 4: Diagram 9. Peter Hoogteijling-Gino Schirinzi
34...21-26 Na afloop van de partij vertelde de zwartspeler dat hij de
 combinatie 35.33-29? 18-22! 36.28x17 8-12 37.17x8 9-13 38.8x19 14x43
 in de stand wilde brengen. Met 34.8-13! verhindert zwart echter ook
35.33-29? en kan tevens gaan denken aan een omsingeling van het witte centrum
(met 6-11, 11-17, 18-22 etc). 35.36-31 8-13 Nu alsnog.
36.31-27 7-11 37.42-38 Om de komende ruil, 18-22, te voorkomen,
heb ik hier even naar 37.28-22 gekeken: 37...16-21 is natuurlijk niets,
omdat zwart meerslag moet nemen, maar na 37.... 11-17! 38.22x11
6x17 39.33-28 (na 32-28 zal het een partij worden zoals na de 40e

zet van wit kan ontstaan) 18-22! 40.27x18 13x33 41.39x28 14-20!
wordt het remise.
37...18-22! 38.27x18 13x22 39.28x17 11x22 40.32-28 16-21 Beter is
22-27, en daarna schijf 6 en 16 richting damlijn te laten oprukken.
 41.28x17 21x12 42.38-32 14-19 43.24x13 9x18 44.33-28 10-14 45.
39-33 4-10 46.33-29 6-11 47.29-24 18-23 48.28x19 14x23 49.25-20
11-17 50.20-15 10-14 De 50 zetten zijn gehaald, dus wit kan rustig de
winst gaan uitrekenen. 51.24-19! 23-28 52.19x10 Na 32x23 is 52..14-20
53.25x14 en met schijf 17 naar dam lopen erg lastig (of helemaal niet) te
winnen. Na de gespeelde zet, 52.19x10, gaf zwart op. Na 52...6-31
53.37x26, 28x37 54.10-5 37-42 volgt immers 5-37!”

22.

Gerard Vink behaalde in de zesde ronde een fraaie overwinning en
behaalde evenals vorig jaar een fraai zesde plaats met 9 uit 7.

“Ronde 6: Diagram 16. Erwin Heunen-Gerard Vink
33.36-31 Wit offert een schijf om daarna het zwarte centrum te
ondermijnen (en de schijf eventueel met –positionele- rente terug te
winnen). 33...27x36 34.30-24! 19x30 35.35x24 21-27! 36.32x21 16x27
37.37-32? Achter een schijf lopen is altijd gevaarlijk, zoals we al eerder
in diagram 6 zagen; na 24-19 wint wit zijn schijf terug [*] 37...8-13!
38.32x21 14-19 39.25x14 19x30 40.34x25 23x32 41.25-20 15x24 42.14-
10 9-14 43.10x17 7-12 44.17x8 3x12. 0-2.”

[*] Gerard Vink merkte terecht op dat de schrijver van dit artikel de clou
over het hoofd heeft gezien want ‘na 24-19 wint wit zijn schijf terug’
klopt niet:
[24-19 faalt op 37-32!, nou kan wit op 4 manieren slaan, meest
belangrijke slag is 38x27, 18-22, 19x17, 12x41.]

Gino Schirinzi stelde dit toernooi teleur, met 6 uit 7 werd hij 24e.

Gerard Vink clubkampioen EDC

Eigenlijk had dat de kop moeten zijn in een artikel over EDC in de
Twentsche Courant Tubantia van vrijdag 8 juni jl.
Vreemd was het dat er geen woord stond over het afgelopen seizoen
m.b.t. het clubkampioenschap van EDC 2000/2001.

Helaas heeft de stadsredactie Enschede ondanks telefonisch, schriftelijk
en e-mail contact via Gino verder geen respons gegeven. Hopelijk zal ons
contact met de pers het komend seizoen verbeteren.
Wel vermeld stond in het artikel o.a. dat Bennie Wiggers na ruim 39 jaar
uit het bestuur van EDC is gegaan en dat Paul van de Veen Albert Boers
heeft opgevolgd als voorzitter en dat Hans van Gompel ook tot het EDC-
bestuur is toegetreden.
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EDC 1: 2001/2002 in 2e klasse A

Voor het seizoen 2001/2002 zijn de volgende namen
doorgegeven Achtereenvolgens nr., naam en rating.

1. Gerard Vink 1188
2. Michel Koop 1174
3. Gino Schirinzi 1162
4. Roel Janssen 1159
5. Ronny Koop 1118
6. Luit Haan 1014
7. Rabin Hanoeman 1007
8. Bert Slot 972
9. Gerrit Kooistra 847

10. Paul van de Veen ----

Speelschema EDC 1

Je kunt het gehele programma, uitslagen en standen ook vinden
op Internet bij KNDB.nl (nationale competitie).
Het informatieboekje voor de spelers van het eerste volgt nog.

1. 15-09-01 Tamek Damkring - EDC
2. 29-09-01 EDC - BEGB -
3. 13-10-01 Groningen - EDC -
4. 27-10-01 EDC - Warfum -
5. 10-11-01 Prov. Gronings tiental - EDC -
6. 24-11-01 Drents tiental/Hijken 2 - EDC -
7. 08-12-01 EDC - Pekelsma -
8. 05-01-02 Mildam - EDC -
9. 19-01-02 EDC - Witte van Moort 2 -

10. 16-02-02 Gorredijk - EDC -
11. 02-03-02 EDC - Fortuin Dokkum -
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EDCers/donateurs ratinglijst juli 2001

2001 2000 Naam 2001 2000 Wed club
373 382 B. Wiggers 1200 1200 83 EDC
413 466 G. Vink 1188 1175 200 EDC
468 411 M. Koop 1174 1189 133 EDC
500 468 G. Schirinzi 1162 1175 182 EDC
509 640 R. Janssen 1159 1120 89 EDC
----- ----- G. Kleinsman 1136 1136 28 EDC
650 638 R. Koop 1118 1121 71 EDC
992 1001 L. Haan 1014 995 91 EDC

1007 ----- R. Hanoeman 1007 0 31 EDC
----- ----- B. Slot 972 0 15 EDC

1143 1066 H. Veldman 939 948 53 EDC
----- ----- A. Boers 923 916 29 EDC
----- ----- G. Kooistra 847 0 32 EDC
----- ----- W.v.St Annaland 843 862 23 EDC

Donateurs
15 25 W. Wesselink 1500 1466 475 DW Vorden

225 234 A. van Galen 1259 1256 205 DES Lunteren
270 241 G.J. de Groot 1239 1253 187 Den Haag
340 292 J. van Galen 1209 1230 265 DES Lunteren
----- 463 M. de Kogel 1170 1176 105 Geen kndb-lid
702 817 H. Bosch 1101 1062 81 C/D Geleen
----- ----- T. Keijzer 870 860 12 BDV Borne

Voor informatie over de KNDB-Ratinglijst, nummer 11, juli 2001 zie
Internet: www.KNDB.nl
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                        De D(r)ammer
  Een explosieve column van
een anonieme criticus.

Nr. 21 . augustus 2001

Kipkroket.

Aan welke rituelen en zelfkastijding onderwerpt een mens
zich vrijwillig om  koste wat het kost bij een groep te
horen? Ik weet nog dat ik met stijgend ongeloof de
geschiedenisleraar aanhoorde die verhaalde over de pelgrims
die op blote knieën de trappen van de St. Pieter in Rome
bestegen om zodoende absolutie te verkrijgen. Nu weet ik
dat dit een wel heel onschuldige vorm van masochisme is; de
medemens heeft er in elk geval geen last van. Er zijn
echter ontelbare uitingen die duidelijk minder onschuldig
zijn: Dominees die kanonnen zegenen, zelfmoordcommando’s
die zichzelf geselend in een soort van carnavalsoptocht
door een stoffige stad in het Middenoosten trekken, een
idioot die uit naam van weet ik wat een hulpverlenende
abortusarts in Amerika doodt.
Nu ontgaat u waarschijnlijk het verband met de kipkroket,
maar dat ligt meer voor de hand dan u denkt. Een week of
vijf geleden mocht ik aanzitten bij een lunch waar ter
verhoging van de feestvreugde kroketten werden geserveerd.
En omdat er ook een Islamitische collega meeat had de kok
gekozen voor kipkroketten. In de eerste alinea kunt u al
lezen dat ik niet bijster solidair ben met alles wat naar
fanatisme ruikt, maar na een hap van deze placebo schoten
mij spontaan bovenstaande gedachten door het hoofd,
benevens nog enkele die zelfs ik niet voor publicatie
geschikt acht. De kok zat enkele meters van mij vandaan,
wat ook zijn redding geweest is. Mijn lunch en die van mijn
buren was in elk geval verknald.

 En de Islamitische collega? Zij zat 2 uur later nog alleen
met een bord kipkroketten aan tafel, terwijl wij elke 5
minuten gniffelend langs paradeerden. Wie mooi wil
zijn… Of hoe was het ook weer?

Uw drammer.
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De EDC - pen

                Dostoetdadadojummerstoet.

Beste lezers van de Dammer , U zou kunnen denken dat
dostoetdadadojummerstoet een nieuwe speler van EDC zou kunnen zijn maar dat
is niet zo. Wat is het dan wel.  De Dammer die nu uit is gekomen komt op een
moment dat U de vakantie al achter de rug heeft of nog met vakantie bent of
misschien nog beter op een moment dat U nog met vakantie gaat. En met
vakantie heeft de titel van deze tekst te maken. Het is nl. een kort weggetje op
een camping in Duitsland waar ik altijd met vakantie naar toe ga. De naam van
het weggetje zou altijd een geheim blijven als ik het niet d.m.v. dit stukje in de
Dammer zou prijs geven. Nu bent U natuurlijk nieuwsgierig geworden op welke
camping in Duitsland dit weggetje wel mag zijn. Ik zal U daarom uit de droom
helpen. Al meer dan 15 jaar ga ik met mijn gezin naar deze camping en het is
genaamd Doktersee.  De Doktersee is een camping wat ligt bij RINTELN in
Duitsland in het Weserbergland. Als mij gevraagd wordt op de club waar ik mijn
vakantie doorbreng en ik noem de naam Rinteln dan kunnen velen dit niet
plaatsen. Toch is Rinteln vanaf Enschede heel gemakkelijk te bereiken. Als men
Nederland verlaat over de A1 via Oldenzaal gaat men richting Rheine en
Osnabruck. Na Osnabruck rijdt U over de A30 naar Bad Oeynhausen. Bent U in
Bad Oeynhausen neemt U de Autobahn naar Hannover/Berlin. U bevindt zich
dan op de snelweg A2. Na ongeveer 15 km. krijgt U dan een afslag naar
Veltheim. U rijdt dan door Veltheim en gaat dan naar Bad Eilsen. U gaat in Bad
Eilsen rechtsaf over het spoor en krijgt direkt daarna een bordje met Doktersee. U
gaat dan over de rivier de Weser en U bent dan nog zo'n 5 kilometer van de
Doktersee. U hebt er nog geen erg in dat U op dat moment nog maar enkele
kilometers bent verwijderd van een van de grootste campings van Duitsland. De
camping Doktersee is een waterparadijs in het Weserbergland gelegen aan de
rivier de Weser. Er is een tijd geweest dat de Doktersee verbonden was met de
Weser maar dat is al jaren niet meer zo. Nu is de Weser alleen nog zo nu en dan
een bedreiging i.v.m. hoog water. Hoog water hebben wij 2 maal meegemaakt en
dat is niet zo'n leuke ervaring. Als je op de camping bent dan kun je haast niet
geloven dat zo'n camping helemaal onder water kan komen te staan maar ik heb
het beide keren gezien. Bij zo'n overstroming is het natuurlijk belangrijk dat de
caravan op tijd van de camping wordt weggehaald. Want komt de caravan onder
water dan wordt je er erg druk mee om hem weer schoon en droog te krijgen. U
zult misschien denken je gaat toch 3 weken op vakantie en neemt dan je caravan
weer mee naar huis. Dat doe je normaal ook maar de Doktersee is een camping
die het hele jaar open is en ook in de winter kun je gebruik maken van de
faciliteiten en dat gebeurd dan ook door een aantal campers. Hoeveel campers dat
precies zijn weet ik niet maar van de 2000 campers die er een vaste standplaats
hebben zullen het er zeker 100 zijn.
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U zult zich misschien afvragen of er gedamd wordt op de camping. Dat is maar heel
weinig. Ik kan mij herinneren dat er door een Belg een keer een spelletjes middag werd
georganisserd waarbij ook gedamd kon worden. Uiteraard heb die middag een partij
tegen hem gespeeld. Al gauw bleek dat hij niet tegen mij was opgewassen en hij verloor
dan ook kansloos. Dit jaar vertelde ik aan een bevriende
Duitse camper dat mijn hobby dammen was. Hij kende alleen maar het Duitse dammen ,
alleen maar naar voren spelen en slaan en dan met 2x12 schijven en het molenspel. Toch
was hij zeer geinteresseerd in het damspel zoals het door ons wordt gespeeld. Ik moet
zeggen dat hij toch wel een aardige tegenstander was , maar naar 3 partijen vond hij het
wel genoeg. Maar hij geeft het nog niet op want volgend jaar zullen wij zeker weer gaan
spelen.
Gedamd wordt er dus weinig maar wat doe je dan op zo'n camping. Ik heb een prachtige
plaats aan het water en daarom wordt er bijna elke dag gezwommen. Maar je kunt er ook
vissen , surfen , zeilen.
Hoogte punt van het seizoen is Doktersee im Flammen. 3 dagen lang is er dan op de
camping een grote kermis en wordt er feesttent neergezet. Iedere dag is er dan live-
muziek in de feesttent maar ook op de kermis wordt een podium neergezet waar muziek
gespeeld wordt. Op de zaterdag van dit 3 dagen durend feest is er dan een groot
vuurwerk wat echt fantasties is.
De omgeving van de Doktersee is ook prachtig. De Doktersee is a.h.w omringd door
kleine bergjes ( bergjes die gaan tot 400 m ) waardoor de knallen van het vuurwerk nog
veel harder klinken. Als Enschedeer moet je bij het vuurwerk toch weer denken aan  13
mei 2000 maar van dit vuurwerk geniet je toch van.
Er valt nog veel te vertellen van de Doktersee maar voor deze pen wil hiermee besluiten.
Niet voordat ik heb verteld dat ook via Internet informatie is te verkrijgen en wel door
www.doktersee.de  Hiermee wil ik deze pen beeindigen en geef hem door aan Dick van
Ommeren.

Luit Haan.
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Het adres voor uw
centrale verwarming

+

HR-ketels

Kampstraat 4

Ootmarsum
Tel. 0541-291738


