
De EDC - pen

‘De Pen’ aan mij doorgegeven, is dat een eer?
De laatste 4 jaar ben ik zo ongeveer de enige vrouw die regelmatig bij de damclub
aanwezig is. Niet als dammer(ster) want een potje dammen is aan mij absoluut niet
besteed, maar achter de bar voor de voorziening van koffie en drankjes. Dammen is voor
mij Adacadabra in zoverre dat er niets is dat mij boeit aan dammen. Een bord met witte
en zwarte stenen is voor mij alleen maar saai. In mijn jeugd heeft men mij getracht de
regels en de lol van dammen bij te brengen, helaas tevergeefs, toen al. Heel voorzichtig
heb ik nog eens een blik geworpen op het dambord, maar nee hoor, ik zie ‘het” niet en ik
snap het ook niet. Ook als ik de gesprekken aan de bar probeer te volgen moet ik al snel
afhaken. “Zetje Zus of Zo en toen deed ik 21-35(?)”, het zegt me niets. Ik zie de heren
dan heel geleerd en ernstig kijken, het zal wel belangrijk zijn, ik mis het totaal. En dan die
mannen, zijn die leuk? Nou ja, nu begeef ik me natuurlijk op glad ijs maar ook hier kan ik
niet anders oordelen dan ….., op een enkeling na die nog wat anders te praten heeft dan
over dammen. Waarom ben ik er dan? Dat vraag ik me ook soms af. Maar toch, het heeft
ook wel wat. Zoals de heren elkaar uitgebreid feliciteren na een winstpartij, bedroefd het
hoofd schudden bij verlies en menig ‘nou ja’ bij een remise, dat is toch wel een
vermakelijk schouwspel. Dan is er het fenomeen hoe een duidelijk verlies kan worden
omgepraat in (bijna) winst. Dit ‘analytisch vermogen’ ontbreekt bij mij geheel, verlies is
toch verlies, zo is het mij geleerd. Vooral als het om de landelijke competitie gaat op
zaterdag is het speellokaal bijna een zweethok en is de spanning soms echt te snijden. De
een na de ander komt een drankje halen, sigaretje roken en nadenken hoe nu verder, van
een clublid soms een bemoedigend woord. Dan kan soms zelfs paniek toeslaan. Hij staat
een schijf achter, hij stond toch gewonnen, hoe kan dat nu weer? Zorgelijke gezichten
maar een blijde lach van opluchting als degene zich eruit heeft weten te redden. Op de
zaterdagse uitwedstrijden wil de aanwezigheid van supporters soms wel eens positief
werken. Het is gebeurd dat het tij zich keerde en een dreigend verlies werd omgezet in
remise of winst toen Ralph en ondergetekende binnenkwamen. Zo zie je maar wat
supporters kunnen doen. En dan is het napraten en analyseren aan de bar heel
vermakelijk. Het heeft toch wel wat zoals de mannen van EDC eindeloos over dammen
kunnen praten, onbegrijpelijk. Zo af en toe gaat het ook over iets anders, voetbal
bijvoorbeeld, toch ook boeiend. Al met al valt het toch wel mee bij EDC en ik zou
iedereen willen oproepen om bij de wedstrijden op zaterdag of dinsdag een neus om de
deur te steken om te laten zien dat de spelers worden gesteund en gemotiveerd blijven om
te winnen.

Een vrouwelijke kijk op dammen door Gera
(sinds 21-06-2002 de vrouw van Ralph de Jong)

P.S. Voor een vrouwelijke inbreng in deze mannenclub steek ik wel eens een geurlampje
aan met wat patchouly. Er zijn mannen die thuis de vraag kregen “Waar heb jij gezeten”

Bij deze dames, dus écht bij EDC.
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Specialist op het gebied van :

- Instrumentatie

-  Elektrotechniek

- Besturingstechniek

- Hoogspanningstechniek

ENSCHEDE VEENDAM KRIMPEN a/d IJSSEL
053-4313111 0598-621888 0180-519966

TEL. 4315398

WARMTE-ISOLEREND GLAS   GLASBOUW    GLASHANDEL

GLASREPARATIES: “Ruit kapot, Becker helpt vlot”

Lipperkerkstraat 135 7511 CW  ENSCHEDE Tel. 053-4315398

Algemene Agenda
01 febr Anton Jurg toernooi jeugd Almelo
12 feb Schooldammen Kw finale Den Ham Kampen Enschede
19 feb Schooldammen Hf Finale Den Ham
05 mrt Schooldammen Finale Den Ham

PODB-cup: 18-1, 15-2, 29-3, 24-5

2.

Jeugdrubriek
Deze keer weer een aantal gemakkelijke fragmenten (6 diagrammen)
Bij alle diagrammen Wit speelt en wint. Alvast veel plezier.
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Jeugdactiviteiten

Vanaf september is de jeugdafdeling van EDC weer actief. Helaas zijn na de
zomervakantie Kasper en Folkert Nelissen, Erik Dijkema en Peter Dijkstra gestopt met
dammen. Gelukkig waren er ook weer nieuwe jeugdleden op de jeugdclub aanwezig.
Jonathan van der Wal uit Enschede en Leendert Peereboom uit Hengelo. Wij zullen
proberen van hen goede en enthousiaste dammers te maken.
Wat heeft EDC de jeugd te bieden. Allereerst de trainingen op de dinsdagavond van 19
tot 20 uur. Deze trainingen worden door de jeugdspelers goed bezocht en dat is
verheugend. De jeugdspelers willen natuurlijk niet alleen trainen maar ook graag
wedstrijden spelen. Hiervoor biedt de PODB-cup de mogelijkheid. Aan de 1e wedstrijd
werd nog niet deelgenomen. Aan de 2e wedstrijd voor de PODB-cup op 9 november in
Nijverdal namen deel: Lesley Wevers bij de aspiranten, Jonathan van der Wal, Koen
Kleinsman en Leendert Peereboom bij de pupillen en Lars Butterhof en Marijn Siemons
bij de welpen. In de prijzen vielen Lesley Wevers ( 3e), Lars Butterhof ( 4e) en Marijn
Siemons (ook 4e) De volgende wedstrijd voor de PODB-cup vond plaats op 23 november
te Heino. In de prijzen vielen Sebastiaan ( 3e), Marijn ( 4e), Lars en Koen. Zowel Lars als
Koen werden 1e in hun groep en scoorden daarmee het maximale aantal punten.

Persoonlijk kampioenschap voor de Basisscholen van de Gemeente Enschede
Dit kampioenschap vond plaats op vrijdag 1 november 2002 in het clublokaal van EDC.
Deze wedstrijd vindt altijd plaats na het schooldamkampioenschap voor 4-tallen. Waren
er op het schooldamkampioenschap nog meer dan 80 deelnemers zo waren er op het
persoonlijk damkampioenschap 6 deelnemers. Toch werd het nog een leuk toernooi met
als winnaar LARS BUTTERHOF. Er werd een dubbele ronde gespeeld. Uit 10 partijen
behaalde hij 27 punten. Hij verloor alleen van Marijn Siemons. Verdere deelnemers
waren Erik Mooy, Mischa Torchalski, Frits Backelandt en Siebren Wierts.

Kampioenschap van Overijssel  voor de jeugd
Het aantal deelnemers voor de pupillen is altijd zo groot dat eerst voorrondes worden
gespeeld. Deze vonden plaats op zaterdag 7 december 2002 te Westerhaar.
Voor EDC hadden zich hiervoor aangemeld Lars Butterhof en Koen Kleinsman. Ook
werden er op die dag voorrondes gespeeld bij de aspiranten maar Lesley Wevers was
helaas niet aanwezig. Voor Lars Butterhof verliepen deze voorronde’s gunstig. Hij werd
1e in zijn poule en plaatste zich daarmee voor de finale op zaterdag 21 december 2002.
Koen Kleinsman behaalde uit 5 partijen slechts 1 punt en haalde de finale niet.
Zaterdag 21 december, de finale bij de pupillen om de titel in 2003.
De Finale zou gespeeld worden met 11 deelnemers maar de kampioen van 2002, Yuen
Wong van Damclub Borne kwam niet opdagen. Kampioen bij de pupillen werd Jamie
Kuilder van Witte van Moort. Hij scoorde uit 9 partijen 22 punten. Joost Muller uit
Dedemsvaart werd 2e ( 9-21) en Rebecca van Beek uit Heino ( 9-18) werd 3e. Door dit
resultaat mogen Jamie Kuider en Joost Muller Overijssel vertegenwoordigen bij het Kv
Nederland ergens in mei 2003. Lars Butterhof behaalde uit 9 partijen 8 punten en werd
voorlaatste.

L.W.Haan  ( jeugdleider)
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6-12. EDC1 Fragmenten ronde 4, 5 &6
13. Onderlinge competitie eindstand ronde 1
14. Nieuws uit de damwereld
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20. Stand en topscorers EDC2
21. Rinus bokaal
22-24. EDC1 wedstrijdverslagen ronde  5, 6 & 7
24-25. EDC1 stand,  topscorers en individuele uitslagen
26. Jeugdactiviteiten
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* Verkeersborden
* Verkeersbordpalen

* Naamplaten
* Huisnummerborden

* Straatnaamborden
* Graveerindustrie

Verkeersmaterialen en naamplaten- industrie b.v.
Aronskelkstraat 9 7531 TR  Enschede Tel. 053-

4355803



EDC Artikelen

Om te verzamelen, om cadeau 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 € 10
# Unieke uitgave van het damboek van L. Schut € 15
# Prachtige kwaliteitsbalpen met jumbo-vulling € 1

Te bevragen bij Jan van Montfoort.

4.

Individuele uitslagen

R.5 EDC 1092 Apeldoorn 2 1065 11-17
1. R. Janssen 1181 - A. de Koning 1011 1-1 (8)
2. M. Koop 1196 - R. Hesselink ------ 3-0 (7)
3. G. Schirinzi 1162 - D. Beking 1204 0-3 (10)
4. G. Vink 1192 - A. Chorosjenko 1271 3-0 (6)
5. R. Koop 1122 - J. Knipper 1142 0-3 (1)
6. L. Haan 1031 - W.van Starkenburg ------ 1-1 (9)
7. P. v.d. Veen ------ - A. van Tongeren 1039 3-0 (5)
8. G. Kooistra 893 - W. Verhagen 828 0-3 (4)
9. R. Hanoeman 962 - A. Kamphuis 1081 0-3 (3)

10. H. van Gompel ------ - R. Koeslag 943 0-3 (2)

R.6 DDC 1076 EDC 1092 12-12
1. P. Achterstraat 1082 - L. Haan 1031 1-1 (9)
2. P. Olde Hanhof 1196 - P. v.d. Veen ------ 1-1 (7)
3. F. van Amersfoort 1083 - R. Koop 1122 1-1 (3)
4. F. Jansen 1194 - R. Janssen 1181 1-1 (4)
5. G. Tiemens 1196 - G. Schirinzi 1162 1-1 (5)
6. E. Zwiers 1005 - M. Koop 1196 0-3 (2)
7. T. Smeenk 1004 - G. Vink 1192 1-1 (8)
8. D. Halma 975 - G. Kooistra 893 3-0 (6)
9. R. Hendriks 1079 - H. van Gompel ------ 3-0 (1)

10. P. Grouwstra 947 - R. Hanoeman 962 0-3 (10)

R.7 EDC 1075 ADG 2 983 15-12
1. L. Haan 1031 - E. Roseboom 1060 1-1 (6)
2. R. Koop 1122 - M. Everloo 1052 3-0 (2)
3. G. Vink 1192 - M. Kl. Kranenbarg 1101 1-1 (8)
4. M. Koop 1196 - W. Martin 1094 3-0 (9)
5. G. Schirinzi 1162 - J. van Maanen 1013 1-1 (7)
6. R. Janssen 1181 - G. van Maanen 866 3-0 (5)
7. G. Kooistra 893 - G. Grune 900 1-1 (10
8. H. van Gompel ------ - D. Roelofs 947 0-3 (1)
9. H. Veldman 934 - G. Mol 916 0-3 (4)

10. R. Hanoeman 962 - S. Kolsloot 881 3-0 (3)

Agenda EDC1
11 jan EDC1– DVSB2
25 jan Harderwijk – EDC1 Harderwijk
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Remises
Gerard Vink, plek 10, verzuimde op de 50e zet een winstvariant en moest
later in remise berusten. Kopman Luit Haan had net te weinig voordeel, hij
weigerde een eerste remiseaanbod, omdat er nog iets in zat, en vervolgens
werd er (komisch) iets te lang doorgespeeld. Gerrit Kooistra had een
bekende strategisch gewonnen middenspelpositie op het bord maar moest na
bijna 6 uur spelen blij zijn met de winnende remise voor EDC. Arbiter Jan
Velner kon daarna de individuele uitslagen doorbellen.

Ronde 8
De volgende wedstrijd is op zaterdag 14 januari thuis tegen DVSB 2 uit
Soest. Op die dag is ook het topduel tussen Harderwijk en DDC.

Stand na 7 ronden

pl Tweede klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pt Bordpt
1. Harderwijk X .. 17 .. 18 10 19 21 18 16 12 119 56
2.DCC .. X .. 12 18 12 13 18 19 23 12 115 67
3. Vorden 2 8 .. X 14 10 15 .. 14 18 17 9 96 81
4. EDC .. 12 14 X 24 11 11 15 15 .. 8 102 81
5. Tamek Damkring 6 9 13 3 X 17 14 .. .. 16 8 78 99
6. Univé Bunschoten 16 12 9 14 8 X .. 11 .. 18 7 88 88
7. Apeldoorn 2 7 10 .. 17 11 .. X 13 12 12 5 82 94
8. Wolter&Dros/ADG 2 6 9 11 12 .. 14 10 X 12 .. 3 74 104
9. BDV Borne 6 10 9 9 .. .. 15 12 X 9 3 70 109

10. DVSB 2 7 5 8 .. 10 9 12 .. 15 X 3 66 111

Topscorers
2B EDC / Naam W + = - P Rating Tegen Bord

1. Michel Koop 7 6 1 0 19 1196 1135 3,71
7. Ronny Koop 7 4 2 1 14 1122 1077 3,86

10. Gerard Vink 7 3 4 0 13 1192 1105 4,43
12. Rabin Hanoeman 7 4 1 2 13 962 1029 8,29
31. Paul van de Veen 6 2 4 0 10 ------ 1062 6,83
37. Roel Janssen 7 2 4 1 10 1181 1081 2,43
48. Luit Haan 7 2 3 2 9 1031 1045 3,86
57. Gino Schirinzi 7 2 2 3 8 1162 1146 3,71

105. Gerrit Kooistra 7 0 3 4 3 893 945 8,29
113. Hans van Gompel 6 0 2 4 2 ------ 958 9,17
118. Johnny Gellekink * 1 0 1 0 1 ------ 966 10,00
126. Harry Veldman * 1 0 0 1 0 934 916 9,00
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Van de voorzitter

Opnieuw is het gelukt om een interessant en dik clubblad uit te brengen, vol met
fragmenten en verslagen van EDC1 en EDC2 wedstrijden. Gemiste of uitgevoerde
combinaties zijn altijd interessant om na te lezen. Maar met alle prachtige en/of
vreselijke fouten zou je bijna vergeten dat er zo nu en dan ook schitterende, vrijwel
foutloze partijen worden gespeeld. Als beide spelers foutloos spelen is het resultaat
remise. Maar de prestatie (en de spanning) is er zeker niet minder om.
In ronde 4 speelde Roel Janssen een perfecte partij tegen Nico Rosink uit Borne.
Een nog knappere prestatie was zijn remise op 25 november tegen Tanja Chub,
topspeelster met een rating van 1367 en Europees kampioene!
Luit Haan speelde in ronde 5 tegen W. v. Starkenburg een foutloze partij. Ook zijn
tegenstander speelde foutloos. Remise was het terechte resultaat. Ook Paul van de
Veen speelde een verdiende remise tegen een sterke speler. In ronde 6 speelde Luit
Haan een partij tegen P. Achterstraat waar Truus geen enkel commentaar op had.
Een vrijwel foutloze partij kan ook tot winst leiden als één van de spelers bij élke
zet een klein beetje beter komt te staan. Zo speelde Gerard Vink in ronde 4 tegen J.
Bosch. Zonder aanwijsbare foutzet van Bosch neemt vanaf de eerste zet gestaag het
voordeel van Gerard toe totdat de winst is gehaald. In ronde 6 speelde Michel Koop
tegen E. Zwiers ook zo’n partij. Met bij elke zet toenemend voordeel was de partij
na 25 zetten eigenlijk voorbij met winst voor Michel.

Behalve prachtige wedstrijden biedt EDC ook gezelligheid. Op 23 en 30 december
was het clubgebouw open met sneldammen en oliebollen bij de simultaan. Zaterdag
28 december namen 5 EDC-leden deel aan het jaarlijkse damtoernooi in
Dedemsvaart en 4 van hen vielen in de vleesprijzen. Op 4 januari hield EDC haar
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. De opkomst was goed en de bingo met hapjes zorgde
voor het nodige vermaak. Op 7 januari werd het H.C. Voogdtoernooi gespeeld, de
afvalrace bij 5 verliespunten in de vorm van een sneldamtoernooi waarbij de op
papier betere spelers 1 dan wel 2 schijven moesten inleveren. De laatste 3 over
gebleven spelers waren Gerard Vink, Michel Koop en Gino Schirinzi.
Gino won de allerlaatste partij en daarmee het H.C. Voogd toernooi 2003!

Namens het bestuur wil ik dit eerste nummer van het nieuwe jaar afsluiten met ieder
een voorspoedig 2003 te wensen. Namens de penningmeester wil ik daar aan
toevoegen de oproep aan iedereen om de contributie voor dit jaar te voldoen. Maak
s.v.p. uw financiële bijdrage over naar de bankrekening van EDC of voldoe de
contributie contant aan Jan van Montfoort op een van de clubavonden.

Paul van de Veen
5.



Enkele EDC1 fragmenten ronde 4, 5 en 6

Ronde 4 H. de Lange - G. Schirinzi  1-1
Zwart staat slecht. Met 36-31 had wit
winnend voordeel gekregen. Achter lopen
met 21-26 verliest zodat zwart wel moet
gaan offeren met 29-34. Gelukkig speelt wit
de ruil 39-34 x x waarna de stand in
evenwicht is.

Met de schrik vrijgekomen wist Gino zich
daarna toch nog kansen te scheppen.
Bijvoorbeeld op de 60e zet met wit aan zet.
Het voor de hand liggende tussen lopen
met 17-11 verliest door een fraaie finesse:
29-34 x 34-40 2x30 44-49 x xxx47!
Wit doorzag de val en offerde 38-33.

Maar dit offer is niet goed! Met een net zo
fraaie eindspelfinesse kan zwart nu winnen:
38-43 x 43-48 x 48x25 16-11 44-50! Op 11-
6 volgt 50-45 met winst op de trictraclijn,
op 11-7 volgt teruggooien met 50-11 x en
25-39! Helaas zag Gino deze winst over het
hoofd en werd het wederzijds toch wel
verdiend remise.

R. Hanoeman - M. Hagreis 0-3
Na een spannende strijd begaat Rabin een
onnauwkeurigheid die gelijk de partij kost.
36-31?
En zwart maakt het uit met 25-30 x 14-20 x
3-9 x 12-17 x xxx47.

6.

Gemiste kansen
Roel Janssen haalde er tegen een andere sterke speler een winnende
dam uit maar verzuimde helaas de winst te verzilveren. Gerard Vink
miste winstvarianten en mocht op de 50e zet nog blij zijn dat zijn
tegenstander een winnend offer over het hoofd zag.
Ronny Koop, Gino Schirinzi en Luit Haan behaalden te weinig voordeel en
speelden eveneens remise.
Blunders
Bestuurslid Hans van Gompel was op de 14e zet al in
sinterklaasstemming, zijn tegenstander mocht 2 houtjes weggeven en
kreeg er 3 terug. Halma is ook een denkspel en Gerrit Kooistra liet zich
misschien daardoor in zijn partij tegen D. Halma in een 8 om 8 verrassen
via een 1 om 1 ruil waarna het gelijk uit was.

Ronde 7 EDC wint nipt
Zaterdag 14 december heeft EDC na een spannende strijd met 15-12
gewonnen van Wolter&Dros/ADG 2, waardoor EDC nu op plaats 4 staat.
Zeges
Liefst 4 EDC-ers staan na ronde 7 in de top 12 van de landelijke
topscorerslijst in de tweede klasse B. Michel Koop forceerde een
gewonnen eindspel en staat nu alleen eerste met 19 punten, zijn beide
achtervolgers staan op 17 punten. Broer Ronny, gestegen naar plek 7,
maakte het zijn opponent zo lastig dat die in grote tijdnood kwam en in
de fout ging. Rabin Hanoeman pakte schijfwinst en boekte zijn tweede
zege op rij en staat nu nummer 12 op de lijst. Haarlemmer Roel Janssen
won in het vergevorderd middenspel via een leuke slagfinesse en klom
naar plek 37.
Verlies
Hans van Gompel trapte in het middenspel in een lichte combinatie en
verloor. Harry Veldman, als invaller voor Paul van de Veen bij EDC 2
goed op dreef met 4-12 punten, vergat op de 50e zet in een
gelijkwaardige stelling op tijd de klok in te drukken en kon zijn
tegenstander de hand geven. Gino Schirinzi speelde tactisch teveel op
zetjes en kreeg een doorbraak op zijn korte vleugel om de oren.
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EDC1 wedstrijdverslagen van ronde 5 t/m 7

Ronde 5: Slechte tussenstand nekt EDC
Zaterdag 16 november heeft EDC een gevoelige nederlaag geleden tegen het
tweede team van Apeldoorn. Na een 0-12 tussenstand werd het 11-17.
Valse start
Ronny Koop trapte, tegen de vader van Marcel Knipper, in een damcombinatie
en liep onverwacht tegen zijn eerste nederlaag aan. Hans van Gompel miste
een winnende damcombinatie en verloor positioneel. Rabin Hanoeman liet zich
vastzetten op zijn lange vleugel en was kansloos waarna Gerrit Kooistra werd
verrast door een doorbraak.
Ongeslagen winnaars
Paul van de Veen speelde dit seizoen voor het eerst met wit en won via een
damcombinatie het duel der voorzitters. Ook Gerard Vink won weer, ditmaal
van een sterke dame en steeg naar plek 4 op de topscorerslijst. Michel Koop
boekte al zijn 4e zege van het seizoen.
Remises
Er vielen deze middag slechts twee remises. Roel Janssen had wel voordeel
maar kon dit niet verzilveren en teamleider Luit Haan pakte na een
aanvalspartij zijn eerste gelijkspel dit seizoen. Tot slot moest Gino Schirinzi
offeren en verloor na een positionele strijd in het centrum.

Ronde 6 EDC pakt punt tegen koploper
Zaterdag 30 november heeft EDC na een spannende strijd met 12-12
gelijkgespeeld tegen koploper DDC uit Deventer.
Hoogtepunten
De climax van de middag gebeurde aan bord 10 bij Rabin Hanoeman in het
eindspel, hoewel hij het in de partij al veel eerder had kunnen uitmaken. Zijn
tegenstander speelde als 71e zet 31-22 en het leek op het eerste gezicht
remise te gaan worden. Na ruim 5 uur spelen keek Rabin ineens triomfantelijk
rond, wachtte nog 5 minuten en forceerde de winst via een fraaie finesse.
Zie ook onze internetsite! Een ander hoogtepunt was wederom de fraaie
winstforcing van Michel Koop, inmiddels al zijn 5e zege waardoor hij op de
eerste plaats blijft op de landelijke topscorerslijst in de tweede klasse B.
Ook Paul van de Veen hield stand tegen een van de Deventer topspelers en is
nog steeds ongeslagen.

22.

P. v. Esch – L. Haan 0-3 35-30?
Veel beter was geweest 27-22 x x22. Wit
dreigt dan met 37-31 een schijf te winnen en
tegen die dreiging helpt 12-18 niet wegens
32-27 xx41 xxx1. Ook zwart heeft nu een
dam maar na 1-6 gaat die verloren.
Na het gespeelde 35-30 komt zwart sterk
met 15-20-24 opzetten, wit dwingend tot
afruilen. Als de schijf  op 38 wordt afgeruild
is wits lange vleugel ‘vleugellam’.

L. Nortey – P. v.d. Veen 0-3  23-29?
Zwart meende met deze ruil naar voren een
aanval op schijf 27 te openen. Na 38-33
volgt toch schijfwinst door 17-21? Fout
gezien van beiden. 33x22 21x32 22-17! en
wit heeft prima kansen.
Gelukkig zag ook wit dit over het hoofd,
raakte in paniek vanwege de vermeende
aanval en offerde met 26-21.

G. Kooistra – F. Tanahatoe 1-1 9-14?
Tot de laatste zet scherp blijven blijkt
moeilijk. Voor beiden. 20-25 was
probleemloos remise geweest. Na 9-14 komt
wit sterk met 17-12! 13-18 (wat anders) en
werd remise overeengekomen terwijl 23-19
winnend is!

Ronde 5 R. Janssen – A. de Koning 1-1
Hier was Roel dicht bij winst maar na 27-
22 16-21 38-32 kon zwart zijn schijf weer
terugwinnen. Volgens Truus was 34-30 13-
19 en dán pas 27-22 veel sterker.

7.



R. Hesselink – M. Koop 0-3
Een moeilijke stand. Michel speelde 3-8 en
kwam na 27-22 in grote problemen. De dam
naar 46 had Michel wel gezien maar niet
genomen wegens de damplakker 18-13.
Volgens Truus was het toch het beste.
Zwart haalt snel een 2e dam.
23-29 x 26-31 x 17-22 27x18 3-8 x xx xx
xxx46 18-13 xx34 x2

Zwart’s laatste zet 13-19 is een fraai
voorbeeld van blufpoker. 36-31 9-13 (wat
anders) 41-36 is nu zeker winnend. Maar
wit trapt met 39-34 in de val. 24-30! x23
30-35! De stand is nu vrijwel weer in
evenwicht als wit de dam haalt met 25-20.
Maar gewonnen staan eist nu zijn tol.
40-34? Michel maakt het gelijk uit met 21-
27 xx 11-17 x xxxx40

A. Chorejenko – G. Vink 0-3 wit aan zet
Hier was Gerard dicht bij een nederlaag. 35-
30 gevolgd door 34-39 x x29 geeft wit groot
overwicht. 13-19 mag dan niet wegens een
damcombinatie naar veld 4.
Na het gespeelde 34-30 was al het voordeel
vrijwel weg.

Zelfde partij       wit aan zet  35-30?
Met uitstekend spel heeft Gerard nu klein
voordeel bereikt. Wit speelde 35-30 ivm de
dubbele afruil 38-32 x x x x
Na zwart’s 23-28! Realiseerde wit zich dat
na die afruil het voordeel duidelijk aan
zwart is. Maar om met een rating van 1271
dan 34-29 te spelen….

8.

Rinus bokaal 2002/2003
pl naam w + = - pt
1. Gino Schirinzi 6 3 2 1 11
2. Gerard Vink 6 2 4 0 10
3. Jan van Montfoort 3 3 0 0 9
4. Lesley Wevers 4 3 0 1 9
5. Paul van de Veen 5 3 0 2 9
6. Johan Wiggers 7 2 2 3 8
7. Marcel Knipper 3 2 1 0 7
8. Hans van Gompel 2 2 0 0 6

Michel Koop 2 2 0 0 6
10. Alex Content 4 1 3 0 6
11. Rabin Hanoeman 5 1 3 1 6
12. Luit Haan 6 2 0 4 6
13. Jan Velner 5 1 2 2 5
14. Gerhard Kleinsman 3 1 1 1 4
15. Willie Steinmeijer 4 1 1 2 4
16. Koen Kleinsman 5 1 1 3 4
17. Jan Hoven 1 1 0 0 3

Ronny Koop 1 1 0 0 3
19. Johnny Gellekink 2 1 0 1 3

Rob Pots 2 1 0 1 3
21. Wim van Sint Annaland 4 1 0 3 3

Gerrit Kooistra 4 1 0 3 3
23. Harry Veldman 2 0 2 0 2
24. Markus Kural 1 0 1 0 1
25. Ludwig Munnink 2 0 1 1 1
26. Wim van Kessel 1 0 0 1 0

Björn Veldman 1 0 0 1 0
28. Derk Vuurboom 2 0 0 2 0
29. Gerard Zwaferink 3 0 0 3 0
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Stand 2e klasse oost per 31 december 2002
HDC EDC2 Eelen/

Rhaan
Witte v
Moort 5

Maas van
‘t Hoog 3

W P Bord
punten

HDC X 12 10 9 18/12 5 7 61-40
EDC2 9 X 13 8/19 13 5 6 62-44
Eelen & Rhaan 10 7 X 17 16 4 5 50-32
Witte v Moort 5 12 14/4 5 X 8 5 4 43-67
Maas vt Hoog 3 3/6 7 4 14 X 5 2 34-67

Topscorers EDC2

EDC2/ Naam W + = - Punten Plaats in de spelersranglijst
2e klasse Oost

1. Harry Veldman 4 3 0 0 12 1
2. Gerhard Kleinsman 4 3 0 1 9 4
3. Jan van Montfoort 4 2 2 0 8 8
4. Ludwig Munnink 4 2 1 0 7
5. Björn Veldman 4 1 2 0 5

Agenda EDC2
21 jan EDC2 – Maas van ’t Hoog 3
04 feb EDC2 – Elen & Rhaan

20.

G. Schirinzi – D. Beking 0-3 Zwart aan zet.
De ruil 14-19 was volgens Truus direct
winnend. Na het gespeelde 9-13 had Gino
nog met een combinatie uit de problemen
kunnen komen: 38-32! xxx20 39-33 (je
moet er maar opkomen!) xx48 42-38 x xxx7
En al staat wit 3 schijven achter, hier is vast
nog wel een remise uit te peuteren.

R. Koop – J. Knipper 0-3 Wit aan zet
Wit moet goed opletten: Op 39-34 is
het uit door 26-31, 17-22 en 24-30 met
dam op 46. Op 40-34 volgt met 17-22
24-29 23-28 een doorbraak naar 40.
Maar met 36-31 is niets mis. Ronny
speelde 28-22 x x en moest daarna
altijd een schijf verliezen.

P. v.d. Veen – A. v. Tongeren 3-0 14-20?
Wit had de combinatie al enkele zetten aan
zien komen en ‘erin’ gehouden. 14-20 is
niet onlogisch. Maar er volgt dam op 5 door
27-22 x x xx41 x47! x 38-32 xx xxx5.

W. Verhagen – G. Kooistra 3-0 21-26?
Geeft wit de gelegenheid tot een
doorbraak combinatie. 34-29! xx 27-22 x
x x 28-23 x xx x 37-31 x xxx11 12-17 x
8-12 Met wit’s schijf op 36 en zonder
zwarte schijf op 4 is doorbreken niet
meer te voorkomen.

9.



R. Hanoeman – A. Kamphuis 0-3  47-42?
Rabin liet zich in een kettingstelling nemen
en had al snel geen speelbare zet meer over.
Zelfs offeren met 24-19 helpt niet meer.
Op 47-42 volgde natuurlijk 23-28.

R. Koeslag – H. v. Gompel 3-0  44-40?
Een partij met verschillende gemiste
combinaties. Zwart kan nu naar dam
combineren met 26-31 x 17-21 xx 7-11 x
xx x xx49

Zelfde partij.   32-27?
Ook wit zag een combinatie over het hoofd.
35-30! xx x24 x30 x x 33 xxx27 en wit wint
een schijf.

Ronde 6 R. Janssen–F. Jansen 1-1 21-27?
Roel haalt met het zetje van Weiss een
dam: 24-20 x 29-23 x 38-32 xx xxx5
De dam was goed, het vervolg helaas
minder: de dam werd enkele zetten later
afgevangen met remise als resultaat.

10.

Verslag Witte van Moort 5 - E.D.C2  4-19
Door Harry Veldman

1. B. Lawant - J. Gellekink 1-1 (7)
2. B. Drent - H. Veldman 0-3 (4)
3. A. Noppers - G. Kleinsman 0-3 (2)
4. G. Jansen - W. van St. Annaland 0-3 (8)
5. R. Hazelhorst - B. Veldman 3-0 (6)
6. A. Albers - L. Munnink 0-3 (3)
7. H. Twiest - J.van Montfoort 0-3 (1)
8. I. Stegeman - J. Velner 0-3 (5)

Maandag 9 december 2002 moesten wij spelen tegen Witte van Moort 5. De eerste
ronde hadden wij van hen verloren. Mogelijk dat hierbij meespeelde dat E.D.C.
psychologisch kennelijk problemen heeft indien zij moeten spelen tegen Witte van
Moort. Zij hadden de laatste wedstrijd met behoorlijke cijfers verloren van
Twente’s Eerste waarvan wij met behoorlijke cijfers hadden gewonnen. Ik hield dit
onze spelers dan ook voor hierbij aangevende dat wij zeer zeker kansen hadden. Of
dit uiteindelijk de doorslag heeft gegeven kan ik natuurlijk niet zeggen. Wel weet ik
dat wij goed gemotiveerd aan de wedstrijd begonnen. Ook nu speelden Jan Velner
en Jan van Montfoort weer mee. Nadat de voorzitter van Witte van Moort, de hr.
Huls, ons welkom had geheten, begonnen wij om 19.50 uur aan de partijen. Na
ongeveer een half uur spelen bleek dat Jan Velner al een schijf voor was gekomen.
Dit is toch een kleine opsteker voor de andere spelers. Even later was er een
slagenwisseling bij Ludwig. Het is mij niet bekend of men daar naar keek dan wel
naar de tegenstandster van Ludwig. Om 21.00 uur bleek dat onze tweede invaller,
Jan van Montfoort, inmiddels ook een schijf voor was gekomen. Kennelijk zijn
beide invallers bezig een vaste plaats in het team te verwerven. Dit mede gezien de
punten die zij gezamenlijk in de vorige wedstrijd hebben behaald. Een kleine
domper was dat Björn even later in een combinatie liep en zijn tegenstander een
dam haalde. Björn had echter nog wat vangstellingen staan zodat hij de partij nog
niet direct behoefde op te geven. Toen vervolgens Ludwig ook een schijf voorkwam
kreeg ik er vertrouwen in. Helemaal toen Jan van Montfoort met een combinatie
zijn partij won. Tegen 21.30 uur haalde Gerhard door een mooie combinatie de 2e
winstpartij voor ons binnen. Kort daarna wist Ludwig zijn eerder behaalde
schijfwinst eveneens om te zetten in winst. Nadat ik zelf ook won gelukte het Jan
Velner in zijn langste partij ooit gespeeld, eveneens te winnen zodat de stand
inmiddels 15-0 in ons voordeel was. Björn kon ondanks de vele vangstellingen de
dam van z'n tegenstander niet krijgen en verloor zijn partij. Johnny had na bijna 1½
uur spelen nog maar 30 zetten gespeeld . Voor de resterende 15 zetten had hij nog
een kleine 4 minuten. Hoe hij het doet weet ik niet maar hij haalde de tijdscontrole
en even later werd tot remise besloten. Inmiddels was het al aardig laat geworden en
was alleen Wim nog bezig. Zijn tegenstander dacht er nog wel remise uit te kunnen
halen. Wim maakte echter geen fout en won zijn partij eveneens. Einduitslag 4 - 19.
Een uitslag die mede te danken is aan de goede inzet van onze spelers en beslist niet
geflatteerd is.
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Door gewaagd spel was ik al een schijf
achter gekomen. Ik heb zojuist mijn 45e
zet gedaan, in een dubbele afruil sla ik
31x33.  Zonder de schijf op 33 had zwart
nu de genadeslag ingeluid met 29-34.
Zwart moet nu wat anders en vervolgt
met 19-23? en geeft mij met 33-28x27
de gelegenheid naar voren te ruilen. Dit
is de kentering. Ik loop met schijf 27
door naar dam en probeer tegelijk de
opmars van zwart te vertragen

Zwart heeft voor de doorbraak zijn
schijfvoordeel moeten opgeven, hij is na
een 2 om 1 afruil beland op veld 37.
Met mijn 57e zet 36-31 gooi ik hem
terug. Dan: 7-1 14-20 1-18 20-25 44-40
10-15 40-34 15-20 18-13. En de
witspeler kon achterover leunen in
afwachting van de hem toegestoken
hand, die na enige tijd ook kwam.

De wedstrijd in Hancate eindigde in een 7-13 overwinning voor ons. Nog mooier was het
in Westerhaar op 9-12-02 met de monsterzege 4-19. Ik speelde met zwart een partij van
slechts 29 zetten tegen Twiest sr.

Beide spelers beramen hetzelfde plan: twee
offeren en drie slaan, zo mogelijk naar dam.
Wit doet alvast de voorbereidende zet 38-32?
Met het plan om daarna een damcombinatie
uit te voeren. Maar daarmee maakt hij juist
mijn plan mogelijk: 14-19 xx  18 xxx 47.
Daarna kan ik gaan rondkijken hoe
achtereenvolgens bijna het hele team wint.
Mijn vroegtijdige winst werd door de
teamgenoten ervaren als de opmaat voor de
grote zege. Waarnemend teamleider Harry
Veldman ziet het kampioenschap al gloren.
Maar er zijn nog drie rondes te gaan.
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T. Smeenk - G. Vink 1-1 8-12?
Gerard had hier een spectaculaire
damcombinatie kunnen uitvoeren door:
24-29 x 14-20 x x x 15-20! xx x x19 8-13 x
x 4x22 17x48! Waarschijnlijk goed genoeg
was voor de winst! Truus waardeert de
overblijvende stand met + 0.90

Zelfde partij  wit aan zet 17-12?
Uiteindelijk was het Gerard die helemaal
vast liep. Maar 17-12 levert niets méér
dan remise op voor de witspeler wegens
13-18 xx 24-29 x xx17 en ondanks 1
schijf achter makkelijk remise gehouden.
In de diagramstand had wit moeten
offeren met 40-34! x x x en dán pas 17-
12.

M. Koop – E. Zwiers 3-0
Zwart had beter niet kunnen sluiten met 9-
14 want nu komt Michel met 39-34! Zonder
angst voor de bomzet en op de volgende zet
34-39. Hierna staat zwart zo onder druk dat
elk foutje fataal is.

Zelfde partij. 11-17? Zwart speelt alles of
niks op de aanval tegen de witte binding
27-29 (met de zetten 3-9 17-22 18-23).
Michel laat dit sterk toe. Hij is op tijd op
24! Het vervolg: 40-35 3-9 35-30 17-22
x x 30-24! 18-23 x xx 24-19 x xxx12

11.



G. Kooistra – D. Halma 0-3  33-28?
Er lijkt niets aan de hand en 33-28 is niet
onlogisch. Maar zwart laat ijzersterk 18-23
x x volgen waarna wit geen enkele zet meer
over heeft. Er volgde nog 27-22 24-29 x 25-
30 x xxx27.

R. Hanoeman – P. Grouwstra  3-0 waz
Wit heeft de opening voortreffelijk
gespeeld maar geeft met 42-37 helaas het
winnende voordeel volledig weg.
Na 43-38! heeft zwart niets meer. A. 9-13?
en wit neemt met 27-22 en 33-29 een
combinatie. B. 8-13? 26-21!

Zelfde partij. 27-31?
Het is natuurlijk moeilijk te zien achter het
bord maar zwart heeft prima winstkansen
met 6-11! x 11-16 21-17 16-21 17-11 21-27
11-6 2-8! De grap is dat wit geen dam mag
halen.

Zelfde partij. Na allerlei verwikkelingen
waarbij beide spelers een dam haalden,
beiden hun dam ook weer kwijt raakten, en
beiden opnieuw dam haalden!, kwam op de
70e zet de volgende stand op het bord met
wit aan zet. De weg naar winst is
waarschijnlijk nog héél lang. Rabin verzon
een list: 39-34! Zwart meende eindelijk de
remise binnen te halen met 31-22.
Tot zijn ontsteltenis had hij na 34-29 x 29-
24 x 38-49! geen zet meer over…

12.

Vervolgens keken wij verder bij andere Jan. Zijn schijf verlies had hij nog niet terug
maar toch wist Jan een dam te krijgen. Het eindspel leek remise, waar wij eigenlijk
al blij mee waren. Zijn tegenstander wilde ook doorlopen naar dam. Jan voorkwam
dit door nog een schijf te offeren. Vervolgens speelde Jan het eindspel op
vakkundige wijze uit. Wim had het moeilijk tegen zijn tegenstander en kon een
nederlaag niet voorkomen. Johnny had een gelijkwaardig 7 om 7 eindspel en omdat
het toch al 12-6 in ons voordeel was besloten ze er remise van te maken.

Op de 23e zet speelde Jan van Montfoort
27-22 en kon na 6-11 en 8-12 schijf
verlies niet meer voorkomen.

Zwart (Jan Velner) aan zet. Jan kon 8-12
spelen en zijn tegenstander had geen
goede zet meer. Jan speelde echter 8-13
waarna zijn tegenstander 23-19 speelde.
Jan kon nu mooi winnen door 17-22 xx
xx x xx Jan speelde echter anders en het
werd uiteindelijk remise

De omslag.   Een persoonlijk relaas van het spelen in EDC 2
Door Jan van Montfoort

Wil je nou niet winnen of durf je niet te winnen?  Deze woorden siste Gerard Vink
mij toe nadat hij had moeten toezien hoe ik in mijn partij de winst minstens twee
keer liet lopen. Het was in de wedstrijd EDC2 – HDC op 29-10-02.  Mijn punten
waren erg welkom geweest want was mijn remise in winst omgezet dan was het niet
9-12 maar 11-11 geworden.  Mea Culpa!  Het was goed dat Gerard mij weer de
eerste regel van de damkatechismus te binnen bracht:  Waartoe dammen wij?
Om te winnen en daarmee onszelf en ons team gelukkig te maken.
En inderdaad, in de volgende twee rondes behaalde ik winst. Soms met
onwaarschijnlijk geluk, zoals ik hieronder laat zien.
Ik speel met wit tegen N. Attasio van Eelen en Rhaan.

17.



Verslag Eelen en en Rhaan - E.D.C. 2  7 – 13
Door Harry Veldman

1. H.Kamphuis - W. van St. Annaland 3-0
2. J.Podt - J.Gellekink 1-1
3. J.Hogenkamp - D.Vuurboom 1-1
4. J.Schottert - H.Veldman 0-3
5. W.Folkert - B.Veldman 0-3
6. H.Bakhuis - L.Munnink 1-1
7. B.Hendriks - J.Velner 1-1
8. N.Attasio - J. Montfoort 0-3

Op dinsdag 12 november 2002 speelde ons 2e team hun 4e wedstrijd tegen Eelen en
Rhaan. Eelen en Rhaan was tot op dat moment nog ongeslagen. Wij waren de competitie
begonnen met kampioensaspiraties. Wilden we nog wat dan moest deze wedstrijd zeer
zeker gewonnen worden. Door afwezigheid van Gerard Kleinsman en Jan Hoven moesten
wij wederom een beroep doen op zowel Jan Velner als Jan van Montfoort. In principe
speelt Derk Vuurboom de uitwedstrijden niet mee. Omdat wij anders met een speler
minder moesten spelen was Derk bereid om mee te spelen. Vooraf had ik al geïnformeerd
hoe laat wij zouden kunnen beginnen. Officieel is het 19.30 uur, maar de praktijk wijst uit
dat het vaak 20.00 uur wordt. Afgesproken werd dat wij er om 19.45 uur zouden zijn.
Toen wij op dat tijdstip arriveerden bleek een team van Heino al vanaf 19.30 uur klaar te
zitten. Om goed 20.00 uur werd er begonnen. Na ongeveer 3 kwartier spelen kwam Björn
een schijf voor. Björn had een agressieve opening en zijn tegenstander wist niet goed wat
hij er mee aan moest. Het begin zag er dus goed uit. Na ongeveer 1 uur bleek dat Jan van
Montfoort slecht uit de opening was gekomen en kon schijf verlies niet voorkomen. Zie
Diagram 1. Derk, spelend aan bord 3 haalde er na ongeveer anderhalf uur spelen een
combinatie uit en kwam 2 schijven voor. Zoals ik het kon bekijken was het nog een
kwestie van even uitspelen en de eerste winst zou binnen zijn. Even later kwam ik zelf
ook een schijf voor en leek het er goed voor ons uit te zien. Dat het echter vreemd kan
lopen bleek wel toen ik korte tijd later weer bij Derk keek. Hier bleek zijn tegenstander
plotseling een dam te hebben en in wezen stond Derk op dat moment verloren. Derk liet
zich echter niet uit het veld slaan, vocht terug en haalde er later toch nog een remise uit.
Klasse Derk!. Nadat ik mijn partij met een lichte combinatie met winst had beëindigd,
speelde Ludwig remise. Ludwig speelde een gedegen partij, had wel licht voordeel, maar
kon niet tot winst komen, Kort daarna won Björn zijn partij. Met de schijf voor, die hij
kort na de opening al haalde, speelde hij zijn partij goed uit en gaf zijn tegenstander
eigenlijk geen kans. Stand op dat moment 8 - 2 in ons voordeel. Nu werd het tijd voor
onze beide Jannen. Jan Velner was inmiddels een schijf voorgekomen. Hoe dat precies is
gegaan is mij nog niet bekend. Zijn tegenstander wist het ook niet. Volgens hem had hij,
tijdens een slagenwisseling een schijf (van hem zelf) teveel van het bord gepakt. Jan had
later de partij thuis nagespeeld en beaamde dit. De stand was inmiddels zodanig dat Jan
nog een zet nodig had om zijn tegenstander volledig vast te zetten. (Zie diagram 2). Jan
deed echter een andere zet en ook nadat zijn tegenstander had gezet zou de partij nog
mooier uit kunnen zijn. Helaas Jan zag het niet en de partij werd uiteindelijk remise.
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Onderlinge competitie Eindstand ronde 1

Groep A GV LH GK GK PV WA P R1
1. G. Vink X 3 3 3 3 3 15 12
2. L. Haan 0 X 3 3 1 3 8 11
3. G. Kooistra 0 0 X 1 3 1 5 * 10
4. G. Kleinsman 0 0 1 X 3 1 5 * 9
5. P. v.d. Veen 0 1 0 0 X 3 4 8
6. W. v. St. Annaland 0 0 1 1 0 X 2 d 7

Groep B MK GS RH DV RK HG P R1
1. M. Knipper X 3 1 3 3 0 10 12
2. G. Schirinzi 0 X 1 3 0 3 7 * 11
3. R. Hanoeman 1 1 X 1 1 3 7 * 10
4. D. Vuurboom 0 0 1 X 3 3 7 * 9
5. R. Koop 0 3 1 0 X 3 7 * 8
6. H. van Gompel 0 0 0 0 0 X 0 d 7

Groep C BV RP WS LM AC JV P R1
1. B. Veldman X 1 3 0 3 3 10 p 8
2. R. Pots 1 X 1 1 3 3 9 7
3. W. Schepers 0 1 X 3 1 3 8 6
4. L. Munnink 0 1 0 X 3 1 5 5
5. A. Content 0 0 1 0 X 3 4 4
6. J. Velner 0 0 0 1 0 X 1 n 3

Groep D JG HV JM LW JH JW P R1
1. J. Gellekink X 3 3 1 3 3 13 p 8
2. H. Veldman 0 X 3 3 3 3 12 7
3. J. van Montfoort 0 0 X 1 1 3 5 * 6
4. L. Wevers 1 0 1 X 0 3 5 * 5
5. J. Hoven 0 0 1 3 X 0 4 s 4
6. J. Wiggers 0 0 0 0 0 X 0 d 3

Groep E WS GZ KK P R1
1. W. Steinmeijer X 3 / 3 3 / 3 12 p 4
2. G. Zwaferink 0 / 0 X 1 / 3 4 s 3
3. K. Kleinsman 0 / 0 1 / 0 X 1 2

*: na barrage; p: promoveert; d: degradeert; s: stopt met onderlinge competitie
n: nacompetitie
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Nieuws uit de damwereld

Ton Sijbrands vestigt fenomenaal record
Onder grote belangstelling van publiek en media heeft Ton Sijbrands op 21
december 2002 in het gebouw van Wildkamp in het Overijsselse Lutten zijn
wereldrecord simultaan blinddammen verbeterd.
Het oude record vestigde hij in 1999 in Gouda tegen twintig tegenstanders.
Zaterdag bond hij de strijd aan met 22 spelers. 's Morgens om 8.30 uur
begon het evenement. Ton boekte om 12.30 uur zijn eerste overwinning tegen
weerman Harry Otten. De strijd vorderde langzaam. Om middernacht was
nog meer dan de helft van de tegenstanders in de race. Om 3.30 uur was het
record gevestigd. De vereiste zeventig procent van de punten was
binnengehaald. Het duurde tot 4.00 uur voor de laatste partij was beëindigd.

Luit Haan haalt NOS-journaal
Tegen 4.04 kwam Ton voor de camera van de NOS om zijn prestatie toe te
lichten. EDC-er Luit Haan stond vlak achter Ton en haalde zo de hele zondag
het NOS-journaal, ruim 20 seconden duidelijk in beeld!
Gerard Vink was als deelnemer uitgenodigd maar moest door ziekte verstek
laten gaan. De Enschedeërs Gino Schirinzi en Jeroen Goudt (via deskundig
commentaar op de demonstratieborden) waren ook present en zij genoten
van de entourage waarbij Sijbrands zeventien overwinningen boekte en maar
vijf remises toe stond en wel tegen:
E. van der Pol, J.W. Hoeve, P. Dijkstra, J. Poortinga en de langst spelende
tegenstander R. van Marle. Hij verloor geen enkele partij.

Tsjizjov nieuwe aanvoerder ratinglijst
Alexeï Tsjizjov is er eindelijk in geslaagd Ton Sijbrands te verstoten van de
top van de wereldranglijst. De wereldkampioen die dit jaar een aantal
aansprekende toernooien won, vergaarde voldoende punten om de koppositie
over te nemen. Sijbrands staat nu op nummer 2, gevolgd door weer twee
Russen op plaatsen 3 en 4: Georgiev en Schwarzman. Harm Wiersma staat
vijfde en Rob Clerc tiende.
Bij de vrouwen staat de Nederlandse Tanja Chub op de tweede plaats achter
Golubeva. Op de derde en vierde plaats ook twee Nederlandse dammers
namelijk Karen van Lith en Nina Hoekman. De complete lijsten zijn te vinden
op de FMJD site. Bron: DamWeb

14.

Tanja Chub dammer van het jaar
Met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen werd Tanja Chub
gekozen tot dammer van het jaar 2002. De voormalige Oekraïense, die
in 1995 naar ons land kwam, leverde een indrukwekkende prestatie door
als eerste Nederlandse speelster de Europese damtitel bij de vrouwen
te veroveren. Daarbij liet ze de wereldkampioene Tansykuzhina en oud-
wereldkampioene Golubeva ruim achter zich.
Ton Sijbrands kwam met zijn aansprekende verbetering van het
wereldrecord blindsimultaan dammen te laat. De stemmen waren reeds
uitgebracht, anders had Chub wellicht meer concurrentie ondervonden
van de oud-wereldkampioen. Nu werd Sijbrands op ruime achterstand
tweede. De derde plaats werd gedeeld door de nieuwe nationale
kampioen Martin Dolfing en Gérard Jansen, die tweede werd in de
nationale titelstrijd, maar de derde plaats wist te behalen bij het
Europees kampioenschap. Alle leden van de KNDB konden voor deze
verkiezing schriftelijk hun stem uitbrengen.
Bron: KNDB

Schwarzman Europees kampioen
Aleksander Schwarzman is in Domburg Europees kampioen geworden. In
de derde barrage partij van de finale tegen WK-uitdager Georgiev wist
hij in een klassieke partij te winnen. Van de zes Nederlanders die aan
het toernooi begonnen is Gérard Jansen de hoogste geëindigde. Hij
werd derde en verwees Valneris naar de vierde plaats. Jansen plaatste
zich daarmee voor het wereldkampioenschap in 2003.
Het EK kende een nieuwe formule. Er werd volgens een knock-out
systeem gespeeld waarin telkens twee partijen gespeeld werden. Bij
gelijke stand vonden er barrages plaats die steeds direct een winnaar
opleverden. De barrages zorgden voor veel spektakel en emotie. Wat
dat betreft is de toernooiopzet zeer geslaagd. Helaas werden de
reguliere partijen niet vaak in winst omgezet, met als dieptepunt de 16
remises afgelopen zondag en maandag in de halve finales. Uiteindelijk
bleven de spelers met de hoogste rating wel als laatste over.
Schwarzman kan de terechte kampioen genoemd worden. Bron: DamWeb
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