
De Jeugdrubriek door Gerrit Kooistra
Alle diagrammen wit speelt en wint.
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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

2.
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Rinusbokaal 2001/2002
Gerard Vink is winnaar van de Rinusbokaal.
De aanmoedigingsprijs gaat naar de 15-jarige Lesley Wevers.
In de slotronde vonden er nog 9 partijen plaats, in kolom 2 de plaatsnotering vóór
de laatste ronde.

Pl. (Pl.) Naam W + = - P
1. 1. Gerard Vink 13 9 3 1 30
2. 2. Gino Schirinzi 12 8 2 3 26
3. 5. Paul van de Veen 13 6 5 2 23
4. 3. Lesley Wevers 17 7 1 9 22
5. 4. Derk Vuurboom 12 6 3 3 21
6. 8. Gerrit Kooistra 11 5 3 3 18
7. 7. Alex Content 17 5 2 10 17
8. 6. Jan Velner 13 4 4 5 16
9. 9. Luit Haan 11 3 6 2 15

10. 14. Johan Wiggers 13 4 3 6 15
11. 12. Jan van Montfoort 15 3 5 7 14
12. 10. Ronny Koop 7 4 1 2 13
13. 11. Rabin Hanoeman 12 3 4 5 13
14. 18. Ludwig Munnink 5 4 0 1 12

13. Koen Reefman 5 4 0 1 12
16. 15. Björn Veldman 6 3 3 0 12
17. 16. Jan Hoven 9 3 3 3 12
18. 17. Wim van Sint Annaland 8 3 1 4 10
19. 18. Harrie Veldman 4 3 0 1 9
20. 20. Johnny Gellekink 5 2 1 2 7

23. Rob Pots 5 2 1 2 7
20. Bert Slot 5 2 1 2 7

23. 22. Gerhard Kleinsman 7 2 1 4 7
24. 24. Hans van Gompel 2 1 1 0 4
25. 25. Wim Schepers 3 1 1 1 4
26. 26. Willie Steinmeijer 10 0 4 6 4
27. 29. Markus Kural 4 0 2 2 2
28. 27. Michel Koop 1 0 1 0 1

27. Gerard Zwaferink 1 0 1 0 1
30. 30. Wim van Kessel 11 0 1 10 1

26.
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* Verkeersborden
* Verkeersbordpalen

* Naamplaten
* Huisnummerborden

* Straatnaamborden
* Graveerindustrie

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

4355803



OPMERKINGEN / AGENDA

Copy voor het volgend nummer inleveren 1 september

Agenda:
EDC agenda
4 juni Sluitingsvergadering EDC in Enschede
1 juni EDC jeugdtoernooi
11 juni EDC simultaan
18 juni t/m … EDC zomerdammen
28 augustus (onder
voorbehoud)

1e clubavond nieuwe seizoen

3 september (onder
voorbehoud)

Openingsvergadering EDC in Enschede

31 augustus Dammen over de Ijssel in Heino
Speeldata EDC1, (onder
voorbehoud)

21 sept., 5 okt., 19 okt., 2 nov., 16 nov., 30 nov.,
14 dec., 11 jan., 25 jan., 8 febr., 22 febr.
Nacompetitieronden op 8 en 22 maart

Algemene dam agenda
19 augustus t/m 1 september Ned. Kampioenschap in Velp
1 juni Nationaal Sneldamkampioenschap in Uddel
2 tot 6 juni Internationale DUWO Kennisstadtoernooi Delft
3 tot 13 juli NK Junioren Westerhaar
11 tot 20 juli NK Aspiranten
13-20 juli ORAP Open damtoernooi Den Haag
21 tot 27 juli Ordina Open Nijmegen
3-8 augustus Open NK Brunssum
12-17 augustus 3e SNS Open Goes

4.

Eindstand Onderlinge competitie EDC 2002
Gerard Vink is voor de vijfde keer in zes jaar kampioen van EDC. Hij slaagde er in
in beide voorronden al zijn partijen te winnen en in de finale wedstrijden slechts één
remise toe te staan. Een overtuigende kampioen. Gerard, proficiat! Overige
prijswinnaars van de finalegroepen: 2. Gerhard Kleinsman; 3. Harry Veldman; 4.
Ludwig Munnink.

Groep 1 GV GS LH PV RK RH P
1. G. Vink X 3 3 3 1 3 13
2. G. Schirinzi * 0 X 0 3 3 3 9
3. L. Haan * 0 3 X 3 0 3 9
4. P. v.d. Veen 0 0 0 X 3 3 6
5. R. Koop 1 0 3 0 X 1 5
6. R. Hanoeman 0 0 0 0 1 X 1

Groep 2 GK WA HG DV GK BV P
7. G. Kleinsman * X 0 3 3 3 3 12
8. W. v. St. Annaland * 3 X 3 0 3 3 12
9. H. van Gompel 0 0 X 3 1 3 7

10. D. Vuurboom 0 3 0 X 0 3 6
11. G. Kooistra 0 0 1 3 X 1 5
12. B. Veldman 0 0 0 0 1 X 1

Groep 3 HV JG RP WS JH JM P
13. H. Veldman * X 0 1 3 3 3 10
14. J. Gellekink * 3 X 1 0 3 3 10
15. R. Pots 1 1 X 1 0 3 6
16. W. Schepers 0 3 1 X 1 0 5
17. J. Hoven 0 0 0 1 X 3 4
18. J. van Montfoort 0 0 0 0 0 X 0

Groep 4 LM JV JW LW KR AC P
19. L. Munnink X 3 3 3 3 0 12
20. J. Velner 0 X 0 3 3 3 9
21. J. Wiggers 0 3 X 1 1 3 8
22. L. Wevers * 0 0 1 X 0 3 4
23. K. Reefman * 0 0 1 3 X 0 4
24. A. Content 0 0 0 0 0 X 0

• na barrage
25.



EDC wint ‘Bennie Wiggers Bokaal’

Na een hele spannende strijd heeft damclub EDC dinsdag 21 mei tegen 23.15 uur beslag
gelegd op de ‘Bennie Wiggers Bokaal’.
Tegen 20.15 uur, nadat Luit Haan namens het organiserende EDC iedereen op zijn plaats
had gezet, heette EDC-voorzitter Paul van de Veen een ieder welkom op deze bijzondere
avond. Hij memoreerde dat in de laatste 18 jaar de combinatie Almelo/Borne 3x de
Twentecup won, EDC 5x de beker won en Maas van ’t Hoog 10 keer. De wisselbeker is
daarmee definitief in het bezit gekomen van Maas van ’t Hoog.
Vervolgens werd de nieuwe wisselbokaal gepresenteerd.
Met ingang van dit seizoen zal de wisselbokaal van de Twentecup voor de periode van 10
jaar worden vernoemd als ‘Bennie Wiggers Bokaal’ naar de 65-jarige EDC-er Bennie
Wiggers, die zelf sinds de zomer van 2000 niet meer actief mee kan doen aan
damwedstrijden. Ralph de Jong die samen met Maas van ’t Hoog de bokaal beschikbaar
heeft gesteld vertelde de achtergronden van het ontwerp en liet Bennie Wiggers de bokaal
onthullen. De bokaal van brons, loodzwaar, bijna 60 cm lang en ontworpen door de
Hengelose beeldhouwer André Brouwer stelt een lange man voor met een damschijf als
hart voor de damsport. Een prachtig en toepasselijk beeld want Bennie werd o.a. 26x
clubkampioen van EDC, 2x damkampioen van Overijssel en was 2x deelnemer aan het
Nederlands kampioenschap. Ook als bestuurder heeft Bennie Wiggers zich verdienstelijk
gemaakt voor de damsport, hetgeen onder meer resulteerde in een koninklijke
onderscheiding in de jaren 80, het erevoorzitterschap van EDC, lid van verdienste PODB
en uitreiking van het ere-diploma van de KNDB. Dit o.a. door bijna 40 jaar in het bestuur
van EDC te hebben gezeten en 30 jaar actief te zijn met het schooldammen in Enschede.
Dat EDC als eerste haar naam in de wisselbokaal mag laten graveren geeft aan deze
bokaal nog een extra dimensie.

Halverwege de wedstrijd had de combinatie Almelo/Borne nog 6 punten voorsprong op
de andere twee teams, maar via een goede eindsprint won EDC uiteindelijk.
Aan EDC-zijde wisten de broers Michel en Ronny Koop en erevoorzitter Wim van Sint
Annaland beide partijen te winnen.

Eindstand:

EDC Almelo/
Borne

Maas van
’t Hoog

Wedstrijd
punten

Bord
punten

EDC X 20 23 3 43
Almelo/Borne 20 X 21 3 41
Maas van ’t Hoog 17 19 X 0 36

24.

Van de voorzitter

31 Mei 2002

Met de sluitingsvergadering van 4 juni sluit EDC haar damseizoen af. En ik geloof
dat dit seizoen in veel opzichten ook een bijzonder goed geslaagd seizoen is
geweest. Zo is het voor de vijfde keer dit seizoen gelukt om een dik en interessant
clubblad te laten uitkomen. Er was deze keer zelfs kopij voor nóg 6 bladzijden maar
die wordt bewaard voor het eerste nummer na de vakantie. De plaats van het
vroeger gebruikelijke zesde nummer is vervangen door de EDC website. In de
externe competitie heeft EDC1 boven verwachting goed gespeeld. Net
gepromoveerd en dan lange tijd kans op de derde plaats. Ook EDC2 heeft zich goed
geweerd en werd na een spannende strijd uiteindelijk de terechte winnaar in de
bekerwedstrijden. De onderlinge competitie werd dit seizoen voor het eerst volgens
de nieuwe formule gespeeld. Hoe fel er strijd werd geleverd is misschien het beste
af te lezen uit het grote aantal beslissingen. In 182 partijen eindigden er slechts 39
in remise en werden er 143 tot winst gebracht. Hoezo is dammen een remise spel?
Niet bij EDC! In de nieuwe opzet was elke punt van begin tot eind ook van groot
belang. Gerard Vink heeft zich een groot clubkampioen getoond door in 15
wedstrijden slechts één remise toe te staan. Ook om de Rinus bokaal werd
gestreden. In 118 wedstrijden waren slechts 28 remises te noteren. Bij elkaar
speelden wij in EDC dus het indrukwekkend aantal van 400 interne wedstrijden!
Ook andere getallen bewijzen de kracht van EDC. Met 30 namen op de spelerslijst
en 10 jeugdspelers mogen we onszelf een bloeiende vereniging noemen.
Daarbij wordt de geschiedenis niet vergeten. Op 21 mei werd de Twente cup
gespeeld met als inzet voor de komende 10 jaar de Bennie Wiggers bokaal.
De jeugd is de toekomst zegt men. Terecht heeft dus de jeugd veel aandacht
gekregen dankzij de inzet van onze twee jeugdleiders. Als afsluiting van een
geslaagd jeugdseizoen zal op 1 juni het EDC jeugdtoernooi worden gespeeld.
Ook bestuurlijk staat EDC er goed voor. Het bestuur werd dit jaar uitgebreid tot 5
bestuursleden en kwam ook 5 keer bij elkaar. De aandacht was vooral gericht op de
toekomst bijv. het komende 70 jarig en het 75 jarig jubileum.
In de openingsvergadering van dit seizoen was het voorstel voor het nieuwe
competitiesysteem een belangrijk agendapunt. Op de sluitingsvergadering van 4
juni zal opnieuw een belangrijk agendapunt worden besproken, n.l. het voorstel van
het bestuur voor nieuw beleid voor externe spelers. Zo krijgt de toekomst van EDC
in het bestuur de aandacht die het verdiend en nodig heeft.
Maar nu eerst…. Zomerdammen! Ik wens iedereen alvast een heel plezierige
zomervakantie toe en hoop iedereen in goede gezondheid in het nieuwe seizoen
weer te mogen begroeten.

Paul van de Veen
5.



EDC 2 Beker fragmenten door Gerard Kleinsman

DDC-EDC2
De eerste wedstrijd moesten we naar DDC Deventer. Dit team speelt landelijk, dus we
wisten dat het moeilijk zou worden.  De opstelling en uitslag was als volgt:
M. van Dijk – H. Veldman 0-3
W. Meijer – G. Kleinsman 1-1
T. Olde Hanhof – L. Munnink 0-3
A. Steehouwer – R. Pots 0-3

Tijdens de wedstrijd had ik niet verwacht dat we na afloop met zo’n uitslag naar
Enschede zouden gaan. Bekijk de fragmenten maar.

Meijer-Kleinsman
Ik wilde dat mijn tegenstander naar het centrum zou gaan m.b.v. 28-23. En inderdaad op
de 20ste zet speelde hij inderdaad 20. 28-23, 19x23; 33x22! Hier had ik totaal niet op
gerekend en plotseling sta ik slecht. 20-24 mag niet vanwege 34-30!; 14-19 mag niet
vanwege 27-21, 26x28; 32x3 Ik heb nog:
21….   .…, 4-10;
22. 46-41, 11-17;
23. 22x11, 6x17;
24. 27-21, 16x27;
25. 31x11, 7x16;
26. 32-28, 13-19;
27. 28-23, 19x28;
28. 29-24, 20x29;
29. 34x32, 9-13;
30. 39-34, 14-19;
31. 48-42, 10-14 verhindert 38-33
                       wegens 25-30 14-20 en 13-19!
32. 32-28, 14-20;
33. 37-32, 20-24;
34. 43-39, 18-22;
35. 28x17, 12x21;
36. 41-37, 21-27; moet wel anders wordt schijf 36 geactiveerd
37. 32x21, 16x27;
38. 37-32, 8-12;
39. 32x21, 26x17;
40. 36-31, 17-22;
41. 38-32, 2-7;
42. 31-26, 13-18;
43. 26-21, 19-23;
In moordende tijdnood heb ik de rest van de notatie niet en uiteindelijk hebben we
besloten er remise van te maken want we hadden toch al gewonnen.

6.

Jan v. Montfoort – Johan Wiggers 1-1
Wit haalt een dam door 27-21 x 37-31 xx 39-
33 xx 35x4. De partij eindigde toch nog in
remise.

Gerrit Kooistra – Hans v. Gompel
Op 29-24? x x werd Gerrit verrast door 35-40
x 27-31 x 28-32 x met doorbraak naar veld 44.

Wim v. St. Annaland – Harry Veldman
Wit speelt 43-39? Zwart vond een snelle
manier om zijn schijf op 4 naar veld 44 te
brengen! 27-31 x27 17-22 x29 19-24 x19 9-14
x10 4x44!

Rabin Hanoeman – Gerard Vink
Zwart maakt het prachtig uit met 8-13!!
A. 43-39? Gerard maakt het uit met 24-29 x x x

27-31 x xxxx44 x 49 met winst voor zwart.
B. 37-31 dan maar? Dan had zwart gewonnen

door 23-28 16-11 (wat anders) x 48 x 2 14-
20 x23 x29 x30 x25!

C. 26-21 misschien? Dan wint zwart door 23-
28 xx xxx48!

D. 37-32? Dan is de winst: 23-29! x 24-30
xx23 xxx48!

                                                     23.

Diagram  1 Meijer-Kleinsman



Enkele fragmenten uit de onderlinge competitie

Gino Schrinzi – Luit Haan
Wit aan zet. De stand is volgens Truus in
evenwicht maar wit grijpt helemaal mis door 37-
32? te spelen.
Veel beter was 40-34 geweest want op 28-32 x x
speelt wit koelbloedig 38-32!

Jan Hoven – Jan v. Montfoort
Zwart aan zet. Na 12-17? combineert Jan Hoven met
24-19 naar dam.

Johnny Gellekink – Rob Pots
Wit speelt gewaagd en dapper 34-29! x x. Een
prachtige lokzet want als zwart met 19-23 de schijf
winst neemt volgt een dam op 4!!
Rob vertrouwde het niet, speelde 20-25. Na 44-39
blijft de lokzet op het bord maar het bleek geen
lokzet van Johnny maar een bokzet. Hij liet zich met
50-45 de schijf gewoon afnemen!

Wim v. St. Annaland – Jan v. Montfoort
Achter het bord is het toch altijd weer lastiger dan
aan de kant. Daar werd gezien dat Jan een mooie
damcombinatie kon uitvoeren. Zou hij het ook
doen? Ja! 22-28!! Goed gezien! 33x22 maar dan
ineens 27x18??
In plaats van winnend 17x28 31x33 14-20 38x27 en
20x49!

22.

Veldman – Van Dijk
Na het opzetten van een flankaanval via veld 24 die vervolgens weggeruild wordt
door de tegenstander op het moment dat de stand spannend wordt probeert Harry
via het centrum aan te vallen. Het lijkt allemaal goed te gaan, tot aan de stand in
diagram 2. Zwart staat aan de randen en wit lijkt een mooie stand in het centrum te
hebben. Let op?!
49. ……, 19-24!
50. 34-29, 25-30!! Wat moet wit nu? 38-32 mag
niet vanwege 30-34 en 24-30. Wit is gedwongen
tot het offer 22-17!
51. 22-17, 12x21;
52. 23-18, 14-19?
53. 28-22, 19-23?
54. 18-13, 23x34;
55. 13-9, 20-25;
56. 9-4, 24-29;
57. 35x24, 29x20;
58. 4-18, 7-11;
59. 18x45, 20-24;
60. 22-18, 25-30;
61. 18-13, 21-27;
62. 13-9, 27-31;
63. 9-4, Een overwinning die verrassend tot stand kwam

Stehouwer – Pots
Wit speelt in de diagramstand vol overtuiging 31-
26!, in de veronderstelling dat zwart zou sluiten
met 3-8 of 12-17? Zwart heeft echter een
verrassing in petto, namelijk de plakker ...., 35-40!
26x10, 40x49!en hoewel de dam 2 schijven kost
wint Rob de partij na een aantal zetten.

7.

Diagram  2 Veldman – Van Dijk

Diagram  3 Stehouwer – Pots



T. Olde Hanhof – L. Munnink.
In de wedstrijd liet Ludwig zijn tegenstander een voorpost nemen op veld 24. Vervolgens
ging hij aan het manoeuvreren om er voordeel uit te halen. Aangekomen in de stand van
diagram 4 zie je dit dan ook gebeuren. Zijn tegenstander heeft geen contact in de stelling.
Zijn stand bestaat uit twee helften (de voorpost op 24 en de schijven op 27 e.d. en de
laatste lijn). Hiervan maakt Ludwig prachtig gebruik.
30. ……., 8-12! krachtzet. Dreigt simpel met 17-22.
31. 29-23!, 9-14!!;
32. 45-40 7-11;
33. 42-38, 14-19;
34. 23x14, 10x30;
35. 31-26, 5-10;
36. 38-33, 10-14
37. 33-28, 14-19;
38. 43-38, 15-20;
39. 48-43, 20-24;
40. 38-33, 30-35;
41. 49-44, 24-29;
42. 33x24, 19x30;
43. 28-23, 13-18;
44. 23-19, 17-22;
45. 19-14, 22x31;
46. 36x27, 18-23;
47. 14-9, 23-28;
48. 9-3 , 30-34!!

EDC2-De Hammerdammer
De tweede wedstrijd was een thuiswedstrijd tegen de Hammerdammer uit Den Ham. Ook
dit team speelt hoger als ons. We waren wederom gewaarschuwd. Opstelling en
uitslagen:
G. Kleinsman – J. Arrindell 3-0
H. Veldman   – E. Stokvis 3-0
L. Munnink   – J. Braakman 3-0
R. Pots          – A. Slotman 3-0
Deze score hadden we niet verwacht tegen een team dat ook nog hoger speelt als ons. De
zege was ook enigszins geflatteerd. Getuige o.a. de volgende diagrammen.

8.

Vroeger schreef ik ook altijd stukjes over het
dammen zelf. Dat moet nu dus ook gebeuren. Gino
en Martin hadden iets met vierkantjes in dit
toernooi. Eerst het vierkantje van Gino. Tegen Cock
van Wijk had hij met wit zoiets als diagram 1 op het
bord. Hij speelde een tempo en sloeg vervolgens
naar 28. Lang heeft hij volgehouden dat dit een
goed idee was. Maar dit vierkantje is natuurlijk
helemaal niet goed

Dan Martin. Martin had in een stand die veel
leek op die van diagram 2 zojuist zonder het te
weten een lokzet gedaan. Zijn tegenstander
speelde 25-30?; 34x25 en 23-29. Martin zag
geen uitweg en offerde een schijf (bokzet). De
grap is dat hij met 32-27, 21x23; 25-20! het
vierkantje van Martin op het bord had kunnen
brengen.

Zelf ging ik tegen Andrew Tjon a Ong
hardhandig onderuit. In een stand die veel op die
van diagram 3 leek, speelde hij 23-28! Hij dreigt
met 28-33 en 17-21 een schijf te winnen. Ik had
van tevoren gedacht 38-32 te zullen doen, maar
keek ook even naar 37-31 en 38-33. Op 37-31
speelt hij 28-33; 31x22, 18x27, 39x28, 17-21 en
de schijfwinst komt alsnog. Ik dacht dat hij op 38-
33 zou gaan sluiten maar hij verraste me met 27-
32 en weer kwam hetzelfde zetje eruit. Een dag
later testte hij Sekongo met dezelfde wending,
maar die liet het niet zover komen.

Diagram 4 tenslotte komt uit de partij van Gerard
tegen Herman van Westerloo. Gerard kon de
verleiding om het centrum op te gaan niet
weerstaan: 32-28?, 2-7! De val is gesloten. Er
dreigt 18-23 en 17-22, en op 28-23, 7-11; is de
dreiging 22-27 niet meer te pareren.

                                                           21.

Diagram  4  T. OldeHanhof – L. Munnink



Op de zaterdagavond werd er een sneldamtoernooi georganiseerd. Voor ons was dat een
beetje teveel van het goede. We zijn in plaats daarvan gaan eten bij een Turks restaurant
en daarna gaan pool-biljarten. Dat ging lekker gelijk op. Ik probeerde daarbij te bewijzen
dat biljarten, net zoals vroeger bij Reinders, een krachtsport is, maar Martin wist met
subtiel spel uiteindelijk toch de meeste potjes te winnen. Vervolgens gingen Martin en
Gino nog weer terug het nachtleven in, maar ik heb het toen toch voor gezien gehouden
en ben kort na middernacht naar bed gegaan.

Op zaterdagochtend had ik zo’n toevallige (?) ontmoeting die je eens in de
zoveel tijd overkomt. Ik wilde wat inkopen doen en liep via het Waterlooplein richting
speellokaal. Ik had juist een broodje ros gekocht toen ik daar plotseling Gerard zag lopen.
Hij had op het Waterlooplein een spijkerjack gekocht. Voor hem is dat kennelijk een
traditie, want ook de leren jas die hij aanhad kwam van het Waterlooplein. Samen liepen
we verder. Ik moest nog sigaren kopen bij Hajenius. Prachtige winkel is dat. Ook Gerard
keek er z’n ogen uit. Op de Kalverstraat liepen we nog even bij de Slegte binnen om te
ontdekken dat ze geen 2e hands damboeken hadden. Vervolgens liep Gerard terug naar
het Hotel, en schafte ik nog wat presentjes voor thuis aan.  Het cadeau voor Marijke
moest door een stel winkelnichten ingepakt worden. Die deden daar zo lang over dat ik
het begin van mijn partij nog dreigde te missen, maar gelukkig kon ik een tram pakken,
zodat ik uiteindelijk toch nog juist toen de arbiter de klok in werking stelde achter mijn
bord schoof. Dit was weer een dag van twee partijen. Tussendoor aten we met een
groepje van 6 personen bij een Grieks restaurant een paar deuren verder. Erg gezellig om
op die manier toch steeds weer een paar nieuwe dammers te leren kennen. Die avond
kwamen Jaap van Galen met zijn vrouw en Gerard de Groot binnenvallen. Dus dat werd
weer herinneringen ophalen, over damdingen praten en gewoon slap ouwehoeren. Na
sluitingstijd gingen we de Jordaan in. Ik heb nog 1 pilsje meegedronken in Café Nol (50
jaar lol). Daarna ben ik toch maar weer naar huis gewandeld. De anderen zijn nog lang
doorgegaan, maar zulks liet zich niet combineren met mijn toch enigszins serieuze
bedoelingen met dit toernooi.

Tweede paasdag was de laatste dag van het toernooi met alleen een partij in de
middag. Ondanks de vermoeienissen werd er nog serieus gestreden. Aan de kop was het
ontzettend spannend. Tjalling Goedemoed moest in een 4 om 2 in remise berusten, maar
trok uiteindelijk toch aan het langste eind en won het toernooi. Drie anderen hadden net
als hij 10 punten. Ook bij de studenten was het in de laatste ronde heel spannend. Dat
onttrok zich een beetje aan mijn waarneming omdat ik het erg moeilijk had in mijn partij.
Ik ging uiteindelijk kansloos ten onder. Na nog een paar sneldampartijtjes moest Martin
vertrekken om zijn vliegtuig te halen. De anderen bleven nog een nacht in hun hotel. Zelf
vertrok ik na de prijsuitreiking naar mijn logeeradres om Olga op een etentje te trakteren.
De volgende dag moest ik weer vroeg op voor een bezoek aan de vestiging van mijn
bedrijf in Schoonebeek.
Het was allemaal zo niet heftig meer als het vroeger wel eens was. Ik merk dat ik niet tot
diep in de nacht in de kroeg kan hangen en ook nog goed kan dammen. Al met al heb ik
wel een bijzonder geslaagd toernooi gehad. Ik heb lekker gedamd, mijn oude vrienden
weer eens gezien, ook nog wat het Amsterdamse nachtleven, en ik heb het allemaal
overleefd. En dan de pen nog. Die geef ik door aan Gerard de Groot.

20.

R. Pots – A. Slotman
Rob speelde met wit in een klassieke stand,
waarbij het verraderlijke was dat de tegenstander
hem naspeelde.

In de stand van diagram 5 speelde Rob
9. 31-26!, en de tegenstander? Inderdaad 20-
25??; Deze zet verdient inderdaad een dubbel
vraagteken want hier had natuurlijk gemoeten.
24-29!; met altijd een schijf winst.
Als Rob bijvoorbeeld op de 9e zet 46-41 speelt
en zijn tegenstander vervolgens …., 20-25? Dan
kan Rob via 27-22 eenzelfde zetje eruit halen.

Na een flink aantal zetten komen we in dezelfde
wedstrijd uit bij diagram 6
Rob heeft als laatste zet 23. 41-36 gespeeld. Rob
dreigt nu met de bomzet via 27-21. Zwart wil nu
via een ruil gebruik gaan maken van wits
onderontwikkelde vleugel door hier een
opsluiting tot stand te brengen via 17-22. Zwart
vergeet echter de stand die overblijft nadat afruil
klaar is te controleren op slagzetten.
23. 41-36, 24-30?;
24. 35x24, 20x29;
25. 33x24, 19x30;
26. 28x19, 13x24;
27. 27-21!!en de tegenstander staakte de strijd.

J. Braakman – L Munnink
In zijn partij tegen Braakman zie je dat Ludwig
na 17. 47-41!! in diagram 7 simpel een schijf
wint door 24-29 etc. Wit had hier voor mijn
gevoel door moeten zetten met bijvoorbeeld 17.
34-29
Het probleem van Ludwigs tegenstander is zijn
onderontwikkelde linkervleugel.

9.

Diagram  5  R. Pots – A. Slotman

Diagram  6

Diagram  7 J. Braakman – L Munnink



Als we dan aankomen in diagram 8 blijkt dat nog
steeds zo te zijn met als consequentie, minder
speelbare zetten. Op zich is 38-33 een goede zet,
alleen niet in deze stand! 36. 38-33?, 25-30!;
37. 34x23, 18x47; en na nog een aantal zetten
doorgespeeld te hebben ziet wit het hopeloze van de
strijd in.

E. Stokvis – H. Veldman
In zijn wedstrijd tegen Stokvis zien we in diagram 9
dat Harry door sterk positioneel spel een voordelige
stand heeft opgebouwd. Dit wordt verzilverd met
een schijf winst.
24. ……., 17-21;
25. 26x17, 12x21;
26. 33-28, 31-26 is verhinderd door 18-23 en 23-29
27. ……  , 21-26;
28. 41-36!, 41-37 is positioneel helemaal een ramp!
28. …….., 26x37;
29. 32x41, 18-23;
30. 27-22, 23x32;
31. 48-42, 8-12;
32. 36-31, 19-23;
33. 42-38, 32x43;
34. 39x48, 2-7;
35. 50-45, 7-11;
36. 48-43, 12-17;
37. 43-38, 17x28; zwart heeft nu 2 schijven voor! Na nog een aantal overbodige zetten
wint zwart verdiend.

10.

Zo bezocht Paas Haas dit jaar dus opnieuw Amsterdam, en dit keer als deelnemer.
De planning was wat krap. Ik had donderdag nog een vergadering op mijn werk.
Toen we die planden was nog niet bekend dat ik daarvan zelf de voorzitter zou zijn.
Gelukkig was een collega bereid mijn rol in het laatste deel over te nemen, zodat ik
redelijk tijdig kon vertrekken. De trein reed gelukkig ook op tijd, zodat ik ruim voor
het begin van het toernooi aanwezig kon zijn, en ook nog tijd had voor een maaltijd.
Het toernooi werd gespeeld in denksportcafé 2 klaveren. Een café gelegen in Oud
West waar inderdaad op vrijwel elk tafeltje dat bezet is iets met denksport wordt
gedaan. Ik heb mensen schaak, bridge, go en backgammon zien spelen, en ook nog
kaartspelen die ik niet eens ken. Gino, Martin en Gerard logeerden in Hotel van
Onna in de Jordaan. Zelf was ik te laat geweest om daar nog een kamer te kunnen
reserveren, maar gelukkig kon ik bij mijn schoonzus Olga  logeren. Met tram lijn 14
kon ik vrijwel van haar deur tot twee klaveren rijden. Dat was handig voor de
heenweg, maar voor de terugweg hielp dat niet veel omdat er na twaalven geen
trams meer lopen. De andere drie kwamen op het laatst mogelijke moment binnen,
precies zoals dat lang geleden altijd met Martin en Gino was. Voor onze eerste
partij konden we dus niet veel praten, maar dat zouden we later wel goedmaken.

De deelnemerslijst van het toernooi was indrukwekkend. Het maximum aantal
deelnemers was vastgesteld op 42 vanwege de beschikbare ruimte, en de organisatie
had nog enkele inschrijvers moeten teleurstellen. Er was een op rating gesorteerde
deelnemerslijst gemaakt. Daarop stonden ongeveer 6 deelnemers zonder rating
(waaronder Martin), en ik stond op die lijst 31ste.  Gino en Gerard stonden maar
een klein beetje hoger. In de top kwamen spelers als Tjalling Goedemoed, Kees
Thijssen en Leopold Sekongo voor. Het zag er dus naar uit dat ik genoeg sterke
tegenstanders tegen zou kunnen komen. Ik zal niet teveel uitwijden over het verloop
van het toernooi. Zelf boekte ik leuke resultaten, waardoor ik inderdaad tegen sterke
tegenstanders uit mocht komen. Met een –1 score was mijn toernooi geslaagd.
Gerard deed het erg goed, die kwam zelfs op +1 uit. Gino stelde teleur door in de
onderste regionen te blijven hangen en uiteindelijk op –2 uit te komen. Martin
tenslotte, bleek hinder te hebben van zijn gebrek aan ritme en eindigde op 4 punten
uit 7 ronden.

Waar het natuurlijk ook een beetje om ging was om weer eens je oude kameraden
terug te zien. De eerste dag heb ik me daar een beetje aan onttrokken. Ik kreeg in
mijn eerste partij al om half twaalf een remiseaanbod. Daardoor kon ik die dag nog
de tram pakken, hetgeen me goed uitkwam omdat ik nogal zwaar beladen was en ik
anders een taxi had moeten nemen. Bovendien wilde ik Olga niet tot diep in de
nacht laten wachten. Ik kon haar huis niet alleen inkomen omdat ik nog geen sleutel
had. Vanaf de volgende avond heb ik mij niet onbetuigd gelaten. Gino rekent zich
tot de harde kern van deelnemers aan het toernooi en kent de weg in de Jordaan. Hij
wilde dat graag demonstreren en sleepte ons zijn kroegen in. Op de vrijdagavond
begon dat overigens pas heel laat, omdat we tot ver na sluitingstijd in 2 klaveren
bleven om na te praten. Uiteindelijk belandden we nog in een kroeg in de Jordaan,
maar die ging ook al bijna dicht. Om kwart over 4 dook ik mijn bed in.

19.

Diagram  8

Diagram  9  E. Stokvis – H. Veldman



De EDC - pen

Paas Haas bezoekt Amsterdam

Zo kopte de vierde dammer na de wedergeboorte van ons clubblad in 1983. We hadden
met een redactieteam bestaande uit Gerhard Kleinsman, Gino Schirinzi, Bert Slot, Martin
Fluit en ikzelf besloten het clubblad nieuw leven in te blazen. Bert werkte toen bij het
softwarebedrijf ACOSO. Daar werkten ze met Wang computersystemen waarop ook een
tekstverwerker zat. Op die computers mochten we ons clubblad in elkaar draaien en ook
printen. Dat printen hebben we maar kort gedaan want dat was wel heel erg bewerkelijk.
Elk persoonlijk exemplaar werd met de naam van het betreffende lid erop afgedrukt op de
regelprinter. Vanaf nummer 5 zijn we toch maar gaan kopiëren. Er moest natuurlijk ook
voor inhoud van het clubblad gezorgd worden. Gino deed meestal de rubriek Dammer op
de korrel. Martin en ik zorgden vaak voor een analyse, en op allerlei andere manieren
probeerden we aan materiaal te komen.

Dat jaar had ik met Martin meegedaan aan de voorronde van het studentenkampioenschap
van Nederland. We speelden in een poule van 4 met Theo Stoverinck (damt nog steeds bij
Eibergen) en een huisdammer met een omineuze naam. Ik slaagde er niet in van deze
Dwayne E. Oomen te winnen, waardoor ik kansloos werd voor het behalen van een
finaleplaats. Maar Martin plaatste zich wel. De finale werd in Amsterdam gespeeld. Het
was een rond toernooi met acht deelnemers waaronder sterke dammers als Hein Meijer,
Cees Binnenkade en Joost Hooijberg. Ik besloot een dagje te gaan kijken en maakte onder
de schuilnaam Paas Haas (uw razende reporter) een verslag.

Dit jaar ontving een mailtje waarin Gino en Martin me vroegen weer aan het
Amsterdamse paastoernooi mee te doen. Het paastoernooi is nog steeds het
studentenkampioenschap, maar nu is het een open Zwitsers toernooi, waaraan ook niet-
studenten deelnemen. Ze wilden er een soort reünie van maken. Ze vroegen ook Gerard
Vink, Jaap van Galen en Gerard de Groot mee te doen. Die laatste twee deden dat
uiteindelijk niet, maar met 4 deelnemers was (oud-)EDC toch goed vertegenwoordigd. Ik
had dit jaar een abominabele competitie gespeeld in de tweede klasse. Vier wedstrijden
remise gespeeld, de rest verloren en gelukkig de laatste nog gewonnen. Ik weet dit aan
het spelen van te weinig wedstrijden op voldoende hoog niveau. Met het tweede team van
CEMA De Vaste Zet degradeerden we regelmatig uit de tweede klasse. De Limburgse
hoofdklasse is niet sterk bezet, en aan onze onderlinge doen de toppers van de club bijna
niet mee. Het toernooi leek me een goede mogelijkheid weer eens wat sterke
tegenstanders te treffen.

18.

G. Kleinsman – J. Arrindell
Ik moest zelf tegen een oude bekende van mij, Julian Arrindell. Een groot ijveraar
voor het promoten van de damsport in de provincie. Na een opening waarin het
venijn meer onderhuids zat en de spanning meer in onszelf besloot Julian de aanval
te openen op mijn lange vleugel. Zie diagram 10. Tevens speelde bij hem nog mee
dat wilde de Hammerdammer naar de volgende ronde er hoe dan ook gewonnen
moest worden. En Rob had voor ons de punten
al in de zak.

25. ……., 19-23;
26. 28x19, 13x24;
27. 30x19, 14x23;
En dit mocht nou net niet op dit moment!
28. 37-31, 26x28;
29. 27-21, 16x27;
30. 38-32, 28x37;
31. 42x2 en pas na een heleboel zetten waarbij
ik meer tegen mezelf aan het vechten was en
allerlei beren op de weg zag won ik tenslotte.

EDC2-O&O Genemuiden
In de  derde wedstrijd, tevens de halve finale, was het lot ons gunstig gezind. We
hoefden niet uit naar Genemuiden. Dat scheelt een vermoeiende reis. Tevens was
het op papier het team waar we, als we een kans zouden maken, de meeste kans
tegen konden hebben. De opstelling was een vertrouwde.
G. Kleinsman – H-J Heutink 0-3
H. Veldman – A. Bakhuis 3-0
L. Munnink – E. Sluiter 1-1
R. Pots – W. van Olst 1-1

A. Bakhuis – H. Veldman
In diagram 11 komt Harry een schijf voor door
foutief achterlopen van zijn tegenstander.
32. 33-28?, 8-12!;
33. 28x17, 11x44;
34. 50x39 en hoewel Harry nog een hele tijd
door moet spelen en zijn gedachten er goed bij
moet houden is de winst binnen voor hem.

11

Diagram  11 A. Bakhuis – H. Veldman

Diagram  10 G. Kleinsman – J. Arrindell



G. Kleinsman - H-J. Heutink.
In diagram 12 staat een moeilijke stelling (voor mij
althans) op het bord. Ene moment lijkt het alsof wit
beter staat. Op het andere moment lijkt zwart beter
te staan. Wit heeft als laatste zet 40-34 gespeeld.
Zwart wil nu de zaak forceren door 15-20 te spelen.
Maar hij heeft buiten de waard gerekend!

31. 40-34, 15-20;
32. 34-29!, 23x34;
33. 27-22, 18x27;
34. 32x21, 16x27;
Nu wilde ik 28-23 spelen maar werd
bevangen door acute damblindheid. Ik verkeerde in de veronderstelling dat ik dat nu niet
kon spelen vanwege ….,19x28; 30x17,27-31; 33x22, 31x44; Daarom koos ik voor
35. 37-31, 27x36;
36. 28-23, 19x28;
37. 30x17, 28-32?;
38. 39x30, 26-31;
39. 38x27, 31x11;
En in zware shocktoestand verkerend gaf ik mijn tegenstander de hand.

Naspelend vanuit de diagramstand bleek dus dat ik het uiteindelijk wél goed had gezien.
Ik kan op de 35ste zet rustig 28-23 spelen, omdat ik namelijk ook op een andere manier
kan slaan. Speel maar mee.
35. 28-23, 19x28;
36. 30x17, 27-31. Andere zetten kosten teveel
schijven extra.
37. 39x30!!, 28x39;
38. 43x34, 31x33;
39. 34-29, 33x24;
40. 30x10, 5x14; met minstens remise en dat was
genoeg geweest.

(Opmerking redactie: Truus waardeert de stand
met + 0.8 voor wit. Zie diagram 13.
De afwikkeling 32. 34-39 was dus correct.)

12.

Nu dacht ik de remise te forceren door
56. …….., 33-38;
57. 42x33, 44-50;
58. 33-29, 50-45;
59. 34-39!!, 45x18;
60. 39x6, 18-9;
Op dit moment zei Johan dus: kwestie van
tijd en techniek! Vervolgens speelde hij:
61. 6-28!!, 16-21;
62. 26x17, 9-22!! Met remise.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik inderdaad verloren sta. De witte dam een
veld verder op 33 en ik kom er niet meer aan te pas. Gelukkig voor ons had Harry
toen al gewonnen van Schutmaat, zodat het er verder niet meer toe deed.

Nog even terug naar 45ste zet. Zie diagram 22 Ik sloeg daar met 28x39. Na afloop
merkten Gerard Vink en Gino Schirinzi terecht op dat ik op dat moment had moeten
slaan met 4x15. Op dat moment moet Johan namelijk spelen en zoveel tempo’s
heeft hij ook niet. We krijgen dan de stand van diagram 22
45. …, 4x15; wit heeft voor zover ik kan beoordelen twee mogelijkheden 33-29 en
43-39. Ik daag de leden uit om dit verder uit te werken.

(Opmerking redactie: Ook Truus vind 4x15
beter dan 28x39. Sterker nog, volgens Truus
staat zwart + 1.1 beter, bij goed spel dus
gewonnen! 33-29 zou de beste zet voor wit zijn
waarna zwart met 28-33 tussenloopt. 48-42
gedwongen want 29-24 is na 9-14 snel uit. )

17.

Diagram  12  G. Kleinsman - H-J. Heutink.

Diagram  13  De eindstand na de juiste afwikkeling

Diagram  21

Diagram  22



Op naar de wedstrijd van Harry Veldman tegen Gerrit Schutmaat.
H. Veldman – G. Schutmaat,
In deze wedstrijd geeft Harry blijk van uitzonderlijk
veel geduld voorzien te zijn. Dat weten we ook wel.
Maar dat was in deze partij ook wel noodzakelijk.
De stenen vlogen bijna letterlijk het doosje in. Toch
heeft Harry geleidelijk aan voordeel weten te
behalen. Op dat moment pakken we de draad op in
de wedstrijd (zie diagram 19). Schutmaat speelt:
58. …….., 9-14;
59. 37-31, 14x12;
60. 31x11, 26-31;
61. 48-42 geeft zwart op. Hierdoor zijn voor ons de
broodnodige 6 punten binnen. We waren nu hoe dan
ook kampioen.

Hoe verging het mijzelf tegen Johan Huls?!
J. Huls – G. Kleinsman.
Na 42 zetten waren we in de stand van diagram 20 verzeild geraakt. In deze stand was ik
met zwart aan zet en heb gespeeld 42. …, 12-18; Hoewel ik het gevoel heb dat ik hier niet
slecht sta kan ik het niet hard maken. Maar dat kan evenzo van de witte stand gezegd
worden. De klok begon ook een aardig woordje mee te spreken. Ik moest nog 10 zetten
doen in 3 minuten! Dus ik had het wel warm. En Harry had de punten nog niet binnen op
dat moment!!!

Het partijverloop:
42. ……., 12-18;
43. 24-19, 13x24;
44. 34-29, 23x34;
45. 39x10, 28x39!?;
46. 43x34, 4x15;
47. 34-29, 9-14;
48. 48-42, 14-19;
49. 38-33, 19-24;
50. 29x20, 15x24;
51. 33-28, 22x33;
52. 31x13, 33-39;
53. 13-9, 39-44;
54. 9-4, 24-29;
55. 4-18, 29-33;
56. 18-34,  zie diagram 21

16.

L. Munnink – E. Sluiter
Nadat Rob Pots tegen Van Olst een goede degelijke remise op het bord had gezet
rustte op Ludwig de zware taak om remise te maken. Tenminste dat dachten wij,
omdat bij een gelijkspel wij verder zouden gaan. Echter in deze wedstrijd was
vrouwe Fortuna ons gunstig gezind. Wat gebeurde namelijk: Ludwig stond in
principe verloren

Maar omdat het al laat was en de mensen uit
Genemuiden nog terug moesten besloot de
tegenstander van Ludwig remise aan te bieden.
Ludwig accepteerde dat natuurlijk! Maar de
reden van de tegenstander was een heel andere:
hij was er namelijk vanuit gegaan dat EDC2 en
O&O in dezelfde klasse speelden en dat zij dan
door zouden gaan vanwege de regel dat bij een
gelijke eindstand de uitslag op bord 1 de
doorslag zou geven en hier had Gerhard
Kleinsman dus verloren van Herm-Jan
Heutink??!! Helaas was dat niet zo. Ze spelen
een klasse hoger en wij hadden dus aan een
gelijkspel genoeg!! Met dit soort kunst en
vliegwerk de finale in?
Kon dat wel wat worden!

EDC2-WvM 4 Westerhaar
De finale werd gespeeld op neutraal terrein. Dit was Rijssen. Hier hadden we met
het tweede in onze wedstrijd tegen Rijssen niet zulke geweldige herinneringen aan.
We hadden toen namelijk dik verloren. Daarnaast was een aantal dagen ervoor de
moeder van Ludwig plotseling overleden. Na overleg met Luit Haan wilde Ludwig
toch spelen. Dit is nog eens een staaltje mentaliteit. Ludwig klasse!! In Rijssen zou
gelijktijdig de andere finale gespeeld worden. Deze zou gaan tussen WvM 1 en
Gramsbergen. Toen we de zaal in kwamen hoorden we Johan Huls al mopperen.
Wat bleek: Gramsbergen had zich op het laatste moment teruggetrokken. Daardoor
verviel de wedstrijd WvM 1 – Gramsbergen. Huls was zeer ontstemd op de manier
waarop Gramsbergen dit had gedaan. Wij vonden het ook wel jammer, want dan
hadden we de cracks eens kunnen zien spelen. De opstelling luidde:

G. Kleinsman – J. Huls 1-1
H. Veldman – G. Schutmaat 3-0
L. Munnink – M. Paters 0-3
R. Pots – A. Ekkel 3-0

13.

Diagram  19 H. Veldman – G. Schutmaat

Diagram  20 J. Huls – G. Kleinsman

Diagram 14 L. Munnink – E. Sluiter



Na verlies van Ludwig tegen Mark Paters in een wel heel bijzondere wedstrijd (zie
fragmenten) zag het er voor ons niet geweldig uit. Ik stond moeilijk tegen Johan Huls,
Harry had wel een goede stand maar of dat voldoende was voor winst dat moest nog
blijken en Rob stond beter maar ook hier was de winst nog geenszins zeker. Even later
echter haalde Rob er een zetje uit waardoor hij de winst binnenhaalde. Harry speelde een
voortreffelijke partij en wist uiteindelijk voor EDC de buit binnen te halen door voor
winst te zorgen. Hierdoor was de eindstand minimaal 6-6. Dit was voor EDC voldoende
om het kampioenschap binnen te halen, want WvM speelt ook hoger als ons. Ik vond het
leuk om te merken dat er nog een auto vol EDC-ers naar Rijssen waren gekomen om ons
een hart onder de riem te steken. Dat het heeft geholpen moge duidelijk zijn.

M. Paters – L. Munnink.
In diagram 15 zie je hoe Ludwig wel heel
lichtzinnig met zijn toch al niet zo geweldige stand
omgaat. 10. ……., 16-21!!?;
11. 31-27, 11-16 en aan schijfverlies is niet meer te
ontkomen!
12. 27-22, 18x27;
13. 28-23, 19x28;
14. 30x10, 5x14;
15. 33x31,

Na de 25ste zet komen we bij de volgende
belangrijke stand terecht in deze wedstrijd (zie
diagram 16). Ludwig heeft als laatste zet 23-29
gespeeld. Hoewel hij een schijf achterstaat heeft
zijn tegenstander een groot probleem namelijk de
overbelaste lange vleugel. Om speelruimte te
creëren ruilt wit met vérstrekkende gevolgen.
26. 40-34!?, 29x40;
27. 35x44, 24-30;
28. 25x34, 13-18;
29. 22x24, 20x49!!

We volgen nu verder het partijverloop.
30. 43-39, 49-35;
31. 28-22, 8-12;
32. 22-17, 35-8,
33. 38-33, 2-7!?
En zo mooi als het er voor Ludwig uitzag zo snel is het ook voorbij. Ook Ludwig wordt
getroffen door acute damblindheid. Mark aarzelt geen moment en speelt
34. 17-11, 6x17;
35. 37-32, 26x28;
36. 33x13

14.

R. Pots – A. Ekkel
Rob stond hier na ...., 18-23; voor een moeilijke
beslissing. Hij heeft namelijk de mogelijkheid
om: 28-22, 17x28; 35-30, 24x33; 38x20, etc. te
spelen!? Zou u het doen? Denk je in: we staan
achter met 3-0 (Ludwig had helaas verloren). Je
moet dit echter voor het bord zittend uitrekenen!
Uiteindelijk heeft Rob het niet gedaan. Ik ben
van mening dat hij hier gelijk in heeft.
Uiteindelijk is het een ruil, alles blijft gelijk.
Indien er mensen een andere mening toegedaan
zijn dan horen we dat graag natuurlijk!! Rob
koos voor 36-31 en dat is inderdaad beter.

Diagram 18.
Dit is uit dezelfde partij: Dit is de stand na: 37. 38-32, wit zet een damzet open. Hier
de vraag aan u: is de dam goed?
Uitzoeken zonder de stenen aan te raken
natuurlijk!!
Zwart denkt van wel!
37. ........, 24-30;
38. 35x24, 18-23;
39. 29x16, 20x49;
40. 32-27!, 49x21;
41. 16x27, 15-20;
42. 28-23, 20-24;
43. 23-19, 17-22;
44. 27x9 , 3x23
45. 45-40, 23-28;
46. 34x25, 24-29;
47.39-34, 29x40
48. 35x44
en Rob haalt 3 belangrijke punten binnen. Deze vormen de basis voor onze titel!

(Opmerking redactie: Deze laatste zin hád ook in het clubblad van Witte van Moort
kunnen staan maar Vrouwe Fortuna was kennelijk EDC2 erg goed gezind. In de
diagramstand had zwart immers ook met 25-30, xx14, 13-19, x23 11-16 x20 18x49
winnend naar dam kunnen combineren….

15.

Diagram  15 M. Paters – L. Munnink.

Diagram  16

Diagram  17 R. Pots – A. Ekkel

Diagram  18


