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Gerrit Kooistra
18 november 1939 – 6 juli 2012
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De enige goede zet voor zwart, uiteraard geen 14-19.
42) 23x12, 17x8; 43) 45-40, 8-12; 44) 33-28, zie diagram 2

Hier geeft Gerrit mij de laatste remisekans. In plaats van 12-18 had ik hier 12-17
moeten spelen. Wit is nu verplicht tot 40-35. Na 14-19 is het wederom verplicht
tot 35-30. En nu 19-23 . . . . .
A. 29x9, 20x40; 9-3, 25x43; 37-31, 26x37; 32x41, 21x23; en 3x35 levert remise

op.
B. 28x8, 17x28, 32x23, 21x41; 8-2, 41-47 (nu geen 41-46 vanwege 2-19); wat

ook remise oplevert.
Het partijverloop gaf mij geen schijn van kans, er volgde:
44) . . . . . , 12-18; 45) 40-35, 14-19; 46) 35-30,

De situatie is hopeloos en uit pure armoede besluit zwart tot:
46) . . . . . , 18-23; 47) 29x9, 20x40; 48) 39-34, 40x29; 49) 9-3, 25x34; 50) 37-
31, 26x37; 51) 3x26x42x24x2!!, 34-39; 52) 2-30,

Waarna zwart de degradatiestrijd staakte. Ook met 34-40 is verlies niet te
voorkomen. Ook eerst 11-17; 22x11, 16x7; 27x16 alvorens 18-23, 29x9, 20x40
te nemen is verlies.
Na 16-11, 25x43; 11x2, 43-48; 2x49; 48x4; 28-22, 4x38; 49x27, was ik niet in
het dierbare bezit van het boek van Moser. Maar de overgebleven stand lijkt
remise. Echter na 20x40 kan Gerrit 39-34, 40x29; 9-4, 25x34; 4-18, waarna
zwart te veel moet offeren om nog de witte damlijn te bereiken.
Al met al een goede overwinning voor Gerrit, die hiermee het klassebehoud heeft
bewerkstelligd.

André Bruins

Bron: “De Dammer”, februari 1985

Naschrift redactie:
Ook meer dan 25 jaar later is Truus het met deze analyse helemaal eens!

34.

INHOUDSOPGAVE

1 Colofon
2 Foto Gerrit Kooistra
3 Inhoudsopgave / adverteerder: Becker en CO b.v.
4-5 Van de voorzitter: in memoriam Gerrit Kooistra
6-7 Dammen, uit de damrubriek van Bert Karman van 21 juli 2012
8-9 Schooldammen
10 Pupillen, kampioenschap van Nederland, halve finale 10-09-1988
11 Foto + adverteerder Moekotte
12 De EDC–pen
13 Dammen op Curaçao
14 Twee fragmenten G. Kooistra – P. van de Veen
15 Twee fragmenten G. Kooistra – G. Schirinzi
16-21 Fragmenten uit partijen van Gerrit Kooistra
22-23 Gemiste kansen
25 Jubileumboek 75 jaar EDC
26 Oorkonde lid van verdienste
27-31 Dammer op de korrel
32-34 Partij-analyse
35-36 Adverteerder Emondt en adverteerder Sarie

Overige adverteerders: Hu's Garden / Techn.buro Geke / Maas van ’t Hoog

3.



Van de voorzitter

In memoriam Gerrit Kooistra
Dit speciale nummer is gewijd aan Gerrit Kooistra.
Het is allemaal snel gegaan, veel te snel. Bij de
promotie/degradatiewedstrijd op 10 maart tegen
Huizum was Gerrit nog aanwezig. Hij wilde graag de partijen invoeren maar
had daar al een beetje hulp bij nodig. Vrij snel daarna leek het alsof Gerrit een
herseninfarct had gehad. Maar hij voelde zich eigenlijk wel prima en hij dacht
weer snel thuis te zijn. Snel daarna hoorden wij de werkelijke oorzaak van zijn
duizeligheid. Een niet te behandelen hersentumor.
We hoopten allemaal dat hij de seizoensafsluiting nog kon meemaken.
Het sneldammen, de barbecue en vooral de prijsuitreiking. Maar het heeft niet
zo mogen zijn. En zo moest EDC op 11 juli 2012 afscheid nemen van Gerrit
Kooistra, weduwnaar van Janny Kooistra-de Groot die op 1 januari vorig jaar
overleed. Ze waren 47 jaar met elkaar getrouwd.
Op de rouwadvertentie bij het overlijden van Janny stond de tekst:
“Een groot gemis als “samen” uit je leven is.”
Zo voelt dat ook voor het bestuur en de leden van de Enschedese DamClub,
EDC, waar Gerrit 34 jaar lang lid van was. Dat “samen” is nu uit ons leven.
De leden van EDC hebben een goede vriend verloren, een trouw lid, een goede
dammer, iemand die graag gezien werd op de clubavond.
Gerrit schreef ooit dat hij nog nooit zoveel vreugde bij het dammen had gehad
als bij damclub EDC. En wij deelden dat genoegen met hem, 34 jaar lang.
Gerrit werd lid in 1978 en de daar snel op volgende jaren tachtig waren de
gloriejaren van het dammen in Nederland.
Schooldammen was populair en Gerrit ging damles geven aan de jeugd. Op die
manier bracht hij zijn liefde voor dat prachtige spel over op tientallen
jeugdspelers. En met veel succes. Voor zijn grote verdienste voor het
jeugddammen werd Gerrit in 1995 benoemd tot lid van verdienste van EDC.
In dit herdenkingsnummer hebben we geprobeerd met foto’s en fragmenten die
verdiensten nogmaals duidelijk te maken.

4.

Hier begint zich al duidelijk af te tekenen dat de witten een kolossaal centrum hebben
opgebouwd en zwart enkel de rand kan opzoeken. Weliswaar kan wit nu niet verder
naar voren komen, maar deze situatie is niet door zwart te handhaven.

31) 49-44, 5-10; 32) 48-43, 14-19; 33) 40-35, 19x30; 34) 35x24, 13-18; 35) 44-40, 2-7;
Een zwakke zet van zwart, beter is 10-14. Zie diagram 1

Diagram 1 Diagram 2

36) 28-22,

Op de vraag van mij waarom wit wel de vingers boven 43 had maar niet speelde
antwoordde Gerrit hier geen reden voor te hebben, had ie hem maar gespeeld: 43-39,
26-31; 37x17, 18-22; 27x18, 8-12; 17x8, 3x43; 38x49, 20x27; waarna wit de strijd het
beste kan staken.

36) . . . . . , 8-13; 37) 33-28,

24-19, 13x24; 22x13, is veel sterker?

37) . . . . . , 7-11; 38) 43-39,

Op 28-23, volgt 10-14; 23x12, 3-8; 12x3, 25-30; 24x35, 20-25; 3x20, 15x31; 27x36, 21-
27; 22x31, 26x28 remise.

38) . . . . . , 10-14; 39) 38-33, 3-8; 40) 28-23, 8-12; 41) 40-34, 12-17;
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P A R T I J – A N A L Y S E
= = = = = = = = = = = = = = =

Hier volgt een door mij verloren partij tegen Gerrit Kooistra, waardoor
degradatie niet meer te ontkomen lijkt.

Enschede, 11 december 1984 wit: Gerrit Kooistra, zwart: André Bruins

1) 32-28, 18-23; 2) 34-29, 23x32; 3) 37x28, 17-22; 4) 28x17, 11x22; 5) 41-37,
13-18; 6) 37-32, 9-13; 7) 46-41, 6-11; 8) 41-37, 1-6;

Een leuke gelijkopgaande strijd die hoewel het degradatiespook boven het bord
meespeelt toch interessant belooft te worden.

9) 40-34, 4-9; 10) 44-40, 20-25; 11) 29-24, 19x30; 12) 35x24, 14-19; 13) 40-35,
19x30; 14) 35x24, 9-14; 15) 34-29, 14-20;

Geen 14-19; 32-27, 19x30; 29-23 met schijfverlies.

16) 50-44, 10-14; 17) 44-40, 22-27; 18) 32x21, 16x27; 19) 31x22, 18x27;

Zwart probeert nu ook een aanval op te zetten, doch werd meedogenloos
weggetikt. 20) 38-32

Geen 33-28, 25-30; 24x35, 20-24; 29x18, 12x41; 42-37, 41x32; 47-41, 27-31;
waarmee wit de zwarte aanval weliswaar gepareerd heeft maar ook zijn eigen
aanval in mist op zal zien gaan.

20) . . . . . , 27x38; 21) 43x32,

Wit staat nu beter.
21) . . . . . , 12-18; 22) 42-38, 7-12; 23) 47-42, 11-17; 24) 33-28,

Heeft gewacht tot de ruil 18-22; 28x17, 11x22 die ik absoluut gespeeld zou
hebben niet meer mogelijk was; sterke zet.

24) . . . . . , 18-22; 25) 39-33, 22-27; 26) 32x21, 17x26; 27) 37-32, 12-17;

28) 42-37, 6-11; 29) 36-31, 11-16; 30) 31-27, 17-21;
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Toen halverwege de jaren negentig de belangstelling van de jeugd voor het dammen
duidelijk afnam wist Gerrit zich opnieuw heel verdienstelijk te maken voor EDC want
in april 2000 nam hij de redactie van het clubblad van EDC over van Wim Schepers en
Gino Schirinzi. Vanaf oktober 2000 kreeg Gerrit daarbij mijn hulp.
Voortaan zorgden Gino en ik voor de layout en voor de kopij en Gerrit zorgde voor het
kopiëren en de verspreiding. Die samenwerking liep fantastisch en leverde een
constante stroom van prachtige clubbladen op. Het vormde alles bij elkaar een
geweldig archief waar dankbaar uit wordt geput als in 2008 het jubileumboek van EDC
wordt geschreven.
Al lag Gerrit’s kracht niet zozeer in een ‘vlotte pen’, voor de rest imponeerde hij ons
steeds weer door wat hij met zijn computers wist te bereiken. Na elke wedstrijd van
EDC in de KNDB competitie verzamelde hij de notatieformulieren en voerde de
partijen in de computer in. Aanvankelijk in Truus, later eerst en vooral in
TurboDambase. En na het invoeren maakte Gerrit de analyses en verzamelde alles in
één handig document waarin partijen, grafieken en analyse opmerkingen zijn
samengebracht. Op die manier is een archief met partijen ontstaan vanaf 1996!
Van Gerrit als dammer werd wel eens gezegd dat hij damde “op zijn Volendam’s” en
dat betekent promoveren, degraderen, promoveren, degraderen. Maar Gerrit kon
verrassend sterk en aanvallend spelen. Bij de Wereldrecordpoging
kloksimultaandammen op 27 augustus 2011 wist hij tegen de sterke Marino Barkel een
keurige remise te spelen. En ook dit laatste jaar was Gerrit uitstekend in vorm.
Op 4 juli hebben secretaris Luit Haan en ik aan Gerrit twee bekers uitgereikt, namelijk
de topscorersbeker voor zijn prestaties in de Provinciale Overijsselse competitie én de
Progressieprijs van EDC voor degene die het meest vooruit is gegaan vergeleken met
het vorige seizoen.
Ik hoop dat van alle bekers die Gerrit thuis had staan vooral déze twee bekers bewaard
zullen worden als een herinnering aan de dammer Gerrit Kooistra, die tot het laatst van
zijn leven een goede speler en een verrassend sterke speler was.
In dit “In memoriam” is uiteraard uitgebreid aandacht voor de partijen van Gerrit.
In 2001 ging Gerrit met Janny naar Curaçao en hij schreef er enthousiast over in het
clubblad. “Ze dammen hier overal, op elke straathoek!” Tegen een sterke Caribische
speler wist Gerrit ƒ 50 te winnen door remise te behalen.
Na de dood van Janny vorig jaar vond Gerrit bij zijn vriendin Raisa opnieuw warmte
en vriendschap. Het plan was om samen naar Curaçao te gaan en ongetwijfeld had
Gerrit daar weer op straat zullen dammen.
Helaas, zo ongeveer in de geplande week van hun vertrek is Gerrit overleden.

Gerrit Kooistra was boven alles vooral een ongelooflijk aardige man.
Te vroeg van ons weggegaan. Maar we zullen hem niet vergeten.

Paul van de Veen
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Dammen
Bron: Bert Karman

De Twentsche Courant Tubantia
21 juli 2012

Gerrit Kooistra van EDC Enschede is op 6/7-2012 op 72-jarige leeftijd overleden,
waarmee een trouw lid, die niets te veel was een grote leegte achterlaat.
In deze damrubriek wil ik natuurlijk aandacht besteden aan Gerrit’s prestaties op
het dambord als postume hulde en diagram 1 is van 2-10-2004, de wedstrijd:
Warffum - EDC. Aan bord 9 de partij: G. Ploegman (785) – G. Kooistra (895) na
zwarts 53e zet: 23-29

54.33-28? en dat positionele foutje strafte
Gerrit als volgt vakkundig af: 29-34!; 55.32-27
34-39; 56.28-22 39-43; 57.22x13 19x8;
58.35-30 24x35; 59.25-20 43-48; 60.37-31
48x26; 61.20-14 35-40; 62.14-10 40-44;
63.10-5 8-13; 64.5-41 44-50; 65.41-47 13-19;
66.47-15 19-23; 67.15-24 26-21 0-2.
In diagramstand had Geert na het gespeelde
23-29 voort moeten zetten met: 25-20! 29x27;
20x29 19-23 of?; 29-24 en door al dat
losstaande hout midden op het bord houdt wit
dat moeiteloos op remise.

Diagram 2 is de partij: G.Kooistra - W. Broekate (1036) van 12-1-2008 uit de
wedstrijd: EDC - TE2 na zwarts 35e zet: 7-11

Partij: 36.28-22(?) 5-10; 37.43-39 10-14;
38.27-21! 16x27; 39.32x21 18x16; 40.39-34
11x22; 41. 34-30 25x34; 42.40x29 een
heuse 5-klapper en Walther speelt nog wel
bijna 10 zetten door maar verliest kansloos.
Vanuit diagram 2 had Gerrit i.p.v. 28-22(?)
nog sneller kunnen winnen door die zet te
vervangen door: 27-22 18x27; 32x21 11x33;
38x9 16x27; maar als je het werkelijk
gespeelde vooraf berekend hebt, dan kijk je
niet meer naar in de partij voorkomende
andere mogelijkheden.
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Een ander leuk voorval gebeurde tijdens de voetbalwedstrijd tussen Almelo en EDC.
Ik was die wedstrijd scheidsrechter. Achter de goals zaten geen netten en op een gegeven
moment maakte Almelo een doelpunt, maar ik had het helemaal niet gezien. (Terwijl
Gerrit dit verhaal vertelt rollen hem de tranen door de ogen van het lachen.) Overigens
won EDC, die wedstrijd met 9-5, na een achterstand van 2-5.
Verder maak ik tijdens het dammen wel eens iets minder leuks mee dat ik het
"schrikeffect" noem. Dat is als mijn tegenstander een zet doet die ik totaal niet verwacht
had. Ik schrik dan soms zo dat ik bijna in paniek raak.

* Heb je buiten het dammen nog andere hobby's?
Ja, schaken, voetbal kijken (dan zie je tenminste wanneer een bal in het doel gaat, red.) en
fietsen.

Na afloop speelde een van de ondergetekenden nog een paar partijtjes schaken, waarvan
Gerrit er twee van de drie won. Hierna verdwenen uw reporters, warm van het interview en
de Jägermeister, om twee uur in de koude Twentse nacht.

Gino Schirinzi en Martin Fluit

Bron: “De Dammer”,  februari 1986

G. Kooistra – Wim v. Sint Annaland
Spelverloop: 8-13? 37-31 21-26 23-
19 26x37 19x8 2x13 42x31 13-19?
24x13 18x9 32-27! 12-18 28-23 20-
24 23x21. Hier gaf zwart het op.
omdat op 24-30 volgt: 27x18 30x28
18-12 16x27 31x33

Gerrit Kooistra – Richard Koot
(sneldamtoernooi)
Deze stand is Richard bijgebleven.
33-28! 22x24 26-21 17x26 34-30 25x34
39x6

31.



In de anderhalf uur dat dat duurt liet ik ze in het begin problemen zien. Vaak
wisten ze die precies maar als ze dan een echte partij speelden dan zagen ze het
ineens niet meer. Daarom speel ik nu ook vaak partijen van mij na en laat ze
dan zien wat er goed of fout gaat. Naast de theorie spelen ze ook elke week
competitie.
Ik zou trouwens graag willen dat iemand van buitenaf mij kwam helpen en dan niet
een of twee keer maar iemand met een beetje ambities. WIE HELPT GERRIT !!!!
Symfoniestraat 15, tel 615578

* Zaterdag  25 januari 1985 werd het damkampioenschap van Overijssel
voor pupillen gehouden. Hoeveel van jouw clubje deden daar aan mee en
hoe waren de resultaten?
Van mijn club waren er 4 bij die op de plaatsen 3, 4, 6 en 7 eindigden. Van de
club van Gerhard Kleinsman (Stadsveld) deden er 2 mee die 2 en 5 werden.
Kampioen werd Marino Barkel. Michel Koop werd tweede, Anand Mahangoe
derde, Leonie Drost vierde, Herald Wiggers vijfde, Paul Gröneveld zesde en
Rick Smit zevende. Daarachter kwamen nog enkele kruimeltjes uit Borne.

* Wie is je favoriete dammer?
Wat de jeugd betreft is Anand mijn favoriet. Hij speelt wat snel maar hij ziet het ook
sneller. Als hij nog wat rustiger damt kan hij nog een grote worden. Bij de toppers is
Wiersma mijn favoriet omdat hij het dammen goed promoot.
Bij EDC vind ik Bennie Maas een van de sportiefste spelers.

* Wat vind je van EDC?
De sfeer vind ik optimaal. Er zijn heel wat verenigingen die daar niet aan kunnen
tippen. Ik heb nog nooit zoveel vreugde met het dammen gehad als bij EDC.
 Ik zeg dit ook natuurlijk na mijn ervaringen in Hengelo. Ik vind dat je buiten het
dammen ook veel gezelligheid moet hebben.

* Heb je met het dammen nog leuke of minder leuke dingen meegemaakt?
Ja, pas nog, bij het debuut van Gino op de jeugdtraining stond hij meteen voor "aap".
Hij wilde het apezetje laten zien op het demonstratiebord. Eerst deed hij het goed maar
daarna wilde hij het nog een keer laten zien en hij vroeg "zien jullie het nu". Niemand
die zag het zetje want Gino had per ongeluk schijf 50 en 1 al opgespeeld. Hij stond
toen met zijn rug naar het bord toe, maar ik zag dat het niet klopte. Ik heb er maar
niets van gezegd. Toen hij overigens binnen kwam dachten er een paar dat hij "Rob
Clerc van de t.v." was.
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Uit de wedstrijd: O.G. Drachten - EDC van 25-10-2008
aan bord 8 de partij: G. Kooistra - S. Zeilstra en
diagram 3 is na: 1.32-28 18-23; 2.33-29 23x32;
3.37x28 17-21; 4.41-37 12-18; 5.28-23 19x28; 6.29-
24 20x29; 7.34x32 14-19; 8.39-33 10-14; 9.44-39 7-
12; 10.50-44 1-7; 11.32-28 5-10; 12.37-32 18-23; 13.
31-27 11-17; 14.46-41 21-26 15.41-37 15-20; 16.40-
34 17-21; 17.44-40 12-18; 18.49-44 7-11; 19.34-30
20-24; 20.30-25 10-15; 21.40-34(?) 26-31; 22.37x17
11x31; 23.36x27 16-21; 24.27x16 18-22; 25.28x17
24-29; 26. 33x24 19x30; 27.35x24 14-20; 28.25x14
9x49; 29.32-27

Gerrit dreigt damafname door 38-32 enz. wat Simon met 23-28! had moeten verijdelen.
Hij speelde echter: 49-35!??; en werd nu door: 30.17-11! 6x17; 31.27-22 17x28;
32.45-40 35x33; 33.38x9 4x13; 34.16-11 bijzonder onaangenaam verrast, bood nog wel
20 zetten tegenstand, maar kwam er niet meer aan te pas.

Diagram 4 tenslotte is uit de wedstrijd EDC – Hoogeveen van 19-02-2011,
B. Brakel (843) - G. Kooistra na zwarts 41e zet 17-22 in de 2e klasse B en zorgde mede
voor de (gelukkig) dik verdiende promotie naar de voor EDC gewenste 1e klasse, waar ze
een jaar eerder enigszins ongelukkig uit waren gedegradeerd.

Bé besloot hier tot 42.29-24? waarop Gerrit als volgt
22-27!; 43.30-25 16-21; 44.39-33 18-23; 45.37-32
23-29; 46.42-37 29x20; 47.33-29 21-26; 48.32x21
26x17; 49.48-42 17-22; 50.37-32 12-17; 51.42-37 17-
21; 52. 37-31 21-26; 53.32-27 26x37; 54.27x9 14x3;
55.25x14 37-41; 56.38-32 41-47; 57.29-23 47-36 met
ijzersterk eindspel de volle buit voor zijn ‘kluppie’
binnen haalde met promotie naar de eerste klasse na
afloop van het seizoen.
In diagramstand had Bè het gespeelde 29-24 moeten
vervangen door 37-31 met als logisch vervolg 16-21;
31-26 21-27; 39-33 13-19; 48-43 19-23; 30-24 23x34;
33-29 22x33; 38x40 18-23 24-19 of? 23-29; 19x10
15x4; 43-39 met snel remise.

Deze vier fragmenten als hommage aan Gerrit, een man die als onopvallend lid opvallend
veel werk verzette voor EDC en het zal niet meevallen voor de Enschedese Damclub om
voor die opengevallen plaats een goede vervanging te vinden. Gerrit zal node gemist
worden.
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Schooldammen

Schooldammen is populair en in 1985 begint Gerrit met een jeugddamclub op de
Wesselerbrink. Hij geeft op dat moment ook damles op de Prins Mauritsschool
waar hij conciërge is. Hij geeft in de jaren daarna ook damles op de Prins
Florisschool en damles op de Franciscusschool in Dolphia. Ook is er een tijd een
jeugddamclub in Glanerbrug.

8.

Het wil wel eens gebeuren dat ik bang ben voor een ander, of als iedereen om mijn
bord komt staan wil het wel eens mis gaan. Ik wil dan niet falen, maar vaak maak ik
dan juist wel een fout.

* Je bent ook iemand die aan erg veel damtoernooien meedoet, vooral in
Friesland. Hoe gaat dat nou bij zo'n toernooi?
Mijn vrouw vindt het eigenlijk niet zo leuk dat ik zo vaak weg ga, maar ik loop graag
toernooien af. Er zijn diverse klassen en ik speel bijna altijd in de eerste klasse. Meestal
speel je in groepen van vier man met een speeltempo van 60 zetten in anderhalf uur. Per
groep zijn er twee prijzen en voor iedere klasse is er een wisselbeker die verloot wordt
onder de topscorers. (Al rond kijkend blijkt dat Gerrit al heel wat mooie prijzen bij elkaar
heeft gespeeld, red.)

* Kun je eens wat damprestaties van jezelf opnoemen?
- 4e plaats op het huisdamtoernooi in Hengelo (ca. 1968).
- 1e plaats op het Anton Jurg toernooi, tweede klasse (1971).
- 2e plaats op het huisdamtoernooi in Enschede (1977).
- Kampioen van Overijssel, eerste klasse (1981).
- 2x kampioen in groep 2, o.a. in het seizoen 80/81, net voor Martin Fluit.
- 2x topscorer van het tweede in de seizoenen 83/84 en 84/85.
- Diverse eerste prijzen in eendagstoernooien in Friesland.

* Iedere donderdagavond tussen 18.00 en 19.30 uur train je een jeugddamclub in de
jeugdboerderij op de Wesselerbrink! Hoe gaat dat in z'n werk?
Prima! Dit is het tweede seizoen. Ik ben eigenlijk begonnen op de Prins Mauritsschool.
Eerst werd daar iedere vrijdagmiddag schaakles gegeven door Ydo, maar die liet het
plotseling helemaal afweten. Ik kwam in contact met een onderwijzer van de
Mauritsschool, die me vertelde dat ze nu een paar keer gingen dammen in verband met
een komend schooldamtoernooi. Ik zei toen tegen die leraar dat als ze wat wilden
bereiken ze niet even een paar keer moesten trainen maar het hele jaar. Hij vond dat ook
wel en zodoende ben ik op vrijdagmiddag damles gaan geven. Iedere klas krijgt drie
kwartier les, eerst de zesde vanaf kwart voor een, dan de vijfde en dan de vierde.
Ik had al gauw in de gaten dat daar een paar talenten bij zaten zoals Anand, Leonie, Henk
Jan, Paul, Rick etc... Daarom vroeg ik op een gegeven moment of ze het ook leuk
zouden vinden om buiten de school om te gaan dammen in een soort clubje met een
eigen competitie. Ze vonden dat wel leuk.
Ik ben toen op zoek gegaan naar zaalruimte en kwam zodoende terecht in de zaal waar
zo'n 10 jaar geleden Evert van Gunst met zijn jeugddamclub speelde. Ik heb nu
ongeveer 15 leden die een contributie van een gulden per keer betalen. Van die
contributie worden onder andere de zaalhuur en prijzen betaald.
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* Je bent toen als zeer verstandig mens bij EDC terecht gekomen. Hoe ging
dat in zijn werk?
In 1977 organiseerde EDC een huisdamtoernooi en ik had zin om mee te doen.
Ik eindigde toen op een tweede plaats achter Willie Wiggers. Na dit toernooi
ben ik bij EDC gaan dammen. In het seizoen 78/79 eindigde ik als tweede in
groep 3, net achter de Italiaan en net voor Manneke Bosch en we promoveerden
toen alledrie.

* Heb je veel aan theorie gedaan?
Nee, heel weinig. Ik heb wel een paar boekjes, maar ik kijk daar zelden in. De
laatste jaren speel ik wel mijn partijen na en ik hoop zo van mijn eigen fouten te
leren.

* Welke spelsystemen speel je het liefst?
Ik speel zonder vast patroon. Mijn principe is: "Wat laat m'n tegenstander toe?"
Meestal speel ik graag door het midden. Dan ben ik op mijn best want van
flankspel heb ik niet veel kaas gegeten. Openen doe ik bijna altijd met 33-28 of
32-28.

* Wat vind je het leukste onderdeel van het dammen?
Sneldammen. Het is veel avontuurlijker en als je een grote bok maakt is dat niet
zo erg want je speelt nog meer partijen. Het is gewoon ontspannender. ("Ik vind
het gewoon lekker...", red.) Damtechnisch vind ik de opening niet zo'n leuk
onderdeel maar wel het middenspel. Als ik tijdens de partij goed sta dan moet ik
altijd oppassen dat ik niet mijn concentratie verlies.

* Wanneer speel(de) je het sterkst?
Ik vind dat ik nu net zo goed speel als toen ik in de eerste klasse kampioen van
Overijssel werd in 1981. Tijdens toernooien ben ik meestal het sterkst. Je hoeft je
dan maar een keer op te laden. Verder speel ik het beste tegen voor mij
onbekende tegenstanders. Als ik min of meer verplicht ben om te winnen dan
speel ik vaak te onrustig.

* Gerrit, volgens sommige mensen ben je net een barometer! Je wisselt
ontzettend vaak stuivertje tussen groep een en twee. Hoe komt dat?
Bennie Wiggers zei wel eens tegen mij dat ik damde op zijn Volendams, d.w.z.
promoveren-degraderen-promoveren etcetera. Als ik nu weer in groep 1 kom
dan wil ik proberen om me te handhaven. (Gerrit moest de dag na het interview
nog een van de twee beslissingswedstrijden tegen Van Sint Annaland spelen,
red.)
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Pupillen, kampioenschap van Nederland, halve finale 10-09-1988
Deelnemers Freddy Brongers, Ties Bos, Remco Gosselink, Krista Wedzinga en
Stephan Huizing. Wij vertrokken ’s morgens om 9.15 vanaf de Mauritsschool,
richting Huissen. De reis verliep voorspoedig tot aan de rotonde bij Arnhem
(ondanks de dichte mist). Daar aangekomen reden wij plotseling tussen twee
auto’s in, waar ook 5 pupillen in zaten. Er werd wat heen en weer gezwaaid.
Dus ik achter de voorste auto aan, in de gedachten, dit zijn ook dammertjes.
Maar helaas fout gedacht, met als gevolg bij Arnhem de verkeerde kant op.
Zodoende reed ik 20 kilometer om en arriveerde een kwartier te laat. Gelukkig
werd er op ons gewacht. Dan de wedstrijd. We begonnen met een 6-2 nederlaag
tegen Nieuwegein. Daarna herstelden wij ons tegen De Toer uit Grouw 4-4.
Toen was het hek van de dam, een 5-3 overwinning tegen Het Noorden uit
Groningen. Hiermee hadden wij gelijk het kruit verschoten. Een 8-0 nederlaag
tegen Huissen en een 6-2 nederlaag tegen Bennekom. Remco was met zes
punten de beste EDC-er. De eindstand was: 1. Huissen 10; 2. Nieuwegein 8; 3.
Bennekom 5; 4. De Tour, Grouw 4; 5. EDC 3; 6. Het Noorden 0.

Bron: Gerrit Kooistra uit “De Dammer”, november 1988

10.

DAMMER OP DE KORREL -15-
= = = = = = = = = = = = = = = = = =

In deze korrel maken we nader kennis met Gerrit Kooistra. Behalve een goed dammer
(hij is net gepromoveerd naar groep 1) en een altijd goed gehumeurd mens is hij ook
nog aktief voor E.D.C. Hij traint een jeugddamclub en hij geeft damles op de Prins
Mauritsschool. Na een fietstocht door de winterse kou werden we in Gerrits huis, 25
meter van de Duitse grens luidkeels ontvangen door hun "waak"hond Rakker.
Zoals gewoonlijk begonnen we met een paar standaardvragen.

* Gerrit, hoe oud ben je?
Ik ben op 18 november 1939 geboren in Kootstertille, gemeente Achtkarspelen. Mijn
jeugd heb ik in Drachten doorgebracht.

* Wanneer en waar ben je in aanraking gekomen met het damspel?
Ik was 10 jaar toen ik op school een dambord kreeg van sinterklaas. Mijn oudste
broer leerde mij toen dammen. Na enige tijd kon hij niet meer van me winnen. Hij werd
hierom zo kwaad dat mijn vader zei: "Stoppen met dammen". Mijn vader heeft toen het
dambord weggesmeten waardoor ik een hele tijd niet meer heb gedamd.
Op 17-jarige leeftijd kwam ik te werken in de textiel in Twente. Na mijn diensttijd
in Roermond trouwde ik een lekker vrouwtje en gingen we wonen in Hengelo. Ik had
altijd al het idee om weer te gaan dammen maar in die tijd was er heel weinig publiciteit
over het dammen, waardoor er eerst niets van kwam. Eind jaren 60 las ik toevallig dat
Twente's Eerste een huisdammerstoernooi hield. Uit nieuwsgierigheid heb ik daar
toen aan mee gedaan. Theo Leoné werd toen eerste en ik werd vierde. Na dat toernooi
ben ik lid geworden van Twente's Eerste. Ze hadden toen ook drie groepen en het eerste
jaar miste ik net de promotie naar groep 2 doordat ik te weinig wedstrijden had
gespeeld.
Op een gegeven moment moest ik als invaller meedoen met het tweede. Ik won die
wedstrijd fraai en ook de volgende vier partijen voor het tweede won ik. De zesde
winstpartij zou er niet komen. Dat zat namelijk zo, we gingen op een gegeven
moment met het tweede naar EDC 2 en kwamen daar pas tot de ontdekking dat we met
11 man waren. Toen de wedstrijdleider van Twente's Eerste de namen van de spelers
had opgenoemd bleek dat ik daar niet bij zat. Zonder iets tegen mij te zeggen begonnen
ze aan de wedstrijd. (Ze waren zeker bang dat je na die vijf overwinningen topscorer
zou worden, red.) Hierna ben ik zonder iets te zeggen weggegaan. Door dit voorval
ben ik een tijdje met dammen gestopt.
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 De EDC - pen

Mijn naam is Gerrit Kooistra geboren te Kootstertille gemeente Achtkarspelen,
Friesland. Hier komen veel goeie dammers weg, die zal ik allemaal maar niet
noemen.
Ik ben pas op latere leeftijd met dammen begonnen (heb ik spijt van). Want jong
geleerd is oud gedaan, ik deed af en toe wat thuis dammen met mijn vader en
broers (ik heb er 5) maar daar hield het mee op.
Het dammen is voor mij in Hengelo begonnen, de toenmalige damclub
Twente's Eerste organiseerde een huisdamtoernooi ongeveer 30 jaar geleden.
Deze werd gewonnen door Leoné, ik werd toen 3e. Daarna ben ik lid geworden
van deze damclub. Ik deed gelijk al om de bovenste plaatsen mee, uiteraard
van de laagste groep.
Ik mocht het seizoen daarop met het 3e team meespelen. Op een gegeven moment
was er iemand van het 2e ziek, toen werd ik gevraagd om mee te doen, dat heb
ik toen gedaan. Ik heb toen 4 partijen gespeeld, 3 gewonnen en l remise, niet
slecht dus. Tot het moment dat wij tegen EDC moesten spelen, waren wij met
9 in plaats van 8 spelers. Die zieke persoon kwam weer opdagen (naam
vergeten), ik weet alleen dat hij kapper was. Deze man speelde veel sterker
dan ik, maar ik werd wel zo aan de kant gehouden en dat vond ik onterecht. Er
werd totaal niets tegen mij gezegd. Toen ben ik maar met dammen gestopt.
Wij zijn later naar Enschede verhuisd. Toen las ik weer in de krant over
huisdammen. Hier heb ik mij toen voor opgegeven, daar deed Willie Wiggers
ook aan mee. Ook hier deed ik gelijk om een van de bovenste plaatsen mee in
groep 3. Daar werd, ik dacht Gino Schirinzi eerste voor Henk Bosch, ik werd
3e of 4e weet ik ook niet meer. Toen had ik de smaak weer te pakken. Ik voelde
mij gelijk thuis bij EDC. Een gezellige club.
In 1981 deed ik mee aan het kampioenschap van Overijssel, 1e klasse.
Tot mijn eigen verrassing werd ik hier kampioen, ik begon met een
overwinning op Gerrit Nijland (deze speelde toen een groep hoger dan ik).
Vanaf dat moment oefende ik elke dag. Dat kon ik wel merken aan mijn
prestatie. Nu oefen ik niet elke dag meer, wel doe ik graag de partijen
analyseren die ik gespeeld heb. Daar leer je ook wel iets van. Nu ben ik aan het
eind van de pagina, dus geef ik de pen door aan onze damvriend Paul van de
Veen.

Bron: “De Dammer”, oktober 2000

12.

Jubileumboek 75 jaar EDC

Dit unieke boek is opgebouwd uit 7 hoofdstukken.
1. Voorwoord: door o.a. de nog levende oud-

voorzitters van EDC.
2. De geschiedenis van EDC: waarbij we zelfs

terug gaan naar de 19e eeuw.
3. De jeugd van EDC: een verslag door oud-

jeugdleider Luit Haan.
4. De leden van EDC: met ook herinneringen aan

diverse (oud)-EDC-ers.
5. De geschiedenis van het clubblad: met vooral de

ontwikkeling van layout.
6. Rubrieken en artikelen: met verhalen en

bijzondere fragmenten.
7. Selectie van fragmenten: liefst 232 stuks met

prachtige juweeltjes er in.

Uit de recenties:
Bert Karman “een werkelijk schitterend boek”
Leen de Rooij “fraai van vorm en van inhoud”
Jaap Bus “Het is een werkelijk prachtig boek geworden, het beste

dam jubileumboek dat ik ooit gezien heb. Het moet heel
veel werk geweest zijn, maar het resultaat is dan ook om
trots op te zijn.”

In het kort bevat dit jubileumboek vele foto’s, leuke teksten, bijna 300 diagrammen en
allerlei wetenswaardigheden over 75 jaar EDC.
Inmiddels hebben alle leden en ook een aantal oud leden en diverse relaties een gratis
exemplaar van dit boek ontvangen.
Het boek (bijv. om als cadeau te geven) is bij de club verkrijgbaar voor € 15,- of indien
men het toegestuurd wil krijgen dan € 20,- (= inclusief verzendkosten) over te maken
op bankrekening: 91.15.07.515 onder vermelding van jubileumboek en adres.

Verder verkrijgbaar:
Prijs:

# Unieke uitgave van het damboek van L. Schut € 15
# Schitterende Videoband “ Dammen in De Wimpel” € 13,50
   Verkrijgbaar in VHS en DVD versie, tijdsduur 25 min.
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Dammen op Curaçao

Uw damredacteur is terug, van een welverdiende
vakantie van een maand op het prachtige eiland
Curaçao. Wij waren daar te gast bij vrienden, dus een
duur hotel hadden wij niet nodig. Tijdens onze
vakantie zag ik bijgaand artikel in de krant, dat er een
damsimultaan was. Als damliefhebber liet ik dit mij
niet ontgaan. Er was een prijs van ƒ 100,-- die wist te
winnen en ƒ 50,-- voor degene die remise wist te
behalen, dit laatste is mij gelukt. Al moet ik wel
zeggen dat het niveau niet erg hoog was. Daarom
was de waardebon ƒ 50,-- leuk meegenomen. Na de
simultaan waren er diverse spelers van de damclub
aldaar, die graag even een partij tegen mij wilden
spelen. Ik heb daar drie partijen afgewerkt 2 x remise
en 1 x winst, dit resultaat kon ik zonder veel
inspanning behalen. Het was voor die spelers weer
iets anders, dan iedere dag tegen dezelfde spelers.
Ik vroeg op welke dag de clubavond was, en waar. (Had ik niet moeten vragen).
Er was namelijk elke middag dammen, in de buitenlucht (tevens clubhuis). Het waren
allemaal kraampjes, net als hier op de markt. Ik vond dit eigenlijk wel leuk allemaal.
Dus daar is elke dag dammen, mocht jij met vakantie naar Curaçao gaan, is dit de
moeite waard.

G.Kooistra
Bron: “De Dammer”, februari 2001

De drie redacteuren van het clubblad van EDC:
Gino Schirinzi, Gerrit Kooistra, Paul van de Veen

13.

Lang (maar vergeefs) in gevecht met de tweevoudig
wereldkampioen Ton Sijbrands in 2008



Twee fragmenten G. Kooistra – P. van de Veen
Paul van de Veen

In het voorjaar van 1999 zag ik bij Hu’s Garden aan de Oldenzaalsestraat een
interessant clubblad liggen, namelijk het clubblad van EDC.
En na 23 jaar niet gedamd te hebben begon het weer te kriebelen!
Een weekje later was ik bij “De Wimpel” aanwezig op de clubavond.
Mijn allereerste dampartij bij EDC was tegen Gerrit Kooistra.

Maart 1999.
Mijn allereerste partij in 23 jaar….
De opzet is niet slecht. Zwart staat
iets minder, maar 18-23 en b.v. 6-
11 en daarna met 23-28 naar voren
ruilen is gelijkwaardig.
Maar m’n zetcontrole is nog niet op
orde. 17-22?? en zwart gaf na 27-21
gelijk op.
Gerrit baalde. “Dat gebeurt nou zo
vaak, dan spelen ze tegen mij een
mooie partij en lopen ze op het eind
in iets simpels.”

21 februari 2012
Voor de onderlinge competitie
speelde ik op 21 februari 2012
tegen Gerrit en later zou blijken dat
het onze allerlaatste partij zou
zijn…
Na 8-12 is het positioneel uit want
zwart heeft geen antwoord meer op
39-34! Er volgde nog 23-29 x x
31-26 3-8 (wat anders?) x xx x27
en nu was 13-18 hardnekkiger
geweest maar na 12-17 37-31 loopt
het helemaal vast voor Gerrit.

14.

Wit miste hier 40.38-32! met winst en
speelde in plaats daarvan 40.35-30?

Nu dacht zwart remise te forceren via:
19-24? 30x28 17-21 34x3 21x45
Daarmee is de stand bereikt van het
volgende diagram.
Gerrit speelde nu 43.28-23? en
remise.

Maar winst is 43.3-8!!
Zwart mag nu geen dam halen
vanwege 8-35! en na de zwarte slag
volgt 25-20 +
Offeren leidt snel tot een gewonnen 1-
om-4, dus gedwongen 6-11 28-22!
(nog steeds mag zwart geen dam
halen) 11-16 8-3 45-50 gedwongen 3-
17! en nu moet de dam weg anders
volgt 16-7 maar na 50-45 volgt 22-18
50x21 26x17 met dubbele oppositie.

Bron: “De Dammer”, juni 2004

J. van der Wal – G. Kooistra 25 mei 1985

23.



Gemiste kansen….
Op 27 januari 2004 vond er in de onderlinge competitie van EDC een boeiende
partij plaats tussen Gerrit Kooistra (met wit) en Bert Slot. Deze partij werd
gespeeld bij café Gerritsen waar EDC bij wijze van proef eenmaal dinsdags
speelde. Een filmpje van 6 fragmenten over alle gemiste kansen in deze partij.

Na. 12.15-20? volgde 13.40-34?

Winst was:
35-30! 24x35 26-21 17x26
28x17 11x22 33-28 22x33 31x15 +

Na 15.3-9? volgde 16.40-34?

Schijfwinst was:
38-32! 27x29 28-23 19x28 30x10 9-14
10x19 13x24 25x14 15-20 14x25

Na 19.13-18 volgde 20.38-32?

Het vraagteken wordt duidelijk in het
diagram op de volgende pagina.
27x29 28-23 19x28 30x10

Zwart reageerde met
22.9-13? 25x14 15-20 14x25 4x15

Bert had i.p.v. 9-13? hier ook heel fraai
kunnen combineren via: 29-34!! 25x32
2-8 39x30 22-27 31x22 17x46 26x17
46x5 +

22.

Twee fragmenten G. Kooistra – G. Schirinzi
Gino Schirinzi

G. Kooistra – G. Schirinzi
Mijn eerste partij tegen Gerrit speelden
we op 7-11-1978.
In een 8 om 8 stand had ik het toen al
eerder mooi uit kunnen maken, maar
dat bleek pas bij analyse. 37.40-34? 4-
10? Directe winst was 21-27! x22 of?
24-29 xx 3-9 x xxxx+
Overigens luidde de 36e zet 36-31? en
6-11?

G. Schirinzi - G. Kooistra
22 juni 2010 kloksimultaan       30-24
‘Natuurlijk’ sloeg Gerrit met 29x40
35x44 x x en al werd het nog even
spannend, Gerrit wikkelde keurig naar
remise af. Maar het staat gewonnen
voor zwart! 29x20 zonder angst voor
39-33 xx xx15 want 23-29!! en Gino
moet nog eens 2 schijven offeren!  

Openingscombinaties
Zoals ik al gezegd heb was ik er zelf snel af. Gerrit Kooistra was echter nog sneller in
het beslissen van zijn partij. Hij deed dat met een zetje dat bij ons vooral bekend is
doordat Michel Koop hem gebruikte in de kwartfinales van het K.v.N. voor pupillen
(zie de DAMMER van oktober 1984). Gerrit gebruikt dit zetje sindsdien in de training
van zijn jeugd. Het gaat hier om de Chefneux opening:
1.32-28, 18-23; 2.33-29, 23x32; 3.37x28 (nu kan 12-18 niet vanwege 28-23! 19x28;
29-24, 20x29, 34x21, 16x27, 31x33), 16-21; 4.39-33?, 21-27; 5.31x22 etc. met
schijfwinst voor zwart. Zo zie je dat je niet eens zoveel hoeft te weten om in de
provinciale hoofdklasse je slagje te slaan. Gerrits tegenstander gaf zich nog niet direct
gewonnen en winst het nog lang te rekken.

Bron: Henk Bosch uit “De Dammer”, mei 1985
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Fragmenten uit partijen van Gerrit Kooistra

G. Kooistra – H. Bosch (OC 1986)

In deze strand speelde Gerrit de fraaie
positionele lokzet 34-30! waarmee hij
me een kettingstelling aanbood:
18-23?; 30-25, 10-14; 32-27! 23x34;
27x16 en ik moest met een schijf
minder verder.

Zelfde partij
Later in de partij kon ik Gerrit een
koekje van eigen deeg geven: 23-29!?
Gerrit kan nu eenvoudig winnen door
32-28, maar hij had al zo lang met z’n
randschijven in z’n maag gezeten dat
hij de verleiding niet kon weerstaan:
40-34?, 29x40; 35x44, 24-29!; 33x24,
19x30; 25x34, 22-28; 32x23, 18x49;
38-32, 49x21; 16x27 en het resterende
eindspel leverde geen problemen meer
op. Overigens oogt in de diagramstand
3-9 veel beter. Maar met 31-27 of 32-
27 bereikt wit dan vrij gemakkelijk een
gewonnen stand.

G. Kooistra – M. de Kogel   2-0
(22-11-1994)
Na 12-17?? volgde 33-29! 24x44,
43-39, 44x33, 28x39, 17x28, 32x1

16.

G. Kooistra – P. van de Veen waz 33-28?
Juni 2005
In een gelijkwaardige partij werd het
vuurwerk op de 53e zet. Wit verzuimt hier
de sterke voortzetting 27-22 x 24-20 x xx en
speelt in plaats daarvan 33-28? waarop
zwart de winst laat liggen door 8-13,
(dreiging volgende zet 25-30).
In plaats daarvan speelt zwart 25-30 zie
volgend diagram.

Zelfde partij waz 24-19?
Nu laat Gerrit een mooie winst liggen
met 27-21 26x17 (gedwongen wegens
21-17 x xx3) 28-22! En hoe zwart ook
slaat, wit heeft altijd dam op 2.
Maar na het gespeelde 24-19 volgt 12-
17! en remise overeengekomen.
Een blunder. De witte dam wordt
immers afgeruild. Zwart staat
gewonnen.

L. Haan – G. Kooistra Juni 2006 37-32?
Hier werd Luit verrast met 26-31 x x x 14-
19! x 18-23 x xx40 x xx31 en na 47-41 de
schijfwinst 9x20 +

P. van de Veen – G. Kooistra 41-36!
December 2007
Een lokzet.
Nu is 23-28 positioneel een schitterende
zet behalve dan dat-ie onmiddellijk
combinatief verliest.
38-32 xx 39-34 xx xxxx1 +

21.



G. Kooistra – R. Pots 20-25?
December 2003
Een klassieke openingsfout. Wie er nog
nooit ingelopen is mag nu opstaan! Gerrit
profiteert met de tempocombinatie 27-22!
en hoe zwart ook slaat, 't kost een schijf.

Zelfde partij. Rob leert snel en geeft
Gerrit een koekje van eigen deeg.
Achterlopen met 27-21? Nu profiteert
Rob met een tempocombinatie. 24-30 x
30-34 x 13-18 x xxx50! De partij
eindige later terecht in remise.

G. Kooistra – L. Haan zaz 3-9?
December 2004
Zwart mag zo ongeveer elke zet spelen maar
níet 3-9! Daarop volgde een verrassend
offer: 27-22! x 29-23! En vanwege de
dreiging 23-18 x xx6 moet zwart wel een
schijf opgeven met 11-17 xxx x8.

Zelfde partij: waz 28-23?
Maar een schijf voorstaan is nog lang
niet winnend. Na 28-23 is de stand in
één keer remise. Veel sterker is 33-29.
Volgens Truus leidt het geforceerde
vervolg tot een 4 om 2 stand die te
winnen is…….

20.

T. Keijzer – G. Kooistra  1995
Met het commentaar van Gerrit:
“Hier speel ik 23-29, het kerkhofveld.
Er volgde (49-43) 18-23. Tonnie dacht
als jij naar het kerkhof kan dan kan ik
het ook (28-22?) met als gevolg
schijfverlies. 29-34! (30x39) 23-28
(32x23) 21x41 (46x37) 19x17+.”

December 1988  OC
H. Veldman – G. Kooistra  1-1
Na 34-29? 23x34 x29 xx 33-28 x sloeg
Harry eerst naar veld 10. Gerrit maakte
hem er op attent dat hij meerslag moest
nemen naar veld 17, dus xxx. Na deze
slag pakte Harry echter schijf 14 in
plaats van 23 van het bord. Na 7-11 x
xx kon Harry nu 32-28 spelen en zo
zijn schijf terugkrijgen. Had hij echter
wel juist geslagen dan was hij zonder
meer een schijf achter gekomen!

G. Kooistra – H. Veldman Juni 2004
Zaz en speelde 14-20? Winst is de
ingewikkelde combinatie 26-31 xx xx x
16-21 x 18-22 x x x 24-29 x x x 14-20
x xxxx49!

G. Kooistra – H. Veldman
Zaz en speelde 11-17? Schijfwinst is
15-20 x xx x 20-25

17.



G. Kooistra – J. Kos  1-1
November 2002  NC
EDC – Tamek Damkring  24-3
Zaz 14-19?
Gerrit nam een verrassende combinatie, maar
helaas verkeerd!
38-33! x 29-24? xx xx5 21-27 xx x17 met een
volstrekt gelijkwaardige stand.
Wél winnend was: 38-33! x 25-20! x x x 20-
14 x 30-24 x xxx4 +

G. Kooistra – G. Brummelman  2-0
Juni 2000  NC
EDC – Vorden 2  10-10
Als laatste zet had zwart hier 8-13?
gespeeld. Gerrit forceerde nu schijfwinst
door 34-30 x x 24-29 of? (op 20-25? zou
volgen 28-23 xxx xxxx6 en wit dreigde
met 30-25) 30-24 x xx +

G. Kooistra – J. Kos 1-1  waz 38-33?
Maart 2005
Wat jammer dat Gerrit de winnende combinatie over
het hoofd ziet. 29-23 xx x x 31-27x en er volgt een
gezonde schijf winst.

18.

G. Kooistra – D. van Ommeren  1-1
Juni 1994  OC
Dick had als laatste zet 3-8? gespeeld en er
volgde 27-21? 16x27 x en =
Echter thuis speelde Gerrit zijn partij na op de
Saitek damcomputer en toen kwam hij er
achter dat hij een winnende dam had gemist?!
en wel via 29-23! x 27-21 xx 28-23 xx xxxx1

J. Hoven – G. Kooistra  3-0
Maart 2006  OC
Wit won door 24-20!? x 25-20 xx 38-32 x
xxxx5. Jan keek tevreden terug op zijn
“winnende” damcombinatie.

Zelfde partij.
Maar die damcombinatie was niet goed!
Direct daarna was mogelijk geweest:
13-19! xx 24-29 xx 17-21 x xxx41.
En zie dat dan nog maar eens remise te
houden als witspeler!
I.p.v. de damcombinatie was de vreemde zet
47-41!! onmiddellijk winnend!
Zie volgend diagram.

Zelfde partij.
A. 28-32 x xx xxx faalt want zwart mag niet

op 47 of op 48 damhalen.
B. Na 16-21 of 7-11 is de dam naar 5

winnend want nu mislukt die damvangst
van het vorige diagram.

C. 12-18 is verboden door 38-32
D. En na 19-23 volgt een damcombinatie 38-

33! xx 24-20 x xx x xxx2 x x37 +

19.


