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 + teru0Noord-Brabant                    P.N.D.B.  Opgericht 18-06-1922 

 
Op de voorpagina ziet u de gemeentewapens van de gemeenten, alwaar de bij de P.N.D.B. 
aangesloten damverenigingen gehuisvest zijn. Achter deze gemeentenamen noemen wij hieronder 
de huidige damverenigingen. 
 
ASTEN  - E.A.D.   ROSMALEN                   - HEIJMANS EXCELSIOR. 
DONGEN   - D.A.M.              St. MICHIELSGESTEL  - D'AMATEURS 
EINDHOVEN  - DC BRAINSPORT  St. OEDENRODE       - R.D.S. 
HELDEN (L)  - H.S.D.V.    TILBURG        - Dammend Tilburg   
OUDENBOSCH - DE VARIANT  UDEN        - D.O.G. 
ROOSENDAAL - DE SCHIJF    
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  Wat is moeilijker, dammen of schaken 
  laatste nieuws 
  WK dammen dames in Polen 
  Dammen in China. (door David Riupassa) 
  WK dames in Polen  
  Aankondiging Algemene Leden Vergadering PNDB 
  Brainsport nieuws 
  NK dammen, Kraggenburg 2021 
  Adressen secretarissen verenigingen + Oplossingen 
  KNDB Agenda 
-------------------------------------------------------------------------- 

Copy voor het volgend nummer van BRABANTS DAMNIEUWS  
moet UITERLIJK  1 Sept. 2021  a.s.  bij de redactie binnen zijn. 
 
Bij de redactie Brabants Damnieuws en webmaster P.N.D.B. 

  
Natuurlijk is de redactie en de webmaster erg afhankelijk van wat hem aangedragen wordt door 
het bestuur, leden en verenigingen. 
Deze keer weinig Damnieuws, omdat er gewoon weinig nieuws is !!  
 
Redactie en  (webmaster@pndb.nl)  
Henk van der Heijden.  
 

mailto:webmaster@pndb.nl
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Van de voorzitter                                                                 Juni 2021 
 

In mijn voorwoord van maart 2021 heb ik aangekondigd dat dit nummer 
wellicht iets later zou verschijnen. Onze redacteur is druk geweest met zijn 
nieuwe huis te betrekken, alle systemen werkend te krijgen en zijn vorige 
woning netjes achter te laten. Ondertussen heeft hij tussen de bedrijven door 
weer een goed gevuld Brabants Damnieuws samengesteld. De bijdragen 
voor dit nummer vanuit de verenigingen  worden zeer gewaardeerd. Hopelijk 
kunnen we daar in de toekomst ook op blijven rekenen. 
 

Het damseizoen 2019-2020 werd abrupt gestopt na de 1ste golf en het optimisme wat ontstond 
rond de vakantie toen we weer bij elkaar mochten komen voor het seizoen 2020-2021 werd weer 
snel teniet gedaan. De competities welke weer waren begonnen met de nodige aanpassingen 
werden rond oktober 2020 weer gestopt.  
 
Waren de berichten in het maart nummer van BD nog somber en  was er nog nauwelijks uitzicht 
op normalisering van het damleven; Inmiddels is een groot deel van de bevolking gevaccineerd  
en de regering gaat in rap tempo versoepelen. Het lijkt er op dat het dammen zeker na de 
zomervakantie weer in zijn volle omvang met niet of nauwelijks beperkingen kan plaatsvinden.  
 
Voor de PNDB betekent dat we weer wedstrijden kunnen gaan organiseren en spelers en clubs 
elkaar weer kunnen gaan ontmoeten. In de bestuursvergadering van juli zullen we e.e.a. nader 
gaan bespreken. Ties Slagter kan de eerste lijntjes uitleggen hoe we de PNDB competitie weer 
kunnen gaan oppakken. Hopelijk hebben de verenigingen alle dammers aan boord kunnen 
houden zodat we weer als vanouds achter het bord kunnen. Ik wil alle verenigingen oproepen om 
alvast na te denken over de teams welke gaan strijden om de Brabantse titels. 
 
Ook hebben we dit jaar vanwege de corona pandemie  weer een  Algemene ledenvergadering die 
wat later is dan te doen gebruikelijk . Deze zal plaatsvinden op zaterdag 11 september. Als locatie 
hebben we het clubhuis van DOG in Uden gepland. Omdat we in een niet gebruikelijke situatie 
zitten spreekt het voor zich dat er veel te bespreken zal zijn. Zoals o.a. de invulling van de 
competitie, de wet WBTR, wellicht aanpassen van het huishoudelijk reglement, hoe om te  gaan  
met de contributie enz, enz.  Als bestuur zullen we ons eerst buigen over deze  vraagstukken. Om 
die reden doen we dan ook een beroep op alle verenigingen om aanwezig te zijn bij de 
jaarvergadering. 
 
Tegelijk met de uitnodig die binnenkort verstuurd gaat worden zit het verslag van een tevreden 
penningmeester die voor het 2 de jaar op rij mooie cijfers laat zien. Maar liever hadden we gezien 
dat de cijfers minder goed waren en de besparingen in corona tijd opgegaan waren in kosten 
welke nodig zijn om een normaal competitiejaar te draaien. 
 
Tot slot wil ik iedereen een prettige vakantie toewensen voor zover dit binnen de corona 
maatregelen past en zien we uit naar een drukke Algemene ledenvergadering. 
 
 
 

Martien van Erp.  
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In memoriam Jan Peerenboom 
19 november 1941 – 26 maart 2021 

 

In 2011 bestond de Rooise Dam- en schaakvereniging  40 jaar en dat werd 

groots gevierd in een tent op de markt. Ex wereldkampioen Ton Sijbrands 

speelde op een schitterende zomerdag tijdens de jaarmarkt onder grote 

belangstelling een simultaan tegen een 30-tal clubdammers van RDS en een 

aantal genodigden uit de regio. Onder de toeschouwers die met meer dan 

normale interesse naar het dammen keken was Jan Peerenboom. Gestimuleerd 

door zijn vrouw Francien en zijn dochter  en wat lobby werk van RDS was 

dat de aanleiding voor Jan om de stap te wagen en zich daadwerkelijk  

bij RDS aan te sluiten.  

Na de nodige oefenpartijen en nadere uitleg van de spelregels werd hij 

officieel  ingedeeld in de interne competitie. Jan had het eigenlijk 

meteen naar zijn zin bij onze club en speelde 10 jaar lang met veel 

enthousiasme zijn wedstrijden en deed dat met wisselend succes. Vaak was 

hij al iets eerder op de clubavond om analyses te volgen van andere 

partijen. In groep B ontwikkelde Jan zich tot een geduchte tegenstander.  

Jan straalde sympathie en enthousiasme uit en zijn clubgenoten speelden 

graag tegen hem. Het afgelopen seizoen had er alle schijn van dat het 

wel eens zijn beste zou kunnen worden; na 4 wedstrijden stond hij in 

groep B op een meer dan verdienstelijke 4de  plaats. Vanwege de uitbraak 

van het coronavirus is de competitie op 12 oktober 2020 stil gelegd. Jan 

speelde op die dag naar nu is gebleken zijn laatste en tevens  winnende 

wedstrijd. Voor allen die Jan en RDS een warm hart toedragen is dit een 

toch wel onbevredigend afscheid. Maar het is helaas zoals het is. 

Francien vertrouwde me onlangs toe dat zij aan Jan kon zien als hij 

thuiskwam van de clubavond of hij al dan niet in de punten was gevallen.  

Toen in 2014 het gezin geheel onverwacht werd getroffen met het 

plotseling overlijden van dochter Annemiek op een veel te jonge leeftijd 

moest het gezin Peerenboom door een donkere periode. Jan zat er merkbaar 

doorheen en had begrijpelijkerwijs veel moeite om de draad weer op te 

pakken en te blijven dammen. 

Met z’n allen hebben we hem er echter van weten te overtuigen om de 

clubavonden weer te gaan bezoeken en na een time out van enige maanden 

kon Jan het weer opbrengen om te gaan dammen.  

In mijn bel -en mailrondje met de leden medio februari/maart hoorde ik 

dat het met de gezondheid van Jan wat minder ging en heb daarvan 

iedereen op de hoogte kunnen brengen. Helaas werden we wat later  toch 

overvallen met het bericht dat Jan ongeneeslijk ziek was. Gelukkig heb 
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ik Jan ruim twee dagen voor zijn overlijden nog kunnen zien en spreken. 

Op 26 maart is Jan in het bijzijn van zijn familie rustig overleden. 

Met grote verslagenheid is er door de leden van de Dam- en schaakclub 

gereageerd op het  onverwachte en snelle overlijden van Jan. Jan was een 

graag gezien lid van de club en we verliezen in hem een fijn mens.  

Jan is in verband met de coronamaatregelen in besloten kring gecremeerd. 

We zullen Jan erg gaan missen en wensen zijn vrouw Francien,  dochter 

Karin en de andere familieleden heel veel sterkte om het gemis zo goed 

mogelijk te dragen. 

Dat Jan moge rusten in vrede. 

 

Namens bestuur en leden van RDS 

Martien van Erp 10-04-2021 

 

(Partij) Problematiek  (Henk van der Heijden)                     Brabantse problemen 

 

 .     .     . 
 11x11 A.de.Graag                       11x11 Willem Maas 1941                  11x11Adri Geurts  1993   

  Dia.1                        Dia. 2,            Dia 3,      
                                      Oplossingen verderop in dit blad. 
                                       

 
Extra. 

 
Wit maakt een winnende dam,  

Johan Alidarso (HED) - T. Wissink. 

 

 

Bron: 10x10 Draughts technics 
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Wit maakt een koning of wint een stuk (uit een analyses van 
Rompa, Simon - Verhoef, A.A.   
 
Bron:10x10 draughts technics  3-2-21. 
 

 
Oplossingen verderop in dit Blad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bijdrage van Damvereniging de Schijf,  Roosendaal (door G. Vanderfeesten) 

Voorwoord,  

Nog niet zo lang geleden vatte ik het plan op om dit boekje samen te stellen met 

problemen van ons al enige tijd geleden overleden lid Piet Jongeneelen, die een enorme 

verzameling problemen heeft gemaakt. 

Piet stond er direct zeer positief tegenover en begon enthousiast uit zijn rijke 

verzameling eigen gemaakte problemen, voor mij, er vijfhonderd te selecteren en te 

voorzien van de bijbehorende oplossing. Dat dit een 

enorm karwei voor hem was besef ik maar al te goed, mede omdat Piet wat sukkelde 

met zijn gezondheid. Dat dit toch gelukt is ben ik hem bijzonder dankbaar.  

 

Piet Jongeneelen vertelde mij, dat hij al op zeer jonge leeftijd door de schoonheid van 

het damspel werd getroffen. Later, toen hij eenmaal kennis had genomen van de problematiek, voelde Piet de 

scheppingsdrang in hem opkomen om ook zelf problemen te maken. Intussen heeft Piet duizenden problemen 

op zijn naam staan. Hij heeft vooral bekendheid gekregen door zijn miniaturen, die hij samenstelde voor elke 

beginnende, maar ook voor de meer geroutineerde dammer. Deze miniaturen zijn vooral veelvuldig geplaatst 

in het Algemeen Dagblad. Ook verschenen er zeer frequent problemen, van zijn hand, op de teletekst van de 

Belgische televisie. Daarom heb ik met veel plezier dit boekwerkje gemaakt als waardering voor de 

schoonheid van het damspel en in het bijzonder voor de vele fraaie en nog vaak ongepubliceerde diagrammen 

van Piet Jongeneelen. De diagrammen vanaf nr. 397 zijn 

problemen met dammen. Hopende dat velen ook de charme van het damspel en in het bijzonder de 

problematiek mogen ervaren, wens ik u veel plezier toe met deze uitgave.  

G. Vanderfeesten lid damvereniging “De Schijf”, Roosendaal. 

 

 

PROBLEMEN van Piet Jongeneelen  Roosendaal     (door Cees Pot) 
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Tot begin jaren ‘90 was Piet Jongeneelen lid van De Schijf, een goede dammer en daarbij ook zeer 

actief en bekend als problemist. 

 
NEDERLANDSE PROBLEMISTEN 
                                                                     (Bron: EAD nieuws)                                                                                                                                       
 
 

                        Nederlandse 
 
                        Damproblemisten 
  

 

                

            M.v. Ballegooijen                                     
39 

 

Mari van Ballegooijen werd geboren in 1951.  
Hij componeerde in de jaren 1974-1991 3 problemen. 
Onderstaand probleem verscheen in 1979 in het Brabants 
Dagblad. 
Van Ballegooijen speelt voor Heijmans Excelsior 1 en heeft een 
rating van 1252 (2019) 
 
Wit begint met het offeren van 8 schijven. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://pdcputten.nl/de-schuilplaats-en-de-akker-winnaars-bij-schooldammen/&psig=AOvVaw0dPwt136dl-VfeQ4hqLDTK&ust=1581148539823000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND2u8z-vucCFQAAAAAdAAAAABAE
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We komen nog even terug op het probleem van Mari van Ballegooijen.  
Als u onderstaande oplossing heeft uitgevoerd 
 
Mari van Ballegooijen                            39 

1. 34-30 23x34 2. 38-32 27x29 3. 43-38 34x32 4. 25-20 14x34 5. 44-39 34x43 6. 49x07 

12x01 7. 37-31 26x37 8. 41x34  

  
dan blijft er de volgende stand over: 

 
 
De combinatie is echter niet winnend. Jules Martens merkt 
terecht op dat FLITS hier remise aangeeft. Met zwart aan zet komt 
deze net op tijd. 
Een mogelijke remise (er zijn er meer):  
(01-07)  34-30  (22-28)  30-25  (07-12)  25-20  (12-18) 
20-15  (28-33)  48-43  (18-23)  15-10  (23-29)  10-04 
(29-34) en wat wit nu ook speelt het wordt altijd remise. 
 
 

 
 
Hiernaast een vergelijkbare combinatie die Toine Brouwers ooit in 
Tilburg aan Jules liet zien die wel winnend is. 
34-30  (23x45)  38-32  (27x29) 44-40  (45x34)  30-24 
(19x30)  26-21  (17x26)  43-38  (34x32)  37x10  (05x14) 
25x01  (26x37)  41x32 
                                               
Met dank aan Jules Martens. 

 
 
 
 
 

Algemene Leden Vergadering PNDB. 
 
Deze vergadering is gepland op 11 september 2021. 
 
De locatie is het clublokaal van DOG, de Balans in Uden. 
 
De uitnodiging van de PNDB, voor deze vergadering, volgt nog. 
 
 
 
 
 

 

https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=73846&telori=2&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=102
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=73846&telori=2&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=102
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=73846&telori=2&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=102
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=73846&telori=2&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=102
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=73846&telori=2&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=102
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=73846&telori=2&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=102
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=73846&telori=2&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=102
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=73846&telori=2&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=102
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=73846&telori=2&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=102
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=73846&telori=2&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=102
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=73846&telori=2&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=102
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=73846&telori=2&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=102
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=73846&telori=2&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=102
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=73846&telori=2&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=102
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=73846&telori=2&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=102
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Vaak wordt de vraag gesteld wat 
is moeilijker dammen of schaken. 
  
In het archief van Piet van Erp vond ik het 
volgende krantenknipsel van 23 april 2005 
van het Eindhovens Dagblad met de 
vraagstelling waarom blindsimultaan 
dammen moelijker is dan blindsimultaan 
schaken. 
In het stukje wordt de naam genoemd van 
George Koltanowski. Voor de goede orde, 
het komt in het stuk niet duidelijk naar 
voren dat hij een schaker is. 
-------------------------------------------------------- 
Dit zegt wikipedia: 

George Koltanowski 
George Koltanowski (Antwerpen, 17 
september 1903 – San Francisco, 5 
februari 2000) was een Belgische schaker. 
In 1938 vluchtte hij naar de Verenigde 
Staten voor de Tweede Wereldoorlog. In 
1923, 1927 en 1930 was 
hij schaakkampioen van België geweest. 
In de jaren vijftig speelde hij mee in 
de Schaakolympiade. Zijn beste 
toernooien vonden echter 
in Barcelona plaats. Hij was een 
beroepsschaker en heeft duizenden partijen gespeeld. Zijn specialiteit 
was simultaan blindschaken. In 1937 speelde hij in Edinburgh 34 partijen blind simultaan, hij won 
er 24 en verloor er 10. In 1988 werd hij eregrootmeester. Voor de San Francisco Chronicle schreef 
hij een groot aantal schaakcolumns; een geliefde uitspraak van hem was "Pionnen zijn als 
knoopjes. Als je er genoeg van verliest zakt je broek vanzelf af".[1] 

--------------------------------------------------------------------------------------------    Martien van Erp  -----------  
 

Laatste nieuws 
 

 
 
De inschrijving voor Nijmegen Open 2021 is geopend. 
Er zit nog wel een redelijke kans in dat het dit jaar niet door kan gaan en daarom hoeft er nog 
geen inschrijfgeld te worden betaald. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/17_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/17_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1903
https://nl.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://nl.wikipedia.org/wiki/5_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/5_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/2000
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaker
https://nl.wikipedia.org/wiki/1938
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch_kampioenschap_schaken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaakolympiade
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barcelona_(Spanje)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Simultaanspel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blindschaak
https://nl.wikipedia.org/wiki/1937
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edinburgh_(Schotland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Simultaanspel
https://nl.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Chronicle
https://nl.wikipedia.org/wiki/George_Koltanowski#cite_note-1
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Toernooi is van 25 – 31 juli 2021. 
Zondag 25 juli 
12.00 – 12.15 uur 

Inschrijving deelnemers/sters. Zij worden verzocht zich te melden bij de wedstrijdleiding. De aanmelding 
moet uiterlijk voor 12.30 uur geschieden, anders is deelname niet meer zeker. 
Loting 

Deze zal enigszins geleid zijn. Daartoe zijn de deelnemers verdeeld in een aantal groepen. Aan die groepen 
zijn vooraf lotingsnummers toegekend. Gespeeld wordt volgens het Zwitsers systeem, waarbij iedereen in 
één groep is ondergebracht. 
-------------------------------------------------------------- 

 Dammen in China is ook avonturen beleven! 
(door David Riupassa) 

 Op FB zag ik in juli 2019 een bericht van Marcel Koster, waarin vermeld stond dat Nederland op 
korte termijn nog twee deelnemers naar het worldcup damtoernooi in Lishui, vlakbij Shanghai, 
mocht sturen. De verblijfkosten, eten en drinken kwamen voor rekening van de Chinese dambond 
. De reiskosten waren voor eigen rekening. 
 Hoewel ik qua sterkte niet tot de top van Nederland behoorde, reageerde ik onmiddellijk en van 
Marcel kreeg ik het bericht dat ik mee mocht doen. Ik kreeg van hem de officiële uitnodiging, die ik 
kon laten zien. 
 Bij een reis naar China, hoort de aanvraag van een visum. Daarvoor kon ik bij een instantie 
terecht, die dat allemaal voor je kan regelen. 
 Dag 15-16 augustus. 
 Op Schiphol kwam ik eerst Hein Meijer tegen en later Marcel Kosters, die in China voor de 5 
liveverbindingen moest gaan zorgen. 
 Onze vlucht had bij de start al 40 minuten vertraging. Bij de overstap in Beijing moesten we een 
geel kaartje invullen voor de emigratie en vingerafdrukken inscannen op één van de daarvoor 
bestemde apparaten. Bij mij lukte dat pas bij de 4e machine. Maar ik voelde me daardoor al wel 
een beetje opgejaagd. 
 Ondanks de drukte konden we tijdig de binnenlandse vlucht naar Shanghai pakken. De trein werd 
een ramp omdat we door een andere vertraging niet tijdig onze boekingsnummers die we per mail 
kregen, konden aantonen. Toen we deze via internet weer boven water kregen, waren alle HS-
treinen al uitverkocht. In 1e instantie konden we een trein nemen om 23.30 die ons in 8 uur naar 
Lishui kon brengen maar dan was de consequentie dat we te laat in de speelzaal arriveerden. 
Marcel kon via een Chinese bekende regelen dat we toch eerder in Lishui komen. 
 Om 3 uur ‘s nachts konden we eindelijk gaan slapen. 
 Dag 17 augustus. 
 Voordeel van verblijf op de 17e verdieping was wel dat we de hele omgeving konden zien! 
 Beneden genoten we van een zeer uitgebreid koud- en warm buffet! 
 De potten met koffie waren vooraf voorzien van suiker en melk. En anders kon je thee of frisdrank 
nemen. Koffie zwart was er niet bij. 
 Opening van het toernooi werd gedaan door een hooggeplaatst Chinees, die ik niet kende. 
 We mochten tijdens onze wedstrijden onze telefoons niet gebruiken op straffe van partijverlies. 
 Ook te laat komen leverde hetzelfde resultaat op. 
 Iedereen had zijn nationale vlag op een klein sokkel naast zich. Een bord met je naam in het 

Chinees. De mijne was 大卫 里帕萨（David Riupassa). 

 Ik moest tegen een zwakkere Chinese, Siying Gu, starten en won makkelijk. De eerste twee 
punten waren binnen! Gauw naar mijn kamer toe om een powernap te doen en om de airco in te 
stellen omdat de kamertemperatuur ver boven de 30 graden stond. Zonder kamercard kan dat niet 
gedaan worden. Later kwamen we erachter dat een metrocard ook werkte! Haha. WiFi was er ook 
maar de sociale media en Google waren geblokkeerd. Dat laatste konden we nog omzeilen door 
een andere zoekmachine te nemen maar dat verliep soms ook niet goed. 
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 Vooraf aan de middagronde (start 15 uur) kregen twee jarigen samen een damtaart aangeboden, 
waaronder de Belgische arbiter, Johan Demasure. 
 In de middagronde werd ik ondanks fel tegenstribbelen door GMI Yiming in de Pan gehakt. (Hij 
heet Yiming Pan) In een 7 om 7 trapte ik nog in een zetje in een mogelijke remisestand, volgens 
Hein. Ondanks zijn 15-jarige leeftijd is deze jongen één van de sterkste Aziaten op dit moment. Hij 
won al op 13e leeftijd het Aziatische dam kampioenschap! En werd toen al GMI. 
 Hij leerde het dammen voornamelijk via Internet. 
 (Vorig jaar, 2020, werd hij verrassend al vicewereldkampioen!) 
 Hein Meijer en Alexander Baliakin wonnen ook hun eerste partijen. 
 We kregen gratis ontbijt, lunch en diner aangeboden maar in alle drie gevallen was dat steeds 
een warm en koud buffet! Tijdens de wedstrijden mochten we net zoveel lekkernijen, fruit eten en 
drinken als we maar wilden. 
 Vanavond zijn Hein en ik naar de sportschool geweest. Om te kijken of het wat was en om te 
oefenen. Het was niet veel bijzonders. Twee loopbanden, een fiets, een loop/arm combinatie, 
losse gewichten, een gewichthefstang waar je kilo’s op kan draaien, een tafeltennistafel en een 
pooltafel. 
 Hein deed gewicht heffen, de combinatie. Ik hield het bij de loopband en samen hebben we nog 
moeizaam getafeltennist met batjes waarmee de ballen alle kanten opstuiterden. 
 Hein probeerde zijn laptop te gebruiken maar ook de WiFi werkte met horten en stoten. 
 Dag 18/8 
 Mijn eerste pot tegen een jonge Chinees was moeizaam. Met enig fortuin wist ik me staande te 
houden. Remise. 
 Hein won van een andere Chinees en ook hij vond de tegenstand erg lastig. 
 In de middagronde kreeg ik een hele bekende Mongoolse GMI, Ganbaatar als tegenstander met 
een veel betere rating dan ik. 
 De opening was niet mijn ding en daar kon hij van profiteren. Ik kwam er goed uit toen hij een 
schijf dacht te kunnen pakken. Toen waren de rollen ineens andersom gedraaid. Toch durfde ik 
niet op de volle winst te spelen en bood hem rond de 40e zet remise aan welke hij na enige 
aarzeling accepteerde. Hij had namelijk in de 3e wedstrijd niet goed gespeeld en verloren. Een 
kwartier voor aanvang van onze partij was zijn 3e partij pas ten einde en mocht hij officieel een 
half uur rust nemen. Dat wilde hij niet en nam genoegen met een kwartier. 
 Hein verloor omdat hij in een goede remisestand nog een pijnlijke blunder beging. Het wordt nu 
nog een hele toer voor hem om hoog te eindigen! 
 Alexander Baliakin speelde twee keer gelijk tegen andere grootmeesters! 
 Dag 19/8 
 Ik had mijn wekker netjes op 7.30 uur gezet in de veronderstelling dat ik tijdig moest gaan 
ontbijten en ‘s ochtends zou gaan dammen en ‘s middags om 14.30 uur naar de houtwerkfabriek 
zou gaan. We hoefden helemaal niet te dammen omdat het hotel bezet was wegens een trouwerij. 
 We wandelden nu richting de linkerkant van de rivier en merkten dat het wel erg rustig was. China 
heeft bijna overal elektrische scooters en elektrische wagentjes rijden. Daarom horen we bijna 
niks op straat maar we moeten wel goed opletten anders worden we aangereden waar we bij 
staan. Zag nog twee wagentjes met een wankelmotor erin en de aantallen gewone auto’s zijn veel 
minder aanwezig. Nadat we bij een brug kwamen zagen we dat de rivier veranderde in een 
zandige ondiepe rivierloop waar we een man met ontbloot bovenlijf in een korte broek met een 
schepnet in zijn rechterhand en een emmer in zijn linkerhand iets uit het water viste. Misschien 
krabben of iets dergelijks. We liepen verder aan de linkerkant van de rivier en daar kwamen een 
man in fel oranje werkpak met de bekende rieten puntmuts op die bezig was om de straat schoon 
te houden. Hij lachte vriendelijk naar ons en ik vroeg of we een foto van hem mochten maken. 
Zonder af te wachten deed de man op verschillende manieren voor hoe hij werkte en later ging ik 
met hem op de foto. Verderop waren de een grote groep bruidsmeisjes bezig om samen met de 
bruid en een tiental jongemannen foto’s laten maken langs de groepjes bomen van de rivier naast 
de boulevard. 
 Ik probeerde een gesprek aan te knopen en hoopte dat iemand Engels sprak maar dat was niet 
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zo. Her en der konden we enkele losse woordjes horen maar dat was dan ook alles. Na het 
nemen van enkele foto’s kregen we een handvol snoepjes mee, die ik in de ruime broekzak van 
mijn korte broek kon stoppen. 
 Verderop zagen we een groep Chinese mannen en vrouwen met punthoedjes op knielend in het 
gras terwijl zij het onkruid met de hand en met een sikkelachtige rond mes uit het grasperk 
haalden. We zweetten behoorlijk door het wandelen en hadden dorst. Gelukkig hadden we nog 
muntjes van 20¥ bij de hand om een flesje water uit de automaat te halen. Het water smaakte ons 
goed. We besloten richting centrum te lopen. 
We gingen met een bus op excursie. 
 We kwamen op drie verschillende locaties op enkele kilometers van de fabriek terecht waar het 
motto was om het intellect uit de dagen door allerlei puzzelachtige kleine houten voorwerpen te 
laten maken waarbij je denken moest. 
 Er was genoeg te zien en soms kon je zelf zo’n kleine machine bedienen. 
 Dag 20/8 
 Vandaag staan twee partijen op ons programma. 
 Ik speelde tegen een sterke Chinees en verloor en Hein tegen een zwakkere, die met zijn snoet 
op het bord lag en steeds de schijven rechtzette waar Hein niet van gediend was. 
 Ik maakte in het begin een positionele fout en hij kon met een schijf drie van mijn  schijven 
controleren. Kansloos dus. 
 Alexander Baliakin maakte remise tegen een andere sterke dame, de charmante Motrichko uit de 
Oekraïne. 
 Mijn 6e partij ging voor mij als een trein. Mijn opponent damde alsof ze geen  interesse in had. 
Maar schijn bedroog! 
 Ik kon een paar mooie dreigingen weerleggen en sloeg toe en won een schijf en later de partij. Ik 
heb nu 6 uit 6 en zit weer op schema. Nog 3 potjes te gaan! Hein stond naar eigen zeggen, 
verloren. We wachten af! Inderdaad heeft hij zijn partij verloren tegen een nationale meester uit 
China. Het raakvlak van winst of verlies kan in een dampartij, net één tempo verschil zijn. 
 Ook leuk om te horen dat het jochie waar ik met pijn en moeite remise tegen speelde, had 
gewonnen van Matrena Nogovycyna, één van de allersterkste dames in de wereld. Hoe oud hij is? 
11 jaar. Op zijn regenjas stond de tekst in het Engels/Nederlands: “Nasty noise van mijn leven”. 
 Even een anekdote over Hein en mij. In 1997 moest Doetinchem 1 waar ik toen voor damde in de 
hoogste damdivisie spelen tegen landskampioen, Hiltex in Amsterdam. 
 We kwamen met de trein en destijds werkte ik nog voor de Postbank in Amsterdam en was ik 
bezig met mijn studie MIT voor mijn drs/master titel. 
 Toen we daar aankwamen in het speellokaal vroeg Hein (toen al een grote dammeneer) aan ons 
of er iemand was die tegen hem wilde spelen want dan wilde hij na één zet wel remise mee 
geven. Ik gaf me spontaan op om dat te doen. Toen was ik één van de zwakste spelers van mijn 
team en ik kon de tijd wel gebruiken voor mijn studie. Bovendien had ik destijds voor mijn werk 
een eerste klas treinkaart zodat het ook nog niks extra kostte. Dus Hein blij en ik blij. Een win-win 
situatie.  Wat was het geval. Hein had zich ingeschreven voor een wielerwedstrijd in de buurt van 
Amsterdam maar mocht van de damleiding geen vrijaf nemen. Maar hij wilde toch heel graag aan 
die wielerwedstrijd meedoen. Toen werd die constructie bedacht. Altijd heb ik me afgevraagd hoe 
het was afgelopen met zijn wielerwedstrijd van destijds. Nu kon ik dat doen. 
 Later werd door de KNDB de regel ingevoerd dat je wederzijds minimaal 40 zetten moest doen 
alvorens je remise mocht geven/afspreken. 
 Wat Hein met wielrennen heeft, heb ik met bridgen. 
 In Eindhoven bridge ik met een nog oudere man, Ad Martens en we spraken af om dat zo simpel 
mogelijk te doen. Prima, doen we zeiden we tegen elkaar. 
 We deden een paar jaar geleden mee aan het rondje Zeelst met zo’n 180 bridgeparen. Alle 
topbridgers uit Eindhoven met wel 20 verschillende conventies deden mee maar uiteindelijk 
wonnen wij het bridgetoernooi! Dat vonden die topbridgers niet leuk. Meer gebruik van conventies 
betekent meer ook kans op misverstanden. 
 Ik zal daar nooit meer bridgen. Je moet stoppen op het toppunt van roem! In het 
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deelnemersboekje staan altijd de kampioenen van de vorige keren op, wel 20 jaar lang. En onze 
namen staan daarin vermeld. Eeuwige roem dus! 
 Dag 21/8 
 Gisteren kregen Hein en ik achteraf onze dampolo’s via Marcel binnen. Ze waren een beetje aan 
de krappe kant. Ik dacht: Ik ga maar eens rondvragen of er misschien iemand voor een tientje 
zijn/haar shirt kwijt wilde. 
 Maar eerst dammen in ronde 7. Ik moest het opnemen tegen een Chinese vrouw. Ze ruilde 
dubbel naar voren in de opening en ik kon steeds ruilen totdat haar linkerflank leeg was. Daarna 
nam ik een 2 om 2 met doorbraak kansen en dat was genoeg om uiteindelijk de partij te beslissen 
in mijn voordeel. Hein deed wat hij kon maar het werd niet meer dan remise. In de tussenstand na 
7 ronden sta ik gelijk met Hein met 8 punten. Baliakin won van GMI Kirzner uit de Oekraïne en 
kwam op 10 punten. 
 Nog twee ronden te gaan waarbij ik hoopte nog twee punten te halen. Wie weet. 
 Na de lunch gauw gekeken tegen wie ik de 2e partij van de dag moest spelen. Oei een sterke 
Chinese vrouw! 
 En Hein zou Elena Cesnokova krijgen, de kampioen van Letland, dus ook beter dan de mannen. 
Ze is pas 20 jaar en werd 5 jaar eerder al het wereldkampioene bij de jeugd. Ik speelde ooit nog 
remise tegen haar 4 jaar geleden in Polen. 
 Ik liep de damzaal in en ik zag dat de Chinese vrouw al aan een andere speler was gekoppeld. Ik 
zat in de ochtend op de 3e rij en in de 2e rij zag ik mijn Nederlandse vlag nergens. Blijk ik op de 
1e rij te zitten naast de huidige wereldkampioen bij de vrouwen Tamara Tanzikucina die tegen 9-
voudig wereldkampioen Alexander Georgiev speelde. Alleen moest ik tot mijn schrik opnieuw 
tegen een GMI spelen, deze keer tegen Igor Kirzner uit de Oekraïne. Meestal speel je tegen GMI 
en zie ze niet meer terug! 
 Uiteraard zou ik het zwaar krijgen maar dat vond ik niet erg. Ik was ook niet van plan anti-
dammen te spelen en speelde gewoon mijn eigen spel. Uiteindelijk moest ik na ruim 50 zetten 
ondanks hevig verzet, opgeven! 
 Hein was net iets eerder klaar maar meer dan een remise lukte hem niet te halen. En datzelfde 
gold ook voor Alexander Baliakin! 
 In de eetzaal vroeg ik aan Natalia Sadovska, tweevoudig wereldkampioene en Pools kampioene 
of ze iemand kende die de damshirt met mij wilde ruilen. Spontaan zei ze dat ik haar damshirt wel 
mocht hebben. De kleinere die ik kreeg, wilde ze aan haar neefje geven! Ik ken Natalia heel goed 
want ze was destijds in RotterDams Open om haar vriend de Nederlands/Surinaamse Martijn van 
IJzendoorn te supporten! Ze wilde graag Nederlands leren! En ik sprak daar Nederlands met haar. 
 We gingen terug naar onze kamer en Hein was heel benieuwd naar mijn partij tegen de 11-jarige 
jochie. 
 Ik had kunnen winnen volgens Hein! Gelukkig dat het remise werd anders hadden we zijn mooie 
winsten niet gezien! Dit jochie had ondertussen al 10 punten. Hij kon niet meer onder zijn 
gemiddelde komen! 
 Natalia kwam langs om de shirts te wisselen en ze moest van Hein ter plekke een damprobleem 
oplossen! Wat ze ook meteen deed. 
 De volgende dag startten we al om 8 uur met de laatste ronde. Verslapen was er niet bij want dan 
kreeg je een dikke nul. Dus vroeg naar bed. 
 Dag 22/8, laatste speeldag! 
 Op tijd werden we wakker. Vandaag moesten we om 8 uur starten en onze arbiter Johan 
Demasure zou ons onverbiddelijk met een nul straffen als we niet tijdig achter ons dambord zaten. 
De wekker stond op 7 uur want ik had de avond ervoor alles al netjes ingepakt. 
 Ik speelde remise een Chinese vrouw. Hein speelde tegen de 11-jarige Debang Zhao. Wat Hein 
ook probeerde, hij kreeg geen aanknopingspunt en dat leidde tot een gelijkwaardige remise. 
Theoretisch zijn ze super goed geschoold door de twee topdammers Tsjizow en Anikeev. 
 Alexander Baliakin speelde ook gelijk. 
 Samenvatttend had ik pech dat ik tegen 3 GMI’s heb gespeeld en een Chinese dammeester. Van 
de winnaar van het jeugdklassement had ik kunnen winnen maar zag het niet. Maar de laatste 
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partij had ik kunnen verliezen. Winst 3x, remise 3x en 3x verlies. Doelstelling was +1 maar als ik 
mezelf met Hein vergelijk dan was het goed. Ik had de sterkste tegenstanders bij de 9-punters en 
Hein was nummer 2 bij de 10-punters. 
 De zaal werd van decor gewisseld. De tafels werden omgebouwd tot lange rijen en op de voorste 
twee rijen mochten de 12 winnaars zitten en de staf plus de arbiter. De locale tv was aanwezig en 
er waren ook enkele fotografen. Op het podium waren de blokken 1, 2 en 3 te zien voor de top 3 
per categorie. 
 Ik gedroeg me als een fotograaf en posteerde me laag voor de eerste rij. 
 Daardoor kon ik mooie foto’s maken van alle winnaars! Bij de jongens en bij de meisjes werd het 
Chinese volkslied ten gehore gebracht. Bij de dames en heren het Russische volkslied. Georgiev 
ken ik heel goed want we deden samen meerdere damgrootmeesters mee internationale 
kampioenschappen Fries dammen. Hij is 9-voudig wereldkampioen bij het gewoon dammen maar 
bij het Fries dammen was dat nog niet gelukt. Is een kwestie van tijd voor dit rekenwonder bij het 
dammen. 
 De top-3 bij de heren. 1 Alexander Georgiev, 2 Alexander Getmanski en 3 de Let Guntis Valneris. 
 Bij de dames: 1 Tamara Tanzikuzina, 2 Victoria Motrichko uit de Oekraïne en 3 Natalia Sadovska 
uit Polen. De jeugdige tegenstander van mij werd winnaar in de categorie tot 14 jaar. Die van Hein 
werd 3e in dezelfde categorie. 
 Wat mij opviel was dat alle topdammers uit het buitenland en met  name het Oostblok gewoon 
goed Engels spraken! De vroegere topdammers uit het Oostblok konden alleen maar Russisch 
kletsen. 
 In de bus gaf Marcel ons nog enige tips om te voorkomen dat we in de fout zouden gaan tijdens 
ons voorgenomen verblijf in Shanghai. 
 Tip 1: In het park dicht bij ons zijn ouders die proberen hun dochters aan de man te brengen. Niet 
doen dus!! 
 Tip 2: Er kunnen jongemannen zich voordoen als student om jou naar bepaalde plekken te 
brengen. Dat zullen ze doen maar na afloop krijg je een gepeperde rekening die je direct moest 
betalen. Betaal je niet komt er een gorilla in de kamer om zich te laten zien en dan betaal je maar 
al te graag. 
 Tip 3: Er kunnen dames zijn die jou willen masseren, en nog veel meer 
diensten willen verlenen en eindig je elders waar je geen onderbroek meer hoefde te dragen! 
 Eerst maar naar het loket voor Foreigners, business class, VIP, militairen en nog boel andere 
toppers. Gelukkig een korte rij. Maurodulo drong voor vanwege het vertrek van zijn trein. Wij 
hadden geen haast en liepen naar de grote wachtkamer. We waren Marcel kwijt maar later kwam 
hij met een volle maag bij ons terug. Onderwijl hadden wij bij de dichtstbijzijnde winkel enkele 
boodschappen gedaan. Hein kwam later nog eens met een kleine balvormige rubberen substantie 
bij mij aan en zei dat het een koeientestikel was om te kijken hoe ik zou reageren. Ik reageerde 
met te zeggen dat ik de eerste koe met een testikel nog moest zien. En zei dat het eerder een 
stierentestikel moest zijn. Tja dat was hij even kwijt als stadsmens. 
 Marcel had nog een damboek bij zich,  geschreven door Arie van der Stoep en Arne van Maurik. 
Het boek laat de geschiedenis van het dammen in de vorm van beelden zien. Mooi boek in het 
Engels met de Nederlandse vertaling ernaast. Ik besloot om het boek van Marcel over te nemen. 
Officieel moest het boek nog uitkomen maar ik had het nu al in mijn bezit! Ik had toen geen enkel 
damboek meer thuis. Had ze 30 geleden nog wel maar gaf ze allemaal ongelezen door aan Leo 
Aliar gegeven, die ooit bij “Wedden Dat” voor de TV beslissende dammomenten moest aangeven 
plus de uitslag en de namen van de wit- en zwartspeler moest noemen en de plaats waar werd 
gespeeld. Hij wist ze allemaal foutloos op te noemen! Indrukwekkend! 
 Op tijd kwam de HS-trein binnen en konden wij onze plaatsen innemen. Bij het bereiden van de 
bakken mie in de trein werden we door een vriendelijke  Chinese vrouw geholpen die redelijk 
Engels sprak! De topsnelheid van de trein was 309  km per uur en juist toen was ik net te laat om 
dit vast te leggen maar 307 km per uur had ik wel gekiekt! 
 Op tijd kwamen we Shanghai binnen rond 22 uur. Onderweg hadden we besloten om toch maar 
de taxi te nemen want we zagen het niet zitten om midden in de nacht naar het juiste straat van 
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ons hotel te zoeken! Nou dat hebben we geweten. Direct in het begin toen wij na lang wachten 
aan de beurt kwamen en we zeiden dat we naar het Pentahotel moesten, aan de Ding Xi Road 
1525 brak er grote paniek uit bij de Chinese chauffeur. Hij kon onze tekst niet lezen en wij konden 
hem dat niet aan zijn verstand brengen. De man die de passagiers naar de taxi bracht, vroeg nog 
hulp aan andere wachtende Chinese taxi-passagiers maar niemand die hem/ons kon helpen. 
Toch reed hij weg op hoop van zegen. We merkten dat hij nog probeerde om contact te leggen 
met de centrale voor hulp maar dat was bepaald geen succes. Onderwijl reden we al een uur 
rond. Goede raad was duur. Gelukkig had ik een ingeving. Ik liet hem het telefoonnummer van ons 
hotel zien maar dat wees hij af. Weet je wat dacht ik toen, ik bel gewoon ons hotel op en vraag de 
receptionist die meestal goed Engels spraken of hij de chauffeur te woord kon staan. Zo gezegd 
zo gedaan en na het inspreken van het adres in zijn gsm waren we in no time bij het hotel waar hij 
direct retourklanten meekreeg die toevallig stonden te wachten. Bij het afrekenen moesten wij 
¥270 afrekenen volgens de meter maar hij gaf ons ¥100 terug. Hij vond zelf dat hij het niet 
verdiende om het volledig bedrag te innen. Erg netjes van de chauffeur. Volgende keer het adres 
ook in het Chinees op papier zetten! 
 Hoeveel Euro het was? 170:8=€21,50. 
 Later bleek dat de ingang van de metro op 50 meter van ons hotel zat! Kosten metro zou 
maximaal totaal ¥12= €1,50 zijn. Een verschil van €20!Na 22.45 uur reden ze niet meer maar wij 
waren op tijd geweest! Lijn 2 zat namelijk ook precies op de route van ons hotel naar het vliegveld 
en naar het treinstation! 
 Het was 00.15 uur toen we bij ons hotel aankwamen en met de metro zou dat om 22.15 uur zijn 
geweest. 
 We bleven nog vier dagen langer in Shanghai en bezochten alle bezienswaardigheden van 
Shanghai. Daarna vlogen we zonder problemen terug naar Amsterdam. 
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Heerhugowaard Open 2021- 10 juli tot en met 17 juli. 

Maximum 60 deelnemers - Reeds 44 aanmeldingen , voorkom een teleurstelling en meld u 

zich direct aan. Lukt het niet via de website, stuur dan een email naar 

fhagroot@gmail.com. Zodra we het inschrijfgeld hebben ontvangen op rekening nr. 

NL31RABO0386939772 van SNA, ben je ingeschreven.          

https://heerhugowaardopen.com/nl/ 

Wereld kampioenschap dammen Dames. 
WK dammen vrouwen in Polen tussen de Poolse Natalia Sadowska en de Russin Tamara 

Tansykkuzhina. Wat een strijd: spannend tot op de laatste dag. Toen moest er een winnares uit de 

bus komen.  Na de normale partij nog twee maal een rapid partij en in de derde partij, een blitz 

partij, beging Nathalia een fout waardoor Tamara haar wereldtitel prolongeerde. 

 

 
 

 

https://heerhugowaardopen.com/nl/
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Brainsport Eindhoven  
 

Tijdens de meivakantie vinden traditiegetrouw jeugd-NK's plaats, maar vanwege corona ging dat voor het 

tweede jaar op rij niet door. Het goede nieuws is wel dat dit jaar van uitstel geen afstel komt: in de 

zomervakantie worden ze alsnog georganiseerd. Om de meivakantie niet helemaal verloren te laten gaan, 

waren er online Open Kampioenschappen. 

Van 6-8 mei speelden de pupillen (t/m 13 jaar) en aspiranten (t/m 16 jaar). Bij de pupillen was het één groot 

Eindhovens feest: Alexei Ovsyanko werd kampioen met 16 uit 9 en Oleksandra Chumachenko was de beste 

van de meisjes met 10 punten. Ook de beide spelers van Dammend Tilburg eindigden in de bovenste helft: 

Yuri Derks 6e (10 punten) en Alex Poliakov 11e (9 punten). 

Ook bij de aspiranten deden 2 spelers van Brainsport mee en alweer 2x op het podium. Tanya-Marie 

(eigenlijk nog pupil) behaalde 11 uit 9 met o.a. een overwinning op ereklasser Simon Harmsma. Daarmee 

was zij de beste van de meisjes. Daria Shulepova kwam tot 9 punten, waarmee ze 3e van de meisjes was. 

. 

 

 
Tanya-Marie Cnossen en Alexei in voorbereiding op het Open NK 

(foto: Alla Ovsyanko) 
 

De welpen (t/m 10 jaar) waren op 15 mei aan de beurt. Eindhovenaar Mark Denega eindigde net naast het 

podium op de 4e plaats. Zeker geen slecht resultaat voor de pas 6-jarige debutant! 

 

Wiebe Cnossen 

Brainsport Eindhoven / jeugdleider PNDB 

 

 
 
NK 2021 
 

Van donderdag 27 mei tot en met zaterdag 5 juni vond in Kraggenburg (Flevoland) het Nederlands 

Kampioenschap dammen plaats. Er is aan het toernooi deelgenomen door 14 spelers en was een van de 

sterkst bezette toernooien ooit. Zwaar werk voor de deelnemers die 13 rondes moesten spelen, enkele malen 

twee op één dag. De deelnemers: 

 

Natuurlijk hebben jullie dat allemaal gevold, maar we komen nog even terug op de laatste ronde, ronde 13. 

 Kijk naar het verslag van ronde 13, door Herman Clevis, na de presentatie van de deelnemers. 

https://www.facebook.com/brainsporteindhoven/?__cft__%5b0%5d=AZUaIc7E18jL9yID6r-cf_GUemC0trKvMcNhTl4nKWLK12F-1j7myqBmXcfUBJxdqgl0S4eVcNjF7mDRECKt6kiKkAJdtdGeMbSFJSC_VkQR6iM5_XwY1MoaA_DmZahhNa-AFvpKmSmCDCkPBvPPL-To&__tn__=-UC%2CP-R
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Roel Boomstra (27) Oud-wereldkampioen 

Rating: 1560 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Alexander Baliakin (59) was 8 keer Nederlands kampioen 

Rating: 1531 

 

 

 

 

Martijn van IJzendoorn (23) Nederlands kampioen in 2017 

Rating: 1537 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Groenendijk (22) Vicewereldkampioen in 2015 

Rating: 1541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ron Heusdens (58) Nederlands kampioen in 2008 

Rating: 1461 
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Wouter Sipma (27) Nederlands kampioen junioren in 2010 en 2011 

Rating: 1483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jitse Slump (21) is de jongste deelnemer 

Rating: 1489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton van Berkel (48)  

Rating: 1429 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casper Remeijer (29) was vijfde bij het vorige NK 

Rating: 1404 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bhiem Ramdien (59) neemt voor de tweede keer deel aan het NK 

Rating: 1394 

 

 

 

 

 

 



  

- 22 - 

 

 

 

 

Jan van Dijk (29) Het is zijn tweede deelname aan het NK  

Rating: 1403 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart Terwel (39) debutant 

Rating: 1376 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henk Grotenhuis ten Harkel (61) debutant en oudste deelnemer 

Rating: 1362 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Andrew Tjon A Ong (58) debutant 

Rating: 1325 
 

 

 

RONDE 13 

Zo zie je maar weer dat het in de laatste ronde allemaal veranderen kan. 

Twee belangrijke resultaten. Allereerst de knappe remise van Bart Terwel 

tegen Baliakin en verder de overwinning van Jan Groenendijk op Bhiem 

Ramdien. Daardoor zag Baliakin Groenendijk naast zich komen en dan 

schrijven de wedstrijdvoorwaarden voor dat er een barrage komt van 2 

partijen van 15 minuten plus 5 seconden per zet. Dezelfde procedure 

geldt voor de strijd om de derde en vierde plaats tussen Roel Boomstra 

en Wouter Sipma. Maar we kijken eerst eens naar de winst van Groenendijk 

uit ronde 13. 
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 Bhiem Ramdien 

 

 

 

 

Groenendijk is combinatief erg sterk. Een 

staaltje van zijn kunnen na (08-13) van Ramdien. 

Er volgt 22-18 (13x22) 38-33 (29x49) en nu de 

plakker 31-27 Zwart 

moet de meerslag (49x24) nemen en wit slaat 

27x09. 

 

 

 Jan Groenendijk 

 

Dan gaan we nu naar de 2 barrages. Allereerst die tussen Groenendijk en 

Baliakin om de 1e en 2e plaats. Nadat de eerste barragepartij in remise 

was geëindigd ging Baliakin op zijn 33e zet in de fout. Zie diagram 

hieronder: 

 

  Jan Groenendijk 

 

 

 

 

Wit offerde zijn schijf op 27 via 27-21 (16x27) 

om die vervolgens met de achterloper 37-32 weer 

terug te winnen, maar had buiten het tempo (09-

13) gerekend. 

Er volgde: 32x21 (14-20) 15x24 (19x39) 44x33 (22-

28) 33x22 (18x16) en zwart staat een schijf voor. 

 Alexander Baliakin 

 

Vervolgens wikkelde Groenendijk de partij keurig af naar winst en haalde 

daarmee zijn eerste nationale titel binnen waarvoor onze felicitaties. 

Tegelijkertijd vond er nog een barrage plaats om de derde plaats. 

 

Roel Boomstra 

 

 

 

Boomstra speelde (11-16) waarop Sipma een te dure 

dam nam via 34-30 (25x23) 24-19 (13x24) 37-32 

(26x28) 40-34 (22x31) 33x04 (31-36) 3 schijven 

minder en toen Sipma na 04-13 (14-19) 13-22 

speelde, was hij ook nog zijn dam kwijt via (23-

28) 22x33 en (20-25) 

33x20 

 

 

Wouter Sipma 
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Omdat de tweede barragepartij in remise eindigde ging de derde plaats 

derhalve naar Roel Boomstra en was plaats 4 voor Wouter Sipma. 

 

Het erepodium ziet er dus als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rest nog de volledige eindstand na 13 ronden: 

 

Pl Naam Rating  We   Wi   Re   Ve   Pt   SB  

1  Jan Groenendijk    1541  13 6 7 0 19 224 

2  Alexander Baliakin    1531  13 6 7 0 19 218 

3  Roel Boomstra    1560  13 4 9 0 17 200 

4  Wouter Sipma    1483  13 4 9 0 17 199 

5  Jitse Slump    1489  13 3 10 0 16 189 

6  Martijn van IJzendoorn    1537  13 3 9 1 15 179 

7  Ron Heusdens    1461  13 3 8 2 14 158 

8  Bart Terwel    1376  13 2 8 3 12 134 

9  Bhiem Ramdien    1394  13 4 4 5 12 116 

10  Anton van Berkel    1429  13 2 8 3 12 128 

11  Jan van Dijk    1403  13 1 9 3 11 138 

12  Andrew Tjon A Ong    1325  13 0 7 6 7 88 

13  Casper Remeijer    1404  13 0 7 6 7 80 

14  Henk Grotenhuis ten Harkel    1362  13 0 4 9 4 37 

 

 
 
 
 
 

https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=21&Nr=6060&Id=9066&sortbui=0&rattab=r108&rattabe=se021
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=21&Nr=1889&Id=9066&sortbui=0&rattab=r108&rattabe=se021
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=21&Nr=3196&Id=9066&sortbui=0&rattab=r108&rattabe=se021
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=21&Nr=3881&Id=9066&sortbui=0&rattab=r108&rattabe=se021
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=21&Nr=4904&Id=9066&sortbui=0&rattab=r108&rattabe=se021
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=21&Nr=4411&Id=9066&sortbui=0&rattab=r108&rattabe=se021
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=21&Nr=2893&Id=9066&sortbui=0&rattab=r108&rattabe=se021
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=21&Nr=2836&Id=9066&sortbui=0&rattab=r108&rattabe=se021
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=21&Nr=3567&Id=9066&sortbui=0&rattab=r108&rattabe=se021
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=21&Nr=2884&Id=9066&sortbui=0&rattab=r108&rattabe=se021
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=21&Nr=664&Id=9066&sortbui=0&rattab=r108&rattabe=se021
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=21&Nr=1638&Id=9066&sortbui=0&rattab=r108&rattabe=se021
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=21&Nr=3369&Id=9066&sortbui=0&rattab=r108&rattabe=se021
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=21&Nr=1200&Id=9066&sortbui=0&rattab=r108&rattabe=se021
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://math4allview.appspot.com/view?comp%3Dvc-g2%26subcomp%3Dvc-g24%26variant%3Dm4a_view%26parent%3Dwww.math4all.nl/overzichten/vwo-c/22%26repo%3Dm4a2015%26item%3Dtest&psig=AOvVaw3glXa5CQN2hiu-tiRkChEW&ust=1623001524763000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjFrsaLgfECFQAAAAAdAAAAABAD
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ADRESSEN  VAN  CLUBLOKALEN  EN  SECRETARISSEN 
 
 

BRAINSPORT - EINDHOVEN  E-MAIL: yuriy_lagoda@yahoo.com 

 Clubl. Zalencentrum De Hoeksteen, Gerretsenlaan 1/a, 5624 JL Eindhoven  Tel:(040) 237 24 48   
   Secr.: Y. Lagoda  Opera 62, 5629 NX  EINDHOVEN. Tel: (040) 842 91 00  
 

 

D'AMATEURS - SINT MICHIELSGESTEL   E-MAIL: secretaris@damateurs.nl 
   Clubl. Gasterij de Zwaantjes, Petrus Dondersplein 7, 5271 AA Sint Michielsgestel. Tel. 073-5517580 

   Secr.: J. Wilsens, Achterstraat 86, 5268 EE Helvoirt . Tel. 06-12972009 

    

 
Dammend Tilburg   E-MAIL: secretaris@dammendtilburg.nl 
   Voorheen  DV Micone, Tilburg & TDV, Tilburg 

   Clubl. Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, 5042 PZ Tilburg. Tel: (013) 5900808 

   Secr.: F. Swagemakers, Regge 90, 5032 RG Tilburg.   Tel: (013) 5710794 

 
 
D.O.G. - UDEN   E-MAIL: hheijden@gmail.com 
   Clubl. Wijkcentrum DE BALANS, Beatrixhof 470, 5401 CT Uden. Tel. 0413-269505 

   Secr.: H.van der Heijden, Sonate 14, 5344 CX Oss. Tel. 06 28 23 82 99 

 
 
E.A.D. - ASTEN   E-MAIL:  j.martens03@chello.nl 
   Clubl. Best Western Hotel Nobis, Nobisweg 1 te Asten. 
   Secr.: J. Martens, Mercuriusstraat 40, 5721 BG ASTEN,  Tel.  0493-693588 / 06-40105828 

 
 
HEIJMANS EXCELSIOR - ROSMALEN   E-MAIL:  rene.van.oosterhout@ziggo.nl 
   Clubl. DE BIECHTEN, Vincent van Goghstraat 1,  5246 GA Rosmalen. Tel. 073-6419072 

   Secr.: R. van Oosterhout, Heunpark 1311, 5261 WB Vught. Tel. 073-6563539 

 
 
H.S.D.V. - HELDEN   E-MAIL: nico.grubben@home.nl 
   Clubl. MFC KERKEBÖSKE, Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden. Tel. 077-3073969 

   Secr.: N.Grubben, Oranjestraat 12, 5981 CB Panningen. Tel. 077-3077905 

 
 
D.A.M. - DONGEN   E-MAIL :  dammendongen@hotmail.com 
   Clubl. DE SALAMANDER, Belgiëlaan 2, 5101 ZG Dongen. Tel. 0162-313705    

   Secr.: B.'t Hoen, Asterdse Sluis 25, 4823 GL Breda. Tel. 076-5420657 

 
 
R.D.S. - SINT OEDENRODE   E-MAIL: mjcvanberlo@onsbrabantnet.nl 
   Clubl. Restaurant, De helden van Kien, Bremhorst 1, 5491 LR Sint Oedenrode. Tel. 0413-322598 

   Secr.: M van Berlo, Balduinstraat 30, 5737 EB, Lieshout. Tel. 0499 – 422466 / 06 12 89 48 37 

 
 
DE SCHIJF - ROOSENDAAL   E-MAIL: tiencee@home.nl 
   Clubl. BUURTHUIS KEIJENBURG, Keijenburg 70, 4702 CG Roosendaal. Tel. 0165-535439 

   Secr.: C. Pot, Stationsstraat 45, 4701 NC Roosendaal. Tel. 0165-546029 

 
 
DE VARIANT – OUDENBOSCH   E-MAIL: ad.vervoort@home.nl 
   Clubl. DE POSTDUIF, Baarlebossche 11, 4731 GR Oudenbosch. Tel. 06-15262798 

   Secr.: A.C.Vervoort, St. Josephstr. 19, 4762 AA Zevenbergen. Tel. 06-10 66 74 07  

 

 

mailto:yuriy_lagoda@yahoo.com
mailto:secretaris@damateurs.nl
mailto:secretaris@dammendtilburg.nl
mailto:hheijden@gmail.com
mailto:j.martens03@chello.nl
mailto:rene.van.oosterhout@ziggo.nl
mailto:nico.grubben@home.nl
mailto:dammendongen@hotmail.com
mailto:mjcvanberlo@onsbrabantnet.nl
tel:0031413322598
mailto:tiencee@home.nl
mailto:ad.vervoort@home.nl
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Oplossing Diagrammen Brabantse (Partij)-Problematiek. 
 

Dia. 1   
1. 27-22 18x27  2. 34-29 23x34  3. 33-29 24x31  4. 28-23 27x40  5. 23x03 34x43  6. 03x45 25x34  
7. 45x15 16-21  8. 15-04 21-26  9. 04-36..  
 
Dia. 2   
1. 33-29 24x31  2. 36x18 17x26  3. 41-37 12x23  4. 37-31 26x37  5. 48-42 37x48  6. 39-33 48x30  
7. 35x11 25-30  8. 44-40 30-35  9. 40-34.. 
   
Dia. 3   
1. 28-23 19x28  2. 33x02 13-19  3. 02x24 20x29  4. 34x23 16-21  5. 27x16 06-11  6. 16x18 09-13  7. 
18x20 15x31  8. 32-27 31x22  9. 23-18 22x13 10. 49-43 13-19 11. 43-39 19-24 12. 39-34...... 
 

Oplossing J. Alidarso  - T. Wissink: 
1. 33-28 22x44  2. 43-39 44x33  3. 38x20 15x24  4. 27-21 16x27  5. 31x04... niet moeilijk, wel leuk. 
Oplossing: Rompa, S. - Verhoef, A.A: 
1. 30-24 (A)29x20  2. 28-23 19x28  3. 38-33 28x39  4. 40-34 39x30  5. 35x04.. 
A. ..19x30  2. 35x33 schijfwinst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

- 27 - 

 

 
(bron: de Problemist van april 2021) 
 

 
 

                   

 

 
 
 
 
 
De KNDB damkalender van seizoen 20-21 wordt in deze 
coronatijd zo veel mogelijk bijgewerkt… 
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