Geen verrassingen Unive damcompetitie (25-10-2013)
In de interne Unive damcompetitie waren er deze avond weinig verrassingen. De winst
van Lucas Veldhuizen op Alexander van de Mheen kwam hier nog het dichst bij in de
buurt. Van de Mheen voerde een combinatie uit die hem de winst op had moeten leveren.
Een verkeerd gekozen voortgang gaf Lucas Velhuizen nog kansen. Doordat Lucas wel de
dam van van de Mheen kon afpakken wist hij de partij zelfs nog te winnen. Levi Duijst
zorgde helaas niet voor een verrassing. In een positioneel spel werd hij langzaam door
Anne Wouda van het bord gedrukt. Levi hield hierdoor geen goede zetten meer over en
moest schijven geven. Wouda damde beheerst naar zijn 2e overwinning. Wim Bor damde
tegen Huibert Koops. In een partij waarbij Bor via een halve hekstelling het initiatief had,
was het Koops die goed weg kwam. Bor miste een goede opbouw waardoor Koops kon
ontstappen. Remise was het maximaal haalbaar voor de stand die overbleef. Lennart
Bolks damde tegen Lammert Korlaar. In een klassieke stand waarbij Lammert als eerst
dam haalde kwam Bolks goed weg. Op het moment dat er tot remise besloten werd, kon
Korlaar de partij uit maken. Wout Bos wist Rene Runhaar te verschalken. Via een
omsingeling was het Rene Runhaar die een schijf achter kwam. Runhaar streed rustig
voor een punt maar kon het niet bolwerken. Winst voor Wout Bos, die stilletjes aan weer
naar de top10 sluipt. Wim Muys damde tegen Cor de Jong. Muys leek in het klassieke
eindspel goede kansen te hebben. Door te snel zetten kreeg hij echter een combinatie
om zijn oren. Deze 3 om 4 betekende de winst voor de Jong.

Unive damcompetitie weer van start (6-9-2013)
De interne Unive damcompetitie is weer van start gegaan op de vrijdagavonden in het
denksportcentrum. Met een nieuwe dammer afkomstig uit Loosdrecht Rene Runaar
genaamd belooft het weer een mooie sportieve strijd te worden. Met het nieuwe
speeltempo van 120 minuten en een minuut erbij per zet zullen de partijen die tot twee
uur s’ nachts konden duren tot het verleden behoren. Oud dammers die misschien
hierdoor de brui eraan hebben gegeven zijn dus van harte welkom om het weer eens te
komen proberen. Rene Runaar mocht het opnemen tegen Spakenburgs sterkste damster
Annemarieke Dekkers. In een mooie partij waarbij Annemarieke Dekkers degelijk speelde
werd ze in het eindspel steeds secuurder. Rene Runhaar zag de bui aankomen en deed
nog een tactisch remise aanbod. Deze werd door Annemarieke resoluut afgewezen
waarna ze de partij door telkens de juiste zet te doen te winnen. Een knappe prestatie
tegen deze sterke speler uit Loosdrecht. Gerhard de Graaf damde tegen Lennart Korlaar
geen makkelijke partij. In het middenspel kreeg Gerhard wat voordeel. Door middel van
een 5 om 3 combinatie leek Lammert Korlaar zich naar een punt te redden. De Graaf had
echter een mooie finesse in de 4 om 2 stand die nog won. Levi Duijst damde tegen Cor
de Jong, dit was voor de jonge Duijst duidelijk een maatje te groot. Een blunder van
Duijst betekende het einde van een stand die al niet meer zo hoopvol was. Wim Bor
damde tegen Peter Frans Koops. In een hekstelling partij welke beide spelers graag
spelen was het Koops die met de schrik vrij kwam. Bor had een doorbraak combinatie
kunnen uitvoeren, deze werd echter gemist. De stand die overbleef was voor beide
spelers niet meer voldoende voor winst. De enige remise van de avond. Anne Wouda had
een beetje pech tegen Lucas Veldhuizen. Gedreven door tijdnood, kortere speeltempo
van Veldhuizen maakte hij een fout. Hij gaf uit nood op terwijl de remise voor het grijpen
lag. Anne Wouda had hier flink de balen in en droop snel af naar huis. Wout Bos damde
tegen Huibert Koops. In een partij waarbij door beide spelers de spanning opgebouwd
werd was Koops de gelukkige. Bos kon niets anders meer doen dan een schijf geven. Dit
offer was echter zo verrassend dat Koops er niet veel raad mee wist. De gegeven schijf
kon terug gepakt worden. Echter deed Bos iets anders waardoor de zaal in beroering
kwam. Bos voerde een combinatie uit welke geen combinatie was. Een flinke misrekening
die het einde betekende van de partij. Een ietwat gelukkige overwinning voor Koops.
Marten van de Groep damde tegen Huib Poort. In het middenspel kwam van de Groep al
snel een schijf voor. Dit werd beheerst uitgeschoven naar winst voor van de Groep.

Koploper Jochem van Twillert kon het niet bolwerken tegen Ton van de Ploeg. In een
klassieke partij was het van Twillert die de fout als eerste maakte. Ton sloeg toe via een
combinatie en wist de partij te winnen.

Cor de Jong damkampioen (7-6-2013)
In de interne Unive damcompetitie heeft Cor de Jong in de allerlaatste wedstrijd zijn
kampioenschap veilig gesteld. Tegen de jeugdige Gerhard de Graaf had hij aan een
remise genoeg. De Jong heeft een sterk seizoen gespeeld. Van de 21 wedstrijden werd er
maar eentje verloren. Van achteruitgang is dan ook nog geen sprake. De strijd om de
overige posities was alleen nog van belang voor plaatsing voor het eerste tiental.
Volgend jaar komt er echter een 2e tiental bij om de jeugd en de liefhebber een kans te
geven. Hiervoor zal een samenwerking aangegaan worden met de damclub van Baarn.
Wim Bor en Peter Frans Koops gaan voor het eerste tiental en er werd dan ook vollop
gestreden om de winst. Koops had een mooie aanval maar moest door een geniepig
dubbeloffer van Bor, met de staart tussen de benen naar huis. Hetzelfde lot had Koops
junior, die na een goede stand tegen Huib Poort de bietenbrug opging. Na 4 uur dammen
dacht Koops de veilige remisehaven bereikt te hebben. Via een geniepig eindspel wist de
ervaren Poort voor de derde keer dit seizoen zijn naamgenoot te verslaan. Poort
behaalde hierdoor nog het maximaal haalbare, een achtste plek. Koops junior belandde
op de 10e plaats. Op de 11e plaats was het Wout Bos die vanavond Lennart Bolks aan
zijn zegekar bond. Bolks streed voor wat die waard was en mistte in het 2 om 4 dammen
eindspel de remise. Bos was er als de kippen bij om een zetje in te bouwen. Hier liep
Lennart in en het verlies was een feit. Bolks zal echter niet helemaal ontevreden zijn met
zijn 14e plek op de ranglijst. Opvallend detail is dat hij van de 27 gespeelde wedstrijden
hij er 15 remise wist te spelen. Op plaats 12 was het Lammert Korlaar die revanche nam
op Lucas Velhuizen. Talent Veldhuizen was hier zelf echter debet aan. Door een blunder
waardoor Korlaar een simpele combinatie kon uitvoeren verloor hij de partij. Jochem van
Twillert en Anne Wouda deelde de punten. In een moeilijk partij was dit voor beide heren
een resultaat waar mee geleefd kon worden. Levi Duijst damde tegen Annemarieke
Dekkers. Deze twee jonge spelers zijn erg aan elkaar gewaagd. Annemarieke had de
betere kansen en had moeten winnen. In een eindspel waarbij ze met haar dam Levi vast
kon zetten vergat ze dit. Levi profiteerde door ook naar dam te lopen en kon zo een
remise behalen. Levi Duijst is erg fanatiek en trouw. Van de 34 ronden damde hij er 32.
Het meest van allemaal. Volgend seizoen zal er door meerdere leden op zaterdag
gedamd gaan worden. Voor de ontwikkeling van de jeugdspelers zal dit een goede zaak
zijn. De schijven gaan vooralsnog nu in het doosje en het seizoen zal in september weer
van start gaan.

Huib Poort wint van dammer Lammert Korlaar (24-5-2013)
In de interne Unive damcompetitie damde Huib Poort en Lammert Korlaar een wisselende
partij. De eerste 10 zetten zijn vaak hetzelfde waarna vervolgens gedacht gaat worden.
Korlaar leek het initiatief te hebben en dwong Huib Poort naar de randen. In het eindspel
was de geslepe Huib Poort scherper en wist via een geniepig zetje te winnen. Koploper
Cor de Jong damde tegen Gerhard de Graaf een spannende partij. Via een korte
vleugelopsluiting was het de Graaf die onder druk stond. De Graaf moest erg opletten
maar kon zich wel redde en een remise binnen halen. Wim Muys en Wim Bor deelde de
punten, net zoals vorige week. Bor was opgesloten maar kon zich hier prima mee redde.
Een puntendeling was dan ook terecht. Peter Frans Koops damde tegen Ton van de
Ploeg. Van de Ploeg moest verdedigen en vergat eigenlijk een schijf. Deze kon Koops
aanvallen en op die manier kon die de partij naar zich toe trekken. Anne Wouda damde
tegen Huibert Koops een lastige partij. Na een zet of 15 ging hij in de fout en kreeg hij
een damcombinatie om zijn oren. Opgeven was de beste optie. Wout Bos damde tegen
Marten van Groep een partij waarin de mogelijkheden enorm waren. Van de Groep
stootte door en de schijven kwamen tegen elkaar vast te staan. Wout Bos was de

ongelukkige die als eerst moest gaan zetten. Een schijf geven was het enige wat Bos kon
doen. Van de Groep bleef goed staan en kon de winst naar zich toe trekken. Alexander
van de Mheen damde tegen Levi Duijst. Levi maakte in de opening een foutje wat door
van de Mheen direct afgestraft werd. De schijf voor was na flinke tegenstand van Levi
voldoende voor de winst. Lennart Bolks damde tegen Lucas Veldhuizen. Bolks gaf stug
weerstand en deed op zijn tijd een ruiltje. Lucas Veldhuizen kwam er op die manier niet
doorheen en de stand werd steeds dunner. Vanwege de tijd werd een remise
afgesproken.

Dammer Bos zorgt voor sensatie (17-5-2013)
In de interne Unive damcompetitie was het Wout Bos die voor het meest verrassende
resultaat zorgde. Remise tegen de nummer 3 Wim Muys. Muys deed even geen
zetcontrole en Wout haalde een mooie combinatie uit, die hem winst op had moeten
leveren. Muys kwam goed weg met remise. Dit werd echter wel knap behaald door
secuur richting dam te lopen. Anne Wouda en Lucas Veldhuizen waren in evenwicht.
Wouda leek wat voordeel te hebben maar kon vanwege de tijd, een remise aanbod niet
weigeren. Bertus de Harder won van Ton van de Ploeg. Van de Ploeg had een stevige
centrum aanval. De Harder ging die schijf omsingelen en hier kwam van de Ploeg te laat
achter. Verdedigen was niet meer mogelijk. De Harder kwam op die manier een schijf
voor en wist de partij vervolgens te winnen. Marten van de Groep damde tegen Huib
Poort. Deze klassieke partij kende in Marten van de Groep de gelukkige winnaar. Marten
kwam in een 8 om 8 stand positioneel beter te staan en kon zo de winst naar zich toe
trekken. Gerhard de Graaf damde tegen Lammert Korlaar. Korlaar leek betere zetten te
kunnen doen en liet zich flink opsluiten. Het kwam dus voor dat Lammert Korlaar met
nog meer dan 10 schijven op het bord niets meer kon zetten. Opgeven was de beste
keuze. Alexander van de Mheen had geen makkelijke avond tegen Annemarieke Dekkers.
Deze getalenteerde dame wordt met de week beter. Door een geniepig meerslag principe
in het eindspel won van de Mheen. Bij een andere slagkeuze had hij nog kunnen
verliezen. Jochem van Twillert damde tegen Huibert Koops ijzersterk. Koops die niet zijn
beste seizoen beleeft zat te beven achter het bord en vreesde voor verlies. Van Twillert
bleef maar opstoten met zijn schijven en voerde de druk op. Koops had echter een fijne
verdedingszet in gedachte die hem tijdelijk een schijf koste. Van Twillert was hiervan zo
van slag dat die meteen zette. Hij kreeg vervolgens een damcombinatie om zijn oren, de
partij was meteen klaar. Een gelukkige winst voor Koops. Lennart Bolks damde tegen
Levi Duijs. Duijst kwam in een hekstelling variant en zag geen andere oplossing dan een
schijf te geven om hieruit te komen. Duijst streed nog voor een puntje. Bolks damde het
echter beheerst uit naar winst. Met de drie finale ronde voor de boeg, waarbij elke
dammer damt tegen de gene boven of onder hem op de ranglijst damt breken er nog
spannende avonden aan.

Damcompetitie loopt ten einde (10-5-2013)
De interne Unive damcompetitie kent nog een aantal ronden te gaan maar lijkt zich op te
moeten gaan maken voor een zoveelste kampioenschap van Cor de Jong. Deze avond
was het Wim Muys die eraan moest geloven. Cor de Jong kon dit keer door een
eenvoudig zetje een schijf voorkomen. Dit werd na nog enige strijd gewonnen. Muys
baalde van zijn blunder. Ton van de Ploeg had ook een baalavond. Tegen nummer twee
Gerhard de Graaf kon hij de schijven na een uurtje spelen weer in het doosje stoppen.
Door middel van een verkeerde opbouw kon van de Ploeg niet meer voorkomen dat hij
schijven moest geven. Gerhard de Graaf verstevigd zijn positie op de 2e plaats. Peter
Frans Koops damde tegen Lammert Korlaar geen makkelijke partij. Na 4 uur dammen
ging het nog erg gelijkwaardig op. Koops wist echter in het eindspel een damfinesse toe
te passen wat hem winst op leverde. Wim Bor kwam enigszins goed weg tegen Bertus de
Harder. De Harder leek de winst binnen te halen, het was echter Bor die met een
verrassende remise combinatie het vege lijf redde. Wout Bos damde tegen Huib Poort

een vervelende partij. Dit kwam door een fout in het middenspel die Bos een schijf
kostte. Poort kon een 3 om 4 uithalen wat hem nog een sterke voorpost opleverde ook.
Bos ruilde deze zo snel mogelijk af maar kon hierdoor niet voorkomen dat Poort eerder
op dam was, en zo de partij wist te winnen. Anne Wouda en Marten van de Groep damde
een klassieke partij waarbij Marten door een geniepigheid de partij wist te winnen. Er had
meer ingezeten voor de nog jonge talentvolle Anne Wouda. Lucas Veldhuizen damde
tegen Huibert Koops een goede partij. Veldhuizen zat in de verdrukking maar wist door
goed te verdedigen, zelfs nog de wedstrijd te doen kantelen. Koops kon niet meer
bereiken dan een remise en moest nog uitkijken niet te verliezen. Remise was dan ook
een terechte uitslag.
Jochem van Twillert damde tegen Levi Duijst. Duijst maakte in de openingsfase een fout,
dit kostte hem een schijf. Jochem van Twillert schoof dit vervolgens vakkundig uit naar
winst. Lennart Bolks damde tegen Annemarieke Dekkers. Annemarieke Dekkers kwam in
de beknelling te staan doordat Bolks een hekstelling variant op het bord toverde. Deze
speelwijze brengt veel combinatie met zich mee. Annemarieke zag er heel veel, maar
uiteindelijk werd een combinatie haar toch noodlottig. Bolks wist op deze manier te
winnen. De strijd om het kampioenschap lijkt aardig beslist. De strijd om de plekken 1
tot en met 7 die recht geven op meespelen voor het 1e tiental is nog zeer interessant.

Strijdvaardigheid Wout Bos niet beloond (27-4-2013)
Wout Bos is wederom bezig met een goed seizoen in de Unive interne competitie. Op de
ranglijst staat hij boven gerenommeerde cracks als Huib Poort en Marten van de Groep.
Daar Peter Frans Koops de laatste weken zakt op de lijst had het elektronisch brein Wout
Bos gekoppeld aan Koops. Er ontstond een mooi flankspel met een brutale voorpost van
Koops. Bos liet de kibbeling niet van zijn brood eten en elimineerde telkens de
aanvallende trekjes van zijn tegenstander. Ze waren als laatste bezig en in deze fase
miste Bos toch de beste voortzetting. Koops kon naar een overmachteindspel toewerken
waarbij meteen een vangstelling ingesteld kon worden. De strijdvaardigheid van Wout
werd hierdoor helaas niet beloond. Koploper Cor de Jong moest deze avond zijn 456e
partij spelen tegen jeugd-trainings-maatje Bertus de Harder. Hoewel Lubbert meerdere
keren won, is het aantal winstpartijen van Cor toch net iets groter. Ook deze avond liet
Cor zien dat hij met sluw rekenwerk het spel nog lang niet verleerd is. Het
kampioenschap kan hem niet meer ontgaan. De beide dambroeders Wim Bor en Ton van
de Ploeg maakten het elkaar deze avond niet lastig. De match kabbelde na lichte
schermutselingen naar een puntendeling. Dit gold ook voor de partij tussen Marten van
de Groep en Huibert Koops. Betondammer Marten kon de aanvalsdriften van de jonge
Koops heel goed pareren en na een goed offer van Huibert werd ook hier de vredespijp
opgestoken. Huib Poort liet met zijn routine zien dat hij nog steeds aanspraak maakt op
de titel van Dieks kampioen. De piepjonge Lucas Veldhuizen kreeg geen vat op het spel
van Huib en moest zodoende genoegen nemen met een nul. Ook op het bord van
Lammert Korlaar en Lennart Bolks gaf de routine de doorslag. Dit betekende dat
Lammert via een scherpe aanval zelfs een damcombinatie kon uithalen die meteen goed
was voor overgave van Bolks. Laten deze beide partijen reden zijn voor de jongeren om
nog eens wat studieboeken door te nemen. Eerder deze avond was Gerhard de Graaf het
slachtoffer geworden van een rappe damzet in de opening in zijn strijd met Wim Muys.
Hiermee lijkt Wim aanspraak te gaan maken op het zilver in de interne competitie, al
duurt deze nog tot de eerste week van juni. Levi Duyst deed goede zaken door Alexander
van de Mheen op een stugge wijze op remise te houden. Het rustige karakter van Levi in
combinatie met een goed verstand zijn de ingrediënten die Levi steeds meer op weg
helpen naar een vaste basispositie over een aantal jaren. De enthousiaste Annemarieke
Dekkers was nog een maatje te klein voor Jochem van Twillert die wat langer op
dammen zit, maar ook voor Dekkers geldt dat haar inzet en concentratie gecombineerd
met de wil om te leren ervoor zullen zorgen dat ook zij kan groeien tot een sterke
damster. Wat zou het mooi zijn voor de club als zij ook nog eens kan deelnemen in de

bondscompetitie en als vrouwelijke ambassadeur een voorbeeldfiguur is voor nog meer
meisjes, want dammen is minstens net zo stoer als voetbal

Doorontwikkeling Gerhard de Graaf (20-4-2013)
In de Unive interne competitie dammen liet de nog jonge Gerhard de Graaf zien dat zijn
ontwikkeling in de damsport nog steeds doorgaat. Ditmaal wist hij via een omknelling
van het centrum van Bertus de Harder de volle winst te behalen. De Graaf lijkt hiermee
voor de komende jaren een vaste plaats in de top drie te gaan bezetten. Het wachten is
nu nog op het moment dat hij regerend kampioen Cor de Jong nog gaat verslaan. Peter
Frans Koops lijkt te gaan verdwijnen uit de top drie. Hoewel hij punten laat lopen door
het meedoen aan de bondscompetitie tafeltennis, die ook op vrijdagavond gespeeld
wordt buiten onze dorpsgrenzen, staat de scherpte van zijn spel ook onder druk. In zijn
match tegen Wim Bor had hij een positioneel goed spelletje laten zien. Bij een slagkeuze
deed hij het verkeerd en kon Bor afwikkelen naar de winst. Alex van de Mheen stond in
zijn partij tegen Huibert Koops ietwat aan de randen, maar er was genoeg spelinzicht bij
Alex aanwezig om niet te verliezen. Bemoedigend is dat van de Mheen de laatste jaren
een inwendig rustige indruk maakt en goed de tijd neemt voor het o zo moeilijke
damspel. Wim Muys deed ook weer goede zaken door in de opening Ton van der Ploeg op
schijfverlies te trakteren. De volle winst was snel hierna een feit. Beide matadoren
Lammert Korlaar en Marten van de Groep, samen al bijna een eeuw lid van de club,
hielden een flankspel in evenwicht, remise dus hier. Lucas Veldhuizen ging er tegen
streekgenoot Eemdijker Jochem van Twillert eens goed voor zitten. Onlangs waren zij op
facebook nog verwikkeld in een discussie wie de betere dammer was. Extra spanning dus
welke zich ontwikkelde in een explosieve stand op het bord. Lucas Veldhuizen pakte
uiteindelijk de volle winst, waarmee het debat over de sterkste Dieker een nieuwe impuls
kreeg. Ten slotte liet Anne Wouda zien nog geen moeite te hebben met de talentvolle
Levi Duyst. Laatstgenoemde werd opgezadeld met een teruggetrokken positie. Hierdoor
kwam Anne als eerste op dam en maakte het karwei tot de laatste schijf af. Eerder op
deze clubavond was er in een ietwat bewogen extra ledenvergadering besloten om voor
de komende bondscompetitie samen te gaan werken met Soest-Baarn. Er zal een derde
team worden samengesteld met spelers van beide clubs. Dit alles ten behoeve van groei,
continuïteit en spelplezier. Overigens is er 3 mei een open sneldamtoernooi, waarin
voornamelijk huisdammers gevraagd worden om mee te doen. Meer nieuws volgt

Kampioenschap voor dammer Cor de Jong in vizier (12-4-2013)
Dammer Cor de Jong lijkt zijn zoveelste kampioenschap te gaan behalen in de interne
Unive damcompetitie. Deze avond was het echter consolideren tegen Gerhard de Graaf
die op plaats twee staat. Cor de Jong koos de aanval via een Rozenburg variant. Dit werd
goed tegengespeeld door de jonge de Graaf. Een remise was dan ook waar beide heren
tevreden mee waren. Met nog een stuk of vijf wedstrijden te gaan en een gat van 100
punten voorsprong kan het bijna niet meer misgaan. Wout Bos damde tegen Bertus de
Harder een moeilijk partij. Wout Bos had een mooi stelling waarbij die de Harder in zijn
greep had. Toen de Harder echter verder kon doorstoten door het middenveld keerde de
kansen snel en wist de Harder de punten veilig te stellen. Wim Bor en Wim Muys kwamen
niet verder dan een remise. In een partij die gelijkwaardig opging was het Bor die als
eerst op dam kwam. Dit was echter niet voldoende voor de winst. Lammert Korlaar en
Lucas Veldhuizen hadden de vaart erin zitten. Na een half uur stond Lammert Korlaar al
naar de andere borden te kijken. Lucas Veldhuizen damde zo snel dat de rechterkant van
het bord leeg was, voordat die het besefte. Korlaar kon dan ook via die kant naar dam
lopen en winnen. Jochem van Twillert kwam goed weg tegen Alexander van de Mheen.
Alex kwam via een korte vleugel opsluiting een schijf voor. Het eindspel wat zo ontstond
was zo dun dat Jochem de remise haven kon behalen. Lennart Bolks en Huib Poort
beleefde een hele strijd waaruit geen winnaar naar voren kwam. Gelijkwaardig bleef het
en een puntendeling was na een paar uren een feit. Levi Duijst kon het niet bolwerken

tegen Huibert Koops. Duijst liet zich opsluiten via een hekstelling waar hij niet meer uit
kwam. Koops kon door een mooie combinatie de winst naar zich toe trekken.
Annemarieke Dekkers en Anne Wouda damde een knotsgekke partij. Wouda kwam als
winnaar uit de bus, maar dat had wellicht anders kunnen zijn. De stand zat zo bomvol
combinatie mogelijkheden dat Annemarieke waarschijnlijk wel een kansje gemist heeft.
Wouda deed dit ook door een combinatie naar dam eerst te missen maar kon daarna wel
winnen op zo’n zelfde manier.

Oude garde wint nog van damjeugd (5-4-2013)
In de interne Unive damcompetitie werden weer verscheiden spannende partijen
gespeeld. De jeugdige talenten Jochem van Twillert en Levi Duijst hadden de langste
avond. Zij damde tegen de senioren Lammert Korlaar en Huib Poort. De ervaring won
van de jeugd. Lammert Korlaar had tegen Jochem van Twillert een vervelende opsluiting.
Echter was het toch Jochem die als eerst in de problemen kwam. Korlaar behaalde veel
schijfvoordeel en wist het eindspel te winnen. Levi Duijst damde beheerst en
geconcentreerd tegen Huib Poort. In een 8 om 8 beging Levi echter toch een fout
waardoor Poort eerder op dam kon komen en zo kon winnen. Lucas Veldhuizen wist ook
een prima resultaat te behalen door remise te spelen tegen Marten van de Groep. In een
stand waar van de Groep wel voordeel leek te hebben was dit niet genoeg. Annemarieke
Dekkers damde tegen Huibert Koops. Dekkers bouwde haar partij goed op en maakte
geen grote fout. Door postionele overmacht van Koops werd de druk echter zo opgevoerd
dat ze een schijf achter kwam. Na een misrekening van Annemarieke was de partij in het
eindspel snel afgelopen. Lennart Bolks en Alexander van de Mheen waren wel tevreden
met remise. Na wat geruil over en weer werd al snel de remise getekend en de weg naar
de bar gevonden. Koploper Cor de Jong kwam tegen Ton van de Ploeg al snel een schijf
voor. Wat later in het eindspel was er een combinatie die Ton van de Ploeg de
genadeslag gaf. Peter-Frans Koops had geen gelukkige avond tegen Wim Muys. In een
stand waarbij Koops een sterke centrumaanval had begonnen ineens de kansen te keren.
Muys kwam aanstomen en wist op de manier te winnen. Gerhard de Graaf damde tegen
Wim Bor. Bor had meer spel en keuze te maken. De Graaf wist dan ook niet heel veel
tegen de flankaanval te beginnen. Remise was dan ook het hoogst haalbare.

Damcompetitie blijft ongekend spannend! (16-11-2012)
In de interne Unive damcompetitie zijn de partijen tegenwoordig niet meer te
voorspellen. Verassende uitslagen waren ook deze avond weer aan de orde. Lennart
Bolks zette de toon door Lammert Korlaar in het klassieke speltype te verslaan. Dit was
knap, want de stand was zo gecompliceerd dat degene die aan zet was altijd schijven
moest geven. Bolks was de gelukkige. Alexander van de Mheen boekte een knappe winst
op Huibert Koops. Door een verdedigende stijl en eigenlijk een goede afbraak van
schijven aan een kant van het bord, wist hij een doorbraak te krijgen. Deze doorbraak
leverde hem de winst op. Een dam is dan een machtig wapen. Huib Poort kon net geen
remise maken tegen Ton van de Ploeg. In het eindspel was het Ton die als eerst de
overkant bereikte. Vervolgens was het voor Poort niet meer te voorkomen dat Ton met
deze dam veel schijven van het bord kon slaan. Wim Bor damde tegen Cor de Jong. In
een gevaarlijke hekstelling was het Cor de Jong die hier het best mee omging. Hij kwam
een schijf voor door een zetje. Dit was genoeg om de winst vervolgens binnen te slepen.
Anne Wouda wist via gedegen centrumspel te winnen van Wout Bos. Als Wouda geen
blunder maakt is het een gevaarlijke tegenstander voor iedereen. Lucas Veldhuizen wist
te winnen van Levi Duijst. Via een combinatie wist hij dam te halen en kon zo winnen.
Jan van der Veen wist te winnen van Wim Muys. Door een verkeerde aanval van Muys
tekende hij eigenlijk zijn ‘doodsvonnis’. Tot slot was de kortste partij van de avond die
van Bertus de Harder tegen Peter-Frans Koops. De Harder speelde een opening die hij
van grootmeester Ton Sijbrands ooit had vernomen. Koops deed de goede zetten en
Bertus de Harder pakte het voordeel, dit was een schijf winst. Koops gaf doordat er

weinig compensatie was de partij op. Met 8 gespeelde partijen, is er geen enkele remise
te noteren. Een opvallend gegeven in deze competitie waar in de middenmoot iedereen
van elkaar kan winnen.

Dammer Jochem van Twillert blijft punten pakken (27-10-2012)
In de interne Unive damcompetitie blijft Jochem van Twillert vriend en vijand verbazen.
Na remises tegen de routiniers Bolks en Korlaar wist hij nu ook een punt te pakken tegen
Huib Poort. De sterkste dammer van Eemdijk moet vrezen dat hij dit niet lang meer is.
Van Twillert had het wel moeilijk maar met een schijf achter kon hij de remise haven
bereiken. Huibert Koops damde tegen Wim Bor. Een opening waar Bor door middel van
een opsluiting de macht had. Koops had dit toegelaten maar nam op deze manier toch
teveel risico. Dit werd hem op den duur fataal en Bor wist dan ook de partij te winnen.
Lucas Veldhuizen damde een snelle pot tegen Peter Frans Koops. Met een listig zetje wist
Koops senior het andere talent vanuit Eemdijk te verslaan. De dam die overbleef zorgde
daar wel voor. Gerhard de Graaf damde tegen Wim Muys. De Graaf opende op een
ortodoxe wijze die achteraf niet goed was. Hij ging een schijf verliezen en daardoor ook
de partij. Muys schoof dit beheerst en rustig uit. Lammert Korlaar kwam met de schrik
vrij tegen Anne Wouda. Wouda had in het middenspel de belangrijke velden in handen.
Door goed te verdedigen wist Korlaar zich te redden. Winstvarianten hebben er niet voor
hem ingezeten. Wouda droop ietwat gedesillusioneerd af met een punt. Koploper Jan van
de Veen damde tegen Cor de Jong. Cor de Jong wilde zich bewijzen en veegde de
kampioen van Nijkerk vanuit een bekende opening van het bord. Na veel over en weer
gepraat en bluf staakte Jan van de Veen zijn zinloze missie. Alexander van de Mheen
damde tegen Ton van de Ploeg een goede pot. In een klassieke opening was het Ton die
als eerst een fout maakte. Alexander kon een damzetje uithalen. Dit bleek echter niet
voldoende voor de winst. Van de Ploeg pakte deze namelijk snel af en hield een stand
over die makkelijk naar remise te loodsen was. Vrijdag treden de dammers aan tegen het
achttal van Baarn en Soest. In deze damderby zal gestreden worden voor het behoud in
de hoogste klasse van de provincie Utrecht.

Damseizoen is weer geopend (29-9-2012)
Vanaf nu wordt er weer elke vrijdagavond gestreden achter het dambord in het
denksportcentrum. De eerste ronde is gespeeld , maar een ieder die interesse heeft kan
zo instromen en kennismaken met dit ingewikkelde spel. De wedstrijden starten om
20:00 uur. De nieuwe voorzitter Wim Muys damde tegen aanstormend talent Lucas
Veldhuizen. In een partij die lang gelijkwaardig opging was het Lucas die als eerst een
fout maakte. Lucas moest positioneel een schijf geven om nog enigszins door te kunnen
breken. Het overmacht eindspel werd door Muys met enige moeite gewonnen. Huib Poort
wist voor een daverende verrassing te zorgen door zijn angtgegner Marten van de Groep
in het klassieke speltype te verslaan. Hier was helemaal niets op aan te merken. De
belangrijke velden werden ingenomen en Marten van de Groep kon niets beginnen en
ging er aan. Anne Wouda damde tegen Ton van de Ploeg een flankaanvalpartij. Via een
aanval aan de linkerkant van het bord probeerde hij Ton te verschalken. Een blunder van
Wouda, een 1 om 3 maakte dat Ton van de Ploeg wist te winnen. Wout Bos had niet zijn
avond tegen Huibert Koops. Koops kwam al snel door een kleine combinatie een schijf
voor. Bos wist deze vakkundig terug te veroveren. Vervolgens haalde Huibert Koops een
combinatie uit, die dam opleverde en dit betekende ook de winst. Lennart Bolks kwam
met de schrik vrij tegen Jochem van Twillert. In een stand waarbij Bolks een verkeerde
ophouw had gedaan was het van Twillert die het initiatief had. Jochem had dit met een
mooie combinatie uit kunnen buiten. Deze werd echter over het hoofd gezien. Dit zorgde
ervoor dat Bolks de remise haven kon halen. Nieuwkomer Jan van de Veen, afkomstig uit
buurtgemeente Nijkerk damde tegen Gerhard de Graaf. Jan van de Veen is sterke
dammer die zijn schijven na een aantal jaren weer uit de doosjes gehaald heeft. Gerhard
kon dan ook aan de bak. Via een listig damzetje leek de Graaf winstkansen te hebben.

Van de Veen speelt nog wat snel en dit werd door de Graaf uitgebuit. Na een dam om
zijn oren gekregen te hebben ging Jan van de Veen steeds beter spelen. De remise werd
na het afpakken van de dam dan ook na enige strijd behaald.

PRIMA RESULTAAT JOCHEM VAN TWILLERT (30-3-2012)
In de interne Unive damcompetitie boekte Jochem van Twillert een mooie winst op
Lennart Bolks, die in het middenspel in een 3 om 3 doorbraak vloog en de strijd meteen
opgaf. Een prima dampartij van de jeugdige Eemdijker tegen de toch meer ervaren
Bolks. Peter Frans Koops en Marten van de Groep maakten er een spannende pot van
met lange tijd een gelijkwaardige stand op het bord. Toch kwam Koops heel langzaam
minder te staan en moest een dubbeloffer uitvoeren met een oploop om door te kunnen
breken. Het enige om een remise binnen te halen, en zo gebeurde het ook tot vooral
grote tevredenheid van Koops, die weer een mooie gambiet op het bord toverde. Wim
Muys en Bertus de Harder deelden ook de punten in een leuke partij met een wat betere
stand voor de Harder in het middenspel, waar Muys toch wel weer raad mee wist. Hij
speelde de partij doeltreffend naar het verdiende punt, ook hier een terechte uitslag.
Anne Wouda gaat weer beter spelen en won nu van Huib Poort, die na een schijfverlies
de klap niet meer te boven kwam en de handdoek na een lange zit tenslotte in de ring
moest gooien. Ook een prima resultaat voor Lucas Veldhuizen door een mooie winst op
Alexander van de Mheen middels een leuk slagzetje in het late middenspel; de partij was
ook hier meteen uit. Wim Bor boekte een nette remise tegen lijstaanvoerder Cor de Jong
in een moeilijk klassiek spelletje met licht voordeel. Wim zag nog lichte kansen, maar Cor
is sterk en wist toch ook hier de terechte puntendeling te verzilveren. Huibert Koops wist
al vrij snel in de partij door een winnende doorbraak de punten bij te schrijven tegen Ton
van de Ploeg, die de laatste weken in een echte dip zit. Misschien kan hij het tij weer snel
doen keren, dit gebeurt iedere dammer wel eens. Tenslotte won Lammert Korlaar in het
middenspel van Levi Duijst door ook hier een leuke combinatie in het middenspel waar
Levi het antwoord op schuldig moest blijven.

Wim verrast Wim op damclub (23-3-2012)
In de interne Unive damcompetitie werden er deze avond diverse dampartijen gespeeld.
De grootste verrassing van de avond was de winstpartij van Wim Bor op Wim Muys. Wim
Muys kwam in het middenspel erg nadelig te staan. Dit doordat hij een kettingstelling
toeliet. Muys was verplicht tot het offeren van een schijf. Wim Bor wist deze partij
vervolgens goed uit te spelen. Huibert Koops damde tegen Bertus de Harder een verhitte
strijd. Met een gelijkwaardige opening was het echter de Harder die in het klassiek het
voordeel verkreeg. In hevige tijdnood wist Koops er nog een 2 om 4 eindspel uit te
halen. Dit was echter op een tempo na geen remise. Een mooie winst voor de Harder.
Koploper Cor de Jong damde tegen Ton van de Ploeg. Na snel over en heen geschuif was
het van de Ploeg die de eerste fout maakte. De Jong speelde dit snel uit en van de Ploeg
kon zijn spullen gaan pakken. Een snelle winst die met een half uur binnen was. Huib
Poort en Lammert Korlaar hadden een enerverende avond met wisselende kansen.
Korlaar kwam goed te staan maar maakte in het eindspel een grote fout. Poort
profiteerde en wist het dammen eindspel te winnen. Wout Bos damde tegen Marten van
de Groep een sterke pot, echter was dit niet genoeg. In een hekstellingpartij was het van
de Groep die het centrum in handen kreeg. Dit zorgde ervoor dat Bos steeds minder
zetten kon doen. Van de Groep wist op die manier de partij te winnen. Lucas Veldhuizen
damde tegen Levi Duijst. Levi Duijst kan weer een keer punten gebruiken. Echter was
het vanavond weer niet raak. Door een combinatie niet te zien was het Lucas die deze
uitvoerde. Lucas Veldhuizen kwam zo schijven voor en wist te winnen. Lennart Bolks
damde tegen Anne Wouda. Deze partij had Bolks moeten winnen. Door een combinatie
die hem dam opleverde voelde hij zich al de koning te rijk. Wouda haalde echter
eenvoudig de dam van het bord en verkreeg zelfs de betere stelling. Toen Bolks
vervolgens in het eindspel een blunder beging kon hij zichzelf wel voor zijn hoofd slaan.

Wouda gaf 1 schijf en sloeg de dam van Lennart. Bolks kon meteen opgeven. Gerhard de
Graaf damde tegen Peter-Frans Koops een sterke partij. De Graaf had een mooie
aanvalstand op het bord en haalde een combinatie uit naar dam. Deze koste echter 2
schijven. Koops kreeg het benauwd maar kon de dam afpakken. De stand die overbleef
was niet meer te winnen. De enige remise van de avond was getekend. Alexander van de
Mheen wist weer een keer te winnen. De jonge Jochem van Twillert was het slachtoffer.
Van Twillert heeft in deze partij wel een winnende zet gemist, maar maakte even later
zelf een grote fout. Van de Mheen straft dit gewoonlijk dan ook af. Met een schijf meer
wist Alexander de partij dan ook te winnen. Cor de Jong verstevigd zijn koppositie

Jonge garde begint te winnen van oude garde (9-3-2012)
In de interne Unive damcompetitie waren er deze avond een paar verrassende uitslagen.
Zo wist de jonge Huibert Koops voor het eerst te winnen van zijn pa Peter-Frans Koops.
In een stand waarbij Koops senior het initiatief had was het Koops junior die de stand
beter doorrekende. Na een verkeerde hervatting volgde een mooie combinatie die Koops
junior de winst opleverde. Een historische eerste overwinning van Koops junior. De jonge
Gerhard de Graaf boekte ook een mooie overwinning op Wim Muys. Deze overwinning
was iet wat gelukkig. Muys ging in een gewonnen stand voor een winnende combinatie.
De combinatie bleek echter niet winnend te zijn. De Graaf kon anders slaan en behaalde
zo een gigantisch voordeel. Dit schoof hij beheerst uit naar winst. Koploper Cor de Jong
damde tegen Bertus de Harder. In deze normaal spannende wedstrijd was de Jong
vanavond snel klaar. Via een listig zetje en blunder van de Harder wist hij 2 schijven voor
te komen. Hiermee was de winst snel binnen. De jonge Lucas Veldhuizen kon het niet
bolwerken tegen Huib Poort. De beste dammer van Eemdijk blijft dan ook nog Poort. Via
een damcombinatie haalde hij de buit binnen. Levi Duijst damde tegen Jochem van
Twillert. Na een keer gewonnen te hebben van van Twillert nam deze revanche. Via
zetjes behaalde hij voordeel en ging Jochem van Twillert winnen. Evert de Jong damde
tegen Ton van de Ploeg. Van de Ploeg koos voor een verkeerde voortzetting. Het
lokkertje van de Jong tuinde Ton in. De Jong boekte zo een mooie winst. Wout Bos
damde tegen Wim Bor. Bor schoof zijn schijven vakkundig naar het centrum en liet een
dure hekstelling toe. Bos moest meer naar de randen en kwam zo slechter te staan. Bor
wist op deze manier de partij te winnen. Anne Wouda is bezig met een winnende reeks
en wist vanavond Alexander van de Mheen aan de zegekar te binden. In een flankaanval
kwam hij een schijf voor en won zo de partij. Lennart Bolks had een vervelende avond.
In een stand waarbij Bolks een doorbraak leek te behalen deed hij het daarna erg
verkeerd. Lammert Korlaar bezette de goede velden en dwong Bolks zo tot het offeren
van schijven. Maar Bolks had genoeg compensatie om toch een puntendeling af te
dwingen.

VLOTTE WINST COR DE JONG OP GERHARD DE GRAAF (2-32012)
Cor de Jong boekte in de onderlinge damcompetitie een vlotte winst tegen Gerhard de
Graaf, die in het middenspel onder zeer grote druk kwam te staan. Cor won een schijf,
waarna Gerhard nog een motief leek te hebben om de schade beperkt te houden; niets
was minder waar door een nare plakker van Cor met een onmiddellijke winst. Bertus de
Harder won ook vrij snel van Ton van de Ploeg, die in het boeiende middenspel plotseling
een aantal verkeerde tempi speelde en meteen combinatie aan de weggezet werd door
de sterk spelende de Harder. Huib Poort had de langste partij van de avond tegen
Huibert Koops, die wat frisser speelde en in de eindfase de winst naar zich wist te
trekken. Wim Bor had niet zijn beste avond op damgebied tegen Peter Frans Koops met
een mindere stand in behoorlijke verdrukking. Wim overzag van alle dreigingen de meest
essentiële en verloor door een eenvoudige combinatie de partij van de altijd fanatieke
Koops. Sensationeel was de winst van Jochem van Twillert tegen Lammert Korlaar, die er

deze avond ook niet al te veel van maakte. Lammert verloor in het middenspel al een
schijf in een betere stand en wist alles nog slechter te maken, waardoor Jochem op
bekwame wijze door een slagje de volle winst voor zich wist op te eisen; een leuke
prestatie voor de jonge speler. Alexander van de Mheen verslikte zich in Wout Bos in het
middenspel door een doorbraak van Bos met later een schijfje winst door deze
combinatie. Ook in het vervolg kwam van de Mheen er niet meer aan te pas door het
zeer sterke afspel van Wout Bos die een prima winst op zijn conto schreef. Anne Wouda
wist te winnen van Lucas Veldhuizen in een spannende partij waar Wouda eenn licht
overwicht in terechte winst wist uit te drukken door beter positiespel. Rindert Huisman en
Marten van de Groep deelden de punten in een klassieke partij met in het eindspel iets
voordeel voor Marten, die in het eindspel door had moeten gaan. Toch speelden beiden
een zo geheten onderhoudende partij. Tenslotte wist Evert de Jong door een slagzet de
jonge Levi Duijst te verslaan na zeer groot positioneel voordeel. Aan kop Wim Muys, op
de voet gevolgd door Cor de Jong, Peter Frans Koops, Bertus de Harder en Gerhard de
Graaf.

Snelle damwinst voor de Jong (24-2-2012)
In de interne Unive damcompetitie wist Cor de Jong een snelle overwinning te boeken op
Peter-Frans Koops. Via een soort van lokzet wist hij een schijf voor te komen. De Jong
bood Koops een aanval die niet genomen mocht worden. Koops keek echter niet verder
en beging de blunder. De strijd werd snel gestaakt. Levi Duijst staakt de strijd niet snel.
Hij damde nu ook lang tegen Huib Poort. Een foutje die Poort een dam opleverde werd
hem echter noodlottig. Poort schoof de partij met zijn routine uit. Wim Bor en Ton van
de Ploeg willen niet winnen van elkaar lijkt het. Ook deze keer was er een remise. Bor
kon dit echter nog net bewerkstelligen. Een dure dam die hem 3 schijven kostte bracht
hem in gevaar. Via kleine slinksheden kon hij wat schijven oppeuzelen, winnen zat er
echter niet in. Lammert Korlaar had een zware damavond tegen Anne Wouda. Door een
verkeerde flankaanval kwam Korlaar nog wel een schijf voor. Een 3 om 3 ruil van Wouda
die snel dam opleverde werd hem echter noodlottig. Winnen terwijl je een schijf achter
staat geeft een fijn gevoel. Na enkele teleurstellende optredens kan Wouda hier weer
even op teren. Lennart Bolks damde tegen Lucas Veldhuizen en maakte dit keer geen
fout. In een 7 om 7 was het Lucas die zijn schijf niet kon verdedigen. Bolks was er als de
kippen bij om hiervan te profiteren. In de stand die over bleef wist Lennart de winst te
behalen. Jochem van Twillert begint het damspel steeds meer te doorgronden. Ook
vanavond tegen Rindert Huisman wist hij goed partij te geven. Huisman leek de betere
papieren te hebben maar kon niet voorkomen dat van Twillert 2 dammen haalde. 2
dammen tegen 4 desnoods 4 dammen is altijd remise. Marten van de Groep damde een
degelijke partij tegen Huibert Koops. In een klassieke stand leek van de Groep het
voordeel te krijgen. Dit kantelde in het middenspel doordat Huibert het centrum in
handen kreeg. Met een paar terugruiltjes was er vervolgens niks meer aan de hand en
besloten beide heren hun krachten te sparen. Remise was dan de uitslag waar ze beide
tevreden mee waren.

Van der Ploeg boekt mooie damwinst (17-2-2012)
In de interne Unive damcompetitie wist Ton van der Ploeg een mooie zege te behalen op
schrijver Peter Frans Koops. In een omsingelvariant wist van der Ploeg Koops te
verrassen met een offer. Koops schatte vervolgens de stand verkeerd in en deed een
verkeerd terugoffer. Van der Ploeg sloeg de andere kant op en kwam zo bijna op dam.
Dit was de winst. Evert de Jong damde een gelijkwaardige partij tegen Wim Bor. In het
eindspel waar beide spelers dam haalde beging hij echter een vreselijke blunder. Hij
schoof zijn schijf net de verkeerde kant op. Bor profiteerde en wist via de enige mogelijk
winst te winnen. Wim Muys en Cor de Jong konden het niet van elkaar winnen. In een
flankspelpartij werd de winstmarge steeds kleiner. Remise was dan ook een terecht
uitslag. Alexander van de Mheen kon het dit keer niet winnen van Huibert Koops. Koops

had de sneltreinvaart erin, en van de Mheen ging in het tempo mee. Na een grote ruil
van Koops kwam van de Mheen beter te staan. Koops schoof de partij echter snel na een
remise, meer zat er niet in. Lucas Veldhuizen had een top avond tegen Lammert Korlaar.
Korlaar maakte namelijk een vreselijk fout. Lucas kon een 1-om 2 uitvoeren. Winnen
blijft altijd lastig en Korlaar behaalde door eerder door te breken toch nog de remise.
Zodoende kwam hij met de schrik vrij. Lennart Bolks damde na eerst gesneldamd te
hebben tegen Wout Bos. Bolks had een prima stand maar maakte een verkeerde ruil.
Hierdoor kwam zijn schijf geisoleerd te staan en kon Bos deze ‘opeten’. Bos kwam simpel
een schijf voor en wist dit uit te spelen. Anne Wouda steekt niet in de beste vorm van
zijn leven, al had hij goede winstkansen. Door een vervelende blunder wist Jochem een
combinatie uit te halen. Deze was winnend en Anne Wouda droop af. De tijdnood waarin
hij verkeerde speelde zeker een belangrijke rol. Rindert Huisman damde tegen Levi
Duijst. Levi damde een aardig potje maar maakte toch als eerste de fout. Huisman
strafte dit meteen af en ging al snel met de punten huiswaarts. Bertus de Harder damde
tegen Huib Poort. Poort nam in deze partij iets teveel risico. Een verre voorpost werd
door de Harder 5 x aangevallen. Poort had maar 4 verdedigers. Zo kwam de Harder een
schijf voor en de partij daarna te winnen. Wim Muijs blijft koploper gevolgd door Gerhard
de Graaf en Bertus de Harder.

Interne damcompetitie blijft spannend (10-2-2012)
De interne Unive competitie blijft een spannende strijd. De afwezigheid van enkele
spelers die zich sparen voor de tiental wedstrijd liet zich zien in de paring. Afmelden
heeft ook consequenties voor de ranglijst. Na zes keer niet komen krijgen de afmelders
geen punten meer en zak je snel naar onder. Koploper Wim Muys lijkt vol voor het
kampioenschap te gaan en meldt zicht trouw elke week. Vanavond damde hij tegen Huib
Poort. Poort kwam niet helemaal goed uit de opening maar leek niet veel minder te
staan. In de loop van de wedstrijd was hier steeds meer sprake van. Toen Muys via een
doorbraak op dam kon komen was de partij in een 5 om 5 stand snel bekeken. Muys
blijft koploper en slaat een gaatje. Meervoudig kampioen Cor de Jong kon het niet
winnen tegen Wim Bor. Bor kwam met enige hulp van Cor de Jong wel tot deze prestatie.
Cor zag een 3 om 3 ruil over het hoofd die al de problemen van Bor van het bord haalde
en een gelijkwaardig 7 om 7 stand overhield. Dit wist Bor beheerst na remise te
schuiven. Lennart Bolks damde tegen Huibert Koops. Koops begint een beetje zijn
angstgegner te worden, want ook vanavond kon Bolks het niet bolwerken. Via sterk
positiespel van Koops kwam Bolks in een 10 om 10 stand waarbij hij kon opgeven. Elke
zet die hij kon doen betekende schijven geven. Na enige bedenktijd en verwerking
staakte Bolks de strijd. Zijn tijd komt nog wel. De tijd van Lucas Veldhuizen komt er ook
aan. Hij damde deze avond erg sterk tegen Alexander van de Mheen. Van de Mheen leek
in het eindspel nog betere papieren te hebben maar Veldhuizen kwam niet meer in
gevaar. Remise was een terechte uitslag. Lammert Korlaar damde tegen Ton van de
Ploeg. In een klassieke stand deed van de Ploeg het beter. Lammert Korlaar kon
werkelijk geen goede zet doen. Hij kreeg dan ook een combinatie om zijn oren die
meteen verloren was. Wout Bos damde tegen Jochem van Twillert. Van Twillert verloor
uiteindelijk door een zetje maar er had meer in gezeten. De remise heeft in die stand
gezeten. Van Twillert gaat nog wel een spurt maken. Levi Duijst zat er deze avond ook
dichtbij, het mocht alleen niet zo wezen tegen Anne Wouda. Wouda haalde in het
middenspel een damcombinatie uit die de zaal deed trillen. Echter pakte Levi Duijst deze
af zodat Wouda wel een schijfje voorkwam. Levi gaf de strijd niet op en had remise
kunnen halen. Helaas zette hij wel de juiste schijf maar alleen de verkeerde kant op.
Remise was toen niet meer mogelijk en Wouda haalde de buit binnen.

Koploper dammen lijdt eerste nederlaag (3-2-2012)
In de interne Unive damcompetite werden na een korte winterstop de stukken weer uit
de doosjes gehaald. In erbarmelijke omstandigheden buiten werd er binnen verhit

gestreden. De partij van koploper Bertus de Harder tegen Wim Muys was daar een goed
voorbeeld van. Via een flankaanval bezorgde Muys de Harder hoofdbrekens. De Harder
berekende de stand door maar liefst 40 minuten na te denken over zijn zet. Hij verkreeg
hierdoor wel licht voordeel maar dat werd teniet gedaan door de tijdnood waar in aan het
eind van de partij mee te maken kreeg. Muys wist via een zetje eerder om dam te komen
en zo de partij naar zich toe te trekken. Wim Muys is de nieuwe koploper. Peter Frans
Koops kwam goed weg met een punt tegen Gerhard de Graaf. In een omsingel partij was
het Gerhard die de betere papieren kreeg. Via een geniepige en de enige remise variant
wist Koops zijn eer te redden. De Graaf bleef wat gedesillusioneerd achter maar kon
leven met het punt. Er had meer in gezeten. Voorzitter Marten van de Groep had een
eenvoudige avond. Zijn winst werd hem cadeau gegeven door Alexander van de Mheen.
Via een foutieve ruil kreeg van de Mheen een dam om zijn oren. Deze was meteen
winnend voor van de Groep. Strijd was er ook tussen Anne Wouda en Lennart Bolks. In
een stand waar Wouda het initiatief had was het Bolks die een schijf voorkwam. Dit had
te maken met het verkeerd slaan van Anne Wouda. In het restant van de partij moest
Wouda knokken voor een punt. Door middel van een dubbel offer en het hierdoor halen
van twee dammen kon hij remise forceren. Ook al stond hij inmiddels 3 schijven achter.
Levi Duijst damde tegen Lucas Veldhuizen een goede partij. Echter vergat hij de
verdediging aan de linkerkant van zijn dambord. Lucas voerde daar de druk op en wou
daar doorbreken. Toen hij ook nog een ‘plakker’ kon uitvoeren was de winst binnen.
Jochem van Twillert damde tegen Huibert Koops een sterke partij. Hij vergat echter een
belangrijk gat te dichten. Toen hij achter een schijf liep wist Koops via een meerslag
principe dam te halen. De dam werd afgepakt maar dat kostte van Twillert 2 schijven. Er
werd stug doorgespeeld maar het was vechten tegen de bierkaai. Een moeilijk partij was
er voor Huib Poort en Ton van de Ploeg. Van de Ploeg ging omsingelen maar verkrachte
ook zijn eigen stand hierdoor. Via goed positiespel en het kunnen doen van meer zetten
wist Poort hier van te profiteren. Via een doorbraak kwam Poort op dam en wist zo de
partij te winnen. Het clubkampioenschap ligt weer helemaal open.

WOUT BOS IN DE TOP 10 (6-1-2012)
In de onderlinge damcompetitie is Wout Bos op de 10e plaats verzeild geraakt door een
nuttige winst op Lammert Korlaar, die positioneel een niet sterke avond had. Al in het
middenspel kon Wout een schijf opeten en leek over Lammert heen te walsen, wat toch
nog wel even duurde door het ruim nemen van de bedenktijd. Toen Wout op de damlijn
af steende was het wel duidelijk waar de verdiende winst naar toe zou gaan; Wout bij de
eerste 10 is zonder meer een niet geringe prestatie. Peter Frans Koops won van zoon
Huibert in een stand met niet heel veel mogelijkheden door een wat mindere vleugel aan
de linkerkant. Huibert leek beter te staan en vloog toen prompt in een 4 om 3 dam met
meteen de winst voor pa Koops. Wim Muys en Ton van de Ploeg deelden de punten in
een fraaie partij met een aanvallende Muys. Ton had de boel goed op orde en wist op
prima wijze de partij naar remise te laten lopen, een toch wel terechte uitslag. Wim Bor
deed het ook goed tegen koploper Bertus de Harder, die niet echt potten kon breken
deze avond. Wim pareerde de aanvallende impulsen van Bertus op een prima manier en
haalde een mooi punt. Marten van de Groep kwam heel snel op schijfwinst tegen Jochem
van Twillert en brak in het middenspel ook door naar dam, met winst als gevolg. Gerhard
de Graaf wist te winnen van Alexander van de Mheen in een boeiende partij met wat
meer druk van de kant van Gerhard. Alexander kon de druk niet pareren en moest na
schijfverlies later de partij opgeven. Lennart Bolks won verdiend van Lucas Veldhuizen in
een sterk gespeelde partij met ook een vlotte schijfwinst, die later nog verder uitgebreid
zou worden. Lennart hield het koppie er bij en wist de punten verdiend bij te schrijven op
zijn conto. Tenslotte won Huibert Poort van Levi Duijst in een klassiek spel met winst in
het middenspel door een lichte combinatie. Bertus de Harder aan kop, gevolgd door Cor
de Jong, Gerhard de Graaf, Wim Muys en Wim Bor.

Gerhard de Graaf verliest koppositie met dammen (9-12-2011)

In de interne Unive damcompetie leed Gerhard de Graaf een gevoelige nederlaag tegen
Wim Muys. Via een slinks meerslag principe werd de Graaf verschalkt. Hierdoor neemt
Wim Muys de koppositie over van de jeugdige de Graaf. Lennart Bolks damde tegen Huib
Poort niet de beste partij van zijn leven. Na nog geen 5 minuten gedamd te hebben
gooide hij terecht de handdoek ik in de ring. Poort was eenvoudig een schijf
voorgekomen en twee zetten later voerde hij een damcombinatie uit. Bolks
gedesillusioneerd achterlatend. Huibert Koops beleefde tegen Alexander van de Mheen
ook niet een fijne avond. Na een partij waar het initiatief en de betere papieren bij Koops
lagen werd dit anders. Na een soort van krachtzet van van de Mheen moest Koops
offeren. Dit deed hij wel zo slecht dat Alexander snel naar de overkant kon komen. De
dam was zo goed dat Koops opgaf. Een prima prestatie van Alexander, die solliciteert
naar een plek in het eerste damtiental. Anne Wouda damde tegen Lammert Korlaar een
prima pot. Via een flankaanval die uitmondde in een halve hekstelling had hij Korlaar
onder druk. In het eindspel beging Anne echter een blunder die hem noodlottig werd. Het
positiespel van Anne is goed, de afwerking ontbreekt vanwege de blunders. Als die
afgestraft worden is winnen lastig. Volgende keer beter. Peter-Frans Koops is bezig met
een opmars. Na in de middenmoot beland te zijn wist hij vanavond Wout Bos aan de
zegekar te binden. Bos werd gedwongen tot centrumspel wat Koops uitbuitte. Via een
soort omsingeling werd Bos bestreden met zijn eigen wapen. Via een doorbraak wist
Koops de partij te winnen. Lucas Veldhuizen damde tegen Marten van de Groep een
prima pot. Echter kwam hij niet goed uit de hekstelling die hij voerde. In het voordelig
eindspel wat ontstond voor Marten, kwam Lucas met een remise goed weg. Marten van
de Groep beruste in de puntendeling. Ton van de Ploeg damde tegen Wim Bor een lastige
partij. Bor had een hekstelling en hield daarmee de rechterkant van het veld in bedwang.
Dit voordeel wist hij uit te buiten door een fout die Ton maakte. Hij wist zo de partij te
winnen. Rindert Huisman damde tegen Levi Duijst. Levi Duijst had in zijn partij een groot
nadeel. Via een korte vleugelopsluiting kon hij op de linkerkant van het bord amper meer
zetten. Dreigingen van Huisman lagen op de loer. Via zo’n dreiging wist Rindert dan ook
de partij te winnen. De strijd om het kampioenschap is nog lang, maar er zijn zeker
meerdere gegadigden.

SUCCESJE LAMMERT KORLAAR IN DAMCOMPETITIE (25-11-2011)
In de interne damcompetitie wist Lammert Korlaar een puntendeling te halen tegen Peter
Frans Koops, die Lammert als angstgegner ziet. Ook nu kon Koops niet het spel spelen
zoals hij het eigenlijk zou willen. In een moeilijk middenspel leek Koops beter te staan,
maar hij wist dit niet om te zetten in een beslissend voordeel. Korlaar wist in de eindfase
door een leuke finesse de remise te pakken en was blij met dit resultaat tegen de sterker
ingeschatte Koops. Huib Poort speelde ook een prima partij tegen Marten van de Groep,
die in het eindspel licht voordeel kreeg en een dammeneindspel in ging. Tot het eind kon
Poort nog in een zeer vuile plakker lopen, maar hij zag deze avond alles, terechte remise
dus. Wout Bos had niet veel in de melk te brokkelen tegen een sterk positioneel spelende
Evert de Jong. Wout werd gewoon langzaam van het bord gedrukt en moest zo zijn
meerdere in Evert erkennen. Alexander van de Mheen speelde het lang zuiver tegen Ton
van de Ploeg, maar moest toch ook het onderspit delven in een door Ton prima gespeeld
eindspel. Zo won de routine het deze keer van de vaak va banque spelende van de
Mheen. Wim Muys leek tegen Huibert Koops een niet eenvoudige avond tegemoet te
kunnen zien. Maar de schijn bedriegt door een sterk positioneel spelende Muys met zeer
aanvallende impulsen. De jonge Koops werd heel langzaam ook van het bord gezet met
ook nog een winnende combinatie aan het eind van de partij. Lucas Veldhuizen en
Jochem van Twillert hadden gewoon een leuke partij met op het eind toch wat stukjes
hout winst in het voordeel van Lucas. Toch haalde Jochem ook nog een dam, maar de
overmacht was deze keer te groot, jammer voor hem, mooi voor Lucas.
Gerhard de Graaf speelde tegen Wim Bor tot aan het late middenspel een beste partij
met een schijfje winst als gevolg. Toch speelde hij het vervolg niet goed en zag een
verbeten Bor toch nog een uiteindelijk verdiende remise behalen. Tenslotte wist Anne

Wouda te winnen van Levi Duijst in een klassieke partij met schijfwinst in het
middenspel, wat hij niet meer uit handen gaf. Toch blijft Gerhard het tot nu toe zeer
goed doen en staat nog steeds op de eerste plaats met in de achtervolging Bertus de
Harder, Cor de Jong en Wim Muys.

VERRASSENDE WINST ALEXANDER VAN DE MHEEN (11-11-2011)
In de interne competitie van damclub Unive werden weer een aantal leuke partijen
gespeeld met als grote verrassing de winst van Alexander van de Mheen op Wim Muys.
Wim haalde in het middenspel een dam door een prima combinatie, maar vergat
vervolgens zijn dam goed op te bergen en verloor zijn dam met een schijf achterstand.
Alexander wist het eindspel doeltreffend in winst om te zetten en bezet een plaats in de
subtop van de competitie. Peter Frans Koops won van Marten van de Groep in een partij
met voortdurend een hekstelling in het nadeel van Marten. Die miste in het fraaie
middenspel een betere oplossing dan het offeren van een schijfje met behoorlijk nadeel.
Hoewel Koops in tijdnood verkeerde wist hij het nog niet eenvoudige eindspel op een
prima manier te winnen, terechte uitslag. Gerhard de Graaf versloeg Ton van de Ploeg,
die in het middenspel een forse ruil deed met als uitzicht een zwaar eindspel met
wederzijdse dammen. Ton verslikte zich in het vervolg en zag hoe zijn dam gepakt werd
en daarmee ook de hatelijke nul. Lennart Bolks won van Levi Duijst in een spannende
partij met een gelijkwaardige partij. Levi miste in het middenspel een prima schijfwinst
en moest door de grote tijdnood toch het onderspit delven tegen de gelukkige Lennart.
Cor de Jong had een hele lange zit tegen Huibert Koops, die een solide partij speelde met
zeer constructief spel. Cor wist er maar niet door te komen en zo moest in de kleine
uurtjes tot de terechte remise besloten worden. Lammert Korlaar wist van Lucas
Veldhuizen te winnen in een iets betere stand met een schijf winst in het middenspel.
Vervolgens bouwde hij dit verder uit en kwam niet meer in de problemen door een
winnend dammeneindspel. Ook Bertus de Harder won van Evert de Jong, die in het
middenspel een ludiek zetje over het hoofd zag en meteen de handdoek in de ring
gooide, terecht overigens. Tenslotte won Huib Poort van Jochem van Twillert door een
winnende combinatie in het late middenspel. Aan kop Gerhard de Graaf, Huibert Koops,
Bertus de Harder, Cor de Jong en Alexander van de Mheen.

GEBROEDERS DE JONG DELEN DE PUNTEN IN DAMCOMPETITIE
(28-10-2011)
In de interne competitie deelden Cor en Evert de Jong natuurlijk gebroederlijk de punten
in een zeer onderhoudende partij. In het middenspel leek Cor wat voordeel te krijgen
door een aantal tempi voorsprong, die heel belangrijk kunnen zijn. Evert wist de
aanvalsdriften te beteugelen en wikkelde toch naar een prima puntendeling af, waarbij
Cor diep moest denken om niet zelf nog de fout in te gaan. Marten van de Groep won
snel van Jochem van Twillert door een 4 om 4 doorbraak naar dam te nemen, Jochem
gaf de partij daarna meteen op. Ton van de Ploeg versloeg Lennart Bolks in een leuke
partij met een iets betere stand voor Ton in het middenspel. Lennart beging als eerste
een fout en moest deze keer in een vervelend verlies berusten, waar een stijgende lijn
van de afgelopen weken zo even in de dip kwam. Levi Duijst speelde ondanks zijn verlies
tegen Huib Poort een hele nette partij en hield het zeer lang gesloten. Pas in het wat
gevorderde middenspel verloor hij een schijf en moest langzaam het onderspit gaan
delven, hier zit progressie in. Lammert Korlaar en Wout Bos deelden de punten in een
klassiek aandoende partij met geliefd randspel van Wout. Uiteindelijk waren beiden wel
tevreden met de puntendeling in het uitgesleten eindspel. Dat gebeurde ook bij
Alexander van de Mheen en Anne Wouda, beiden wilden niet van elkaar verliezen en
remiseerden dus ook hier in een alleszins aardige partij. De kleine verrassing van de
avond was toch wel het verlies van Peter Frans Koops tegen Wim Bor, die in het moeilijke
middenspel door een leuke combinatie op schijfwinst kwam. Hij verspeelde dit niet meer

en had dus een prima avond tegen de fors balende Koops. Koops had een kleine
discussie gehad over een aantal issues en raakte de ijskluts volledig kwijt, het kan
verkeren zei Bredero al.

HUISMAN LAAT REMISE LOPEN TEGEN BOR (14-10-2011)
In de onderlinge damcompetitie was het aantal partijen beperkt door het spelen van het
achttal tegen Amersfoort, met trouwens een prachtige 11-5 overwinning. Rindert
Huisman speelt niet slecht, maar kwam ook nu in het eindspel net weer te kort om een
punt te pakken. En dat punt had eigenlijk gewoon verzilverd moeten worden na een
gelijkopgaande partij, toch maakte hij in het eindspel een positionele fout en verloor toch
nog de partij. Dan zijn de spreekwoordelijke druiven zuur, maar na het zuur komt toch
het zoet een keer. Marten van de Groep verloor van Wim Muys door een of foutief tempo
te spelen in het middenspel met een schijf verlies als gevolg. Hij kwam wel eerder op
dam, maar Muys had er elke keer een vang in zitten en peuzelde nog 2 schijven op met
een verdiende winst als gevolg. Huib Poort maakte er een snelle pot van tegen Ton van
de Ploeg en dacht wel een punt te gaan pakken. Maar ook hier kwam hij bedrogen uit in
de eindfase en verloor ook zijn potje in een positioneel prima spel van de Baarnaar.
Lammert Korlaar wist op routine te winnen van Jochem van Twillert, die toch wel sterker
gaat spelen en niet zo maar snel verslagen gaat worden. Ook Lucas Veldhuizen wist te
winnen van Levi Duijst in een leuke partij met druk van Lucas, wat uiteindelijk
resulteerde in een schijfwinst, gevolgd door de partijwinst. De ranglijst kent als koploper
Huibert Koops, gevolgd door Cor de Jong, Bertus de Harder, Gerhard de Graaf en Wim
Muys.

Familiestrijd achter het dambord (07-10-2011)
In de interne Unive damcompetitie stond er een mooie strijd tussen de familie de Jong en
de familie Koops op het programma. Clubkampioen Cor de Jong damde tegen PeterFrans Koops een goede pot. Via een flankaanval van Koops kwam de Jong een schijf
voor. Dit door de druk die op de vooruitgeschoven schijf werd gevoerd. De schijf voor
was de basis voor de winst. Broertje Evert damde tegen Huibert Koops. Koops junior zag
in de opening een combinatie over het hoofd. De Jong nam het dammetje en de partij
leek gespeeld. De dam kon echter met een gelijkwaardige stand afgepakt worden en
Koops kwam met de schrik vrij. In het eindspel liet de Jong de winst lopen en kon Koops
ietwat gelukkig de remise binnenhalen. De familiestrijd werd dus gewonnen door de
Jong. Lennart Bolks voerde ook een hevige strijd tegen Wout Bos. Via mooi centrumspel
beheerste Lennart het hele dambord. Dit ging hem de winst opleveren. Bertus de Harder
damde tegen Rindert Huisman. In een gelijk opgaande partij beging Rindert de eerste
fout. Via een damcombinatie waarbij er veel schijven van het bord gingen was de Harder
de gelukkige. De stand die overbleef was winnend voor de Harder. Alexander van de
Mheen damde tegen Lammert Korlaar een sterke partij. Na een goede opening beging
Korlaar een misrekening. Dit leverde Alexander voordeel op die hij had moeten
verzilveren. Dit deed hij niet en Korlaar kon zich nog net redden met een punt. Jochem
van Twillert damde te gen Lucas Veldhuizen een moeilijke wedstrijd. Hij kwam al snel
een schijf achter en liep achter de feiten aan. Via een doorbraak wist hij toch remise te
behalen, een knap resultaat tegen Lucas Veldhuizen. Na zijn winst vorige week wist Levi
Duijst dit niet door te trekken. Tegen Anne Wouda kwam hij tekort. Via een 3 om 4
kwam Anne een schijf voor en kon zo de partij winnen. Gerhard de Graaf damde tegen
Huib Poort. In een klassiek ogende partij kreeg de Graaf het centrum in handen. Met
positioneel goed spel kreeg hij de belangrijke damvelden in handen. Hierdoor kwam hij
steeds sterker te staan en wist te winnen. Ton van de Ploeg en Wim Bor damde voor hun
doen een lange partij. Deze partijen kent vaak geen winnaar en vanavond was het ook
weer raak. Via gelijkopgaand spel werd er geschoven naar een remise leek het wel. De
partij verdiende ook geen winnaar. Vrijdag staat er een achttal wedstrijd tegen de

damclub van Amersfoort op het programma. De competitie zal dan dunner bezet zijn wat
ongetwijfeld verrassende partijen gaat opleveren.

BIZARRE REMISE WOUT BOS TEGEN WIM BOR (30-09-2011)
In de onderlinge Unive damcompetitie speelden Wout Bos en Wim Bor wel een heel
bijzondere partij met een verrassende puntendeling.
Wim Bor wist op ruime voorsprong te komen in het middenspel en leek simpel te gaan
winnen. In een dammeneindspel met 4 schijven voor had hij al wel kunnen winnen, maar
Bor is gek op sensatie en wilde nog mooier winnen. Hij kon 1 verkeerde zet doen, en
deed die ook echt, waarna Wout er 1 kon geven en een rondslag van 4 wist uit te voeren.
De stand van 1 om 3 met beiden dam was meteen remise, Wout was zeer tevreden, of
dat met Wim zo was mag betwijfeld worden. Gerhard de Graaf nam in het klassieke
middenspel een 6 om 6 ruil in de hoop een opgeschoten schijf van Marten van de Groep
te kunnen winnen. Dit had hij niet goed gezien, waardoor het in het dunner wordende
eindspel snel remise werd. Alexander van de Mheen deed het best tegen Ton van de
Ploeg, hij speelde beheerst naar een eindspelletje en wist een nette remise te pakken.
Anne Wouda lijkt weer beter in vorm te komen door een reguliere overwinning op Lucas
Veldhuizen, die tot diep in het middenspel gelijke tred kon houden. Ook hier won Wouda
in het eindspel de partij en liet Lucas met lege handen achter. Huib Poort had tegen Evert
de Jong een moment van damblindheid en gaf zo maar een schijf weg. En dat moet je nu
tegen Evert niet doen, die speelde de partij rustig uit naar de verdiende winst. Rindert
Huisman speelde een gelijkwaardige partij tegen Huibert Koops en leek een punt te gaan
pakken. Ook hier liep het anders, in weer het eindspel speelde hij een minder tempo en
verloor alsnog de partij; een echt niet nodig en zuur verlies voor Rindert. Tenslotte wist
Jochem van Twillert te winnen van Levi Duijst, waar de grotere routine de doorslag gaf
voor de altijd leuk spelende Jochem.
HIER NOG EEN TWEEDE VERSLAG VAN DEZE AVOND

Eerste damwinst voor Levi

Duijst
In de interne Unive damcompetitie werden deze avond verscheiden partijen gespeeld.
Partijen die hele andere wendingen kregen dan door de toeschouwer werd aangenomen.
Een partij die dat niet was, was die van Levi Duijst tegen Jochem van Twillert. Levi Duijst
begon erg geconcentreerd aan de partij en bouwde zijn stand goed op. Jochem van
Twillert maakte de eerste fout. Levi haalde de combinatie na lang rekenen eruit en wist
zo de partij te winnen en zijn eerste officiële winst op van Twillert te boeken. Wout Bos
had de sensatie van de avond. Vanuit een verloren stelling wist hij Wim Bor op remise te
houden. Bor had maar liefst drie dammen en drie schijven meer. Met een verrassende
rondslag met zijn dam wist Bos de stand naar 3 tegen 1 te trekken. Een dampartij kan
dan niet meer gewonnen worden. Marten van de Groep damde tegen Gerhard de Graaf
een klassieke pot waarbij de schijven lang op het bord bleven. Ze waren echter na een 9
om 9 ruil van Gerhard de Graaf snel van het bord af. De Graaf nam deze ruil omdat hij
dacht een schijf voor te komen. De stand die overbleef was remise en die werd dan ook
snel getekend. Alexander van de Mheen damde tegen Ton van de Ploeg een sterke partij.
Via een sterke aanval over de linkerkant van het bord had hij van de Ploeg onder druk.
Ton van de Ploeg wist zich hier echter uit te ruilen en het voordeel was verdwenen. Het
eindspel sukkelde naar een remise. Ook hier lag de winst voor het grijpen voor van de
Mheen. Anne Wouda maakte deze avond geen fout tegen Lucas Veldhuizen. Via een
flankaanval wist hij met een combinatie de partij naar zich toe te trekken. Evert de Jong
leek tegen Huib Poort een makkelijke avond te hebben. Na een half uur stond hij
namelijk al een schijf voor. Poort damde stug door en probeerde stand te houden. Dit
lukte echter niet, en het was vechten tegen de bierkaai. De Jong won de partij. Rindert
Huisman damde een degelijke partij tegen Huibert Koops. In een 6 om 6 stand die
overbleef was Koops de gelukkige. Hij kwam eerder op dam en won zo de partij. Achteraf

bleek dat Huisman de verkeerde keuze gemaakt had. Van de 5 mogelijkheden waren vier
varianten remise, eentje leidde tot verlies. Huibert Koops is door deze overwinning na
drie ronden de koploper.

Interne damcompetitie weer van start! (23-09-2011)
De Univé damcompetie is weer gestart. Ruim 20 plaatselijke dammers voeren elke
vrijdagavond strijd achter het dambord. Het niveau is heel divers en de fanatieke
huisdammer of het oude lid kan nog altijd instromen. Deze avond begon erg goed voor
Peter-Frans Koops. Met een tegenstander die niet op kwam dagen was de winst snel
binnen. De Eemdijkse trots Huib Poort damde tegen Wim Muijs een sterke partij. In een
klassieke stand moest Poort goed opletten op zetjes. Muijs kon echter geen potten
breken en een remise was dan een logisch vervolg. Gerhard de Graaf had daar deze
avond ook last van. Zijn tegenstander Wout Bos damde berensterk. In zijn geliefde
omsingelspel kreeg Gerhard alle ruimte in het centrum. De vele terugruilen die hij deed
werkte echter niet in zijn voordeel. Wout kreeg meer vat op het spel en kon doorbreken.
Het eindspel was voor geen van beide echter niet te winnen. Ook hier een remise partij.
De eerste winst deze avond was die van jeugdtrainer Bertus de Harder tegen leerling
Lucas Veldhuizen. Lucas damde vrij maar kwam via een aanval van de Harder erg onder
druk te staan. Lucas gebruikte zijn tijd prima, maar zag het gevaar te laat. De Harder
wist via positionele krachtzetten te winnen. Dit betekent dat de Harder de belangrijke
strategische velden bezat en hierdoor ervoor zorgde dat Lucas een slechte stand kreeg.
Dit was uiteindelijk het breekpunt van de wedstrijd en de winst voor Bertus de Harder.
Anne Wouda en Rindert Huisman maakten er ook een spannende partij van. Deze partij
ging erg gelijkwaardig op en er bleef een 6 om 6 stand over. Na een foute zet van Wouda
was Rindert Huisman er echter als de kippen bij. Via een mooi zetje wist hij de partij te
winnen. Huibert Koops en Alexander van Mheen damde een klassieke partij waarbij van
de Mheen de betere papieren kreeg. Na een foute ruil kreeg hij echter een zet om zijn
oren, die koste hem een schijf. De wedstrijd was toen gespeeld. Koops speelde dit
beheerst uit. De langste partij van de avond was Lammert Korlaar tegen Wim Bor. In een
partij waar veel geruild werd was Wim Bor de gelukkige van de avond. Hij wist te winnen
door het centrum in handen te krijgen en eerder op dam te komen. Eenmaal op dam was
het een kwestie van uitschuiven.

Cor de Jong damkampioen (10-06-2011)
In de interne Unive damcompetitie werd de laatste ronde gespeeld. De wedstrijd tussen
Cor de Jong en Peter Frans Koops ging om het kampioenschap. In een open partij lagen
de kansen gelijkwaardig. De schijfverdeling van Koops klopte echter niet helemaal. Via
een verrassend offer zorgde Cor ervoor dat hij kon doorbreken. Er waren onvoldoende
schijven van Koops op de rechterkant van het bord die dat konden verhinderen. De winst
was toen niet ver meer. Cor de Jong is met deze prestatie kampioen geworden van het
seizoen 2010-2011. Koops moest genoegen nemen met een tweede plek. De strijd om de
derde plaats was de wedstrijd tussen Evert de Jong en Bertus de Harder. Evert de Jong
zou aan een remise genoeg hebben voor de derde plek. Met een klein nadeel werd het
eindspel door de Jong aangegaan. Via zetjes wist hij echter zijn stand naar remise te
brengen. De derde plek is een feit, dik verdiend aangezien Evert de Jong maar 1
verliespartij kende dit seizoen. Wim Muijs en Huib Poort damde vervolgens een wedstrijd
waar bij winst of verlies geen wijziging zich zou voordoen in de ranglijst. Muijs leek het
voordeel te krijgen voor de winst, hij deed het echter niet goed. Dit zorgde dat Huib de
betere papieren kreeg. Door opeens drie schijven weg te geven waren de papieren
slecht. Remise kon nog net behaald worden door Poort. Wout Bos damde tegen Huibert
Koops om een strijd voor de 10e plek. Door een fout van Wout kwam Koops gemakkelijk
een schijf voor. Dit voordeel werd vakkundig naar winst gespeeld. Lennart Bolks maakte
zijn verlies van vorige week tegen Gerhard de Graaf nu goed. Passief spelen en hopen op
een fout was zijn tactiek. Dit ging erg goed doordat de fout van de Graaf er kwam. Via

een leuk zetje was de partij ineens gespeeld. Een knappe prestatie van Bolks, die hem
vertrouwen zal geven voor het volgende seizoen. Anne Wouda zal dit seizoen zo snel
mogelijk willen vergeten. Ook vanavond verspeelde hij een prima opgebouwde stand
door een blunder. Eeuwig concurrent Alexander van de Mheen wist hier dan ook wel raad
mee. Via een combinatie werd er door hem gewonnen. De zomerstop zal Anne Wouda
zijn damcarrière goed doen. Lucas Veldhuizen damde tegen Lammert Korlaar een
moeilijke partij. Dit kwam doordat hij een dam om zijn oren kreeg, deze vervolgens
afpakte en zelf een dam haalde. Enig nadeel hiervan was dat hij 6 schijven achter kwam.
Dit bleken er teveel te zijn en Lammert wist dit materiële voordeel uit te spelen. Levi
Duijst damde tegen de dameskampioen Marriet Heek. Marriet had een mooie stand maar
ging de fout in. Levi kon een dam nemen wat de basis was voor zijn winst. De jeugdige
Jochem van Twillert welke bijna elke competitie wedstrijd aanwezig was damde tegen
Rindert Huisman. Via klassiek spel ging Jochem de fout in. Via een zetje wist Huisman
dan ook te winnen. Het seizoen is nu afgelopen, dit betekent een zomerstop van enkele
maanden. Oud leden en mogelijke nieuwe leden kunnen zich dan vanaf september
melden op de damclub. De competitie zal dan weer gaan beginnen.

Cor de Jong bijna damkampioen (03-06-2011)
In de interne Unive damcompetitie werden deze avond niet heel veel partijen gespeeld.
Het seizoen loopt dan ook ten einde. Volgende week zal de laatste ronde gespeeld
worden. Cor de Jong zal dan ook weer moeten spelen tegen Peter Frans Koops. De
laatste speelronden hebben de spanning dat je speelt tegen degene die of boven je of
onder je staat op de ranglijst. In de partij van vandaag was er geen winnaar te noteren.
In een gelijk op gaande partij leek Cor de Jong voordeel te krijgen. Door middel van een
schijf voor, welke echter tijdelijk bleek te zijn werd dit voordeel minder. Koops wist zijn
stelling zo op te bouwen dat de Jong omsingeld werd en het gaatje naar winst te klein
was. Als Cor de Jong volgende week weer een remise behaald is hij damkampioen. Koops
moet winnen om kampioen te worden. Dat belooft een mooie strijd te worden. Lennart
Bolks leverde hevig strijd tegen Gerhard de Graaf. Via wat ruiltjes probeerde Bolks de
remise haven te bereiken. Via degelijk positie spel wist Gerhard echter een doorbraak te
forceren. De doorbraak naar dam was winnend. Anne Wouda damde tegen het jeugdige
talent Lucas Veldhuizen. Een spannende partij waar Wouda als eerste de fout in ging. Via
een zetje kwam hij een schijf achter. Wouda gaat echter beter dammen als hij een schijf
achter staat. Winnen zat er echter niet meer in, de remise was het hoogst haalbare. Levi
Duijst en Jochem van Twillert hadden ook een mooie onderlinge strijd. Jochem is toch
iets gewiekster en wist door een Coup Flip te winnen. Bertus de Harder en Evert de Jong
hadden ook een spannende wedstrijd. De winnaar zou namelijk derde worden in de
competitie. Deze avond was het echter remise, de laatste ronde zal uitmaken wie er van
deze twee heren derde wordt. Lammert Korlaar damde tegen Huibert Koops. Korlaar
probeerde zijn geliefde klassieke speltype op het bord te krijgen. Koops wou echter iets
heel anders en dat lukte. Via later een zetje werd een schijf voorsprong behaald. Korlaar
streed echter voor wat hij waard was, maar moest in het eindspel toch het hoofd buigen.
In de laatste ronde staat er nog veel op het spel en wordt duidelijk wie zich
damkampioen van Spakenburg mag noemen. Bij de jeugdcompetitie is dat al bekend. Bij
de pupillen is Lucas Veldhuizen kampioen geworden met op 2 en 3 respectievelijk Jochem
van Twillert en Levi Duyst. Bij de welpen is Justin Beekhuis kampioen geworden met op 2
en 3 respectievelijk Mieke Dekkers en Wouter de Jong.

Damkampioenschap blijft spannende race (06-05-2011)
In de interne Univé damcompetitie werden weer een heel aantal partijen gespeeld.
Koploper Cor de Jong was verhinderd, er konden geen punten bijgeschreven worden.
Achtervolger Peter-Frans Koops kon dan ook inlopen. Echter moest er wel gewonnen
worden van Evert de Jong. In een partij waar Koops slechter uit de startblokken behaalde
hij toch voordeel. Evert de Jong beging een blunder wat hem een schijf kostte. Dit

voordeel wist Koops niet te benutten. Het eindspel waarbij beide spelers een dam hadden
was remise. Lennart Bolks damde tegen Anne Wouda een verdienstelijke partij. Door op
zetjes te spelen probeerde hij Anne zijn zwakke plek bloot te leggen. Door een zetje
kwam Bolks dan ook een schijf voor. De compensatie van Anne Wouda was echter groot.
Met een schijf minder werden belangrijke velden in bezit genomen. Bolks kwam hierdoor
met een remise nog aardig weg. Remise was dan ook een terecht uitslag. Marriet Heek
damde tegen Lammert Korlaar. In een partij waar de schijven lang op het bord bleven
kwam Marriet vast te staan. Dit kostte haar een schijf en door de zwakke stand die
overbleef ook de partij. Jochem van Twillert damde tegen Levi Duijst. Levi Duijst had zijn
stand aardig onder controle. Een verkeerde ruil betekende echter het einde. Na de ruil
volgde een 2 om 3 combinatie met doorbraak. Alexander van de Mheen damde tegen
Huibert Koops. In een klassieke partij waren de meest logische zetten voor de hand
liggend. Beide heren kwamen dan ook in een eindspel uit. In dit eindspel had Koops de
betere papieren. Dit omdat Alexander twee schijven moest offeren om op dam te komen.
Na nog wat stuiptrekkingen wist Koops dan ook te winnen. Wout Bos had deze avond
weer een lastige kluif aan Ton van de Ploeg. In het omsingelspel weet Wout Bos weet
Ton van de Ploeg waar de zwakke plekken van Wout Bos zijn. Ook nu weer wist hij deze
te vinden. Via sterk centrumspel wist hij de partij te winnen. De langste partij deze
avond was die van Bertus de Harder tegen Tjitse Offinga. Bertus kwam beter uit het
middenspel. Offinga diende dan ook dwingende zetten te doen die hij liever niet deed. De
Harder kreeg zo voordeel in het eindspel en wist via een bekende variant de winst naar
zich toe te trekken. Met nog vijf damavonden te gaan kan er nog veel gebeuren.

GEVOELIG VERLIES PETER FRANS KOOPS (01-04-2011)
In de interne damcompetitie kreeg Peter Frans Koops een gevoelig verlies te verwerken
tegen Bertus de Harder in een meer als spannende partij. In een gelijkwaardig gevecht
met een hevig gekletter van de schijven in de eindfase bleek dat Koops 1 zet te kort
kwam binnen de gestelde tijd. Dat is voor elke dammer een morele dreun met de nodige
bedenkenswaardige gedachten: hoe kan dit, wat is dit stom. Maar het kan iedereen
overkomen en nu gebeurde het bij de fanatieke secretaris, die de klap wel weer te boven
zal komen. Remise was er in de partij tussen Evert de Jong en Ton van de Ploeg in een
licht voordelige stand voor Evert in het eindspel. Toch wist Ton de zaak weer op orde te
krijgen door de juiste zetten op het bord te toveren met een nuttige puntendeling als
gevolg. Anne Wouda wist geen potten te breken tegen Wout Bos, die in het middenspel
eerst een dam miste, maar daarna wel door een combinatie de winst wist binnen te
halen. Het is toch altijd weer een gewiekste speler met specifieke kwaliteiten op het
dambord. Marten van de Groep en Levi Duijst speelden een leuke partij van 2 uur met
een schijfje voorsprong in het middenspel, wat hij niet meer uit zijn handen liet glippen,
ondanks het sterke tegenspel van de jeugdspeler. Ook Cor de Jong boekte een
belangrijke winst op Tjitse Offinga, die sterk onder druk kwam te staan en hier op het
eind niet meer tegen bestand was. Zo blijft Cor nog steeds aan kop en weer een
belangrijke kandidaat voor de titel. Huibert Koops leek het niet eenvoudig te krijgen
tegen Lennart Bolks in een klassieke partij met toch redelijk gelijkwaardig spel. Toch
vergiste Lennart zich, verloor een schijf en verloor tenslotte ook de partij. Lammert
Korlaar verloor van Alexander van de Mheen door zich in een uitzonderlijke situatie te
brengen aan zijn linkervleugel. De ontwikkeling was zo vreemd, dat hij een schijf verloor,
toch weer hoop kreeg, om vervolgens nog een schijf te verliezen. Al met al een verlies op
het conto van Lammert en een prima winst van Alexander. Cor aan kop, gevolgd door
Peter Frans, Bertus en Wim Muys; alles ligt nog open en een spannende slotfase ligt voor
de hand, hoewel er nog wel een partij of 9 te gaan is

Unive damcompetitie heeft een nieuwe koploper (25-03-2011)
In de interne Unive damcompetie wist Peter-Frans Koops de koppositie van Cor de Jong
over te nemen. Dit deed hij door te winnen van Wim Bor. Met mooi positiespel en een

venijnig zetje wist Koops te winnen. Cor de Jong had het zwaarder tegen Wim Muijs. In
een flankspel partij, was het Muijs die meer controle had over de centrumvelden. Cor de
Jong wist echter terrein winst te boeken en kon zo de remise veilig stellen. Lennart Bolks
was snel klaar dit keer. Hij wist te winnen van Levi Duijst. Duijst maakte een paar fouten
die hem noodlottig werden. Met meer spelervaring worden die fouten vanzelf minder. De
tijd van Levi Duijst komt nog wel. Bij jeugdig talent Lucas Veldhuizen lijkt de tijd
gekomen dat hij het spelletje door heeft. Via training, talent en bovenal inzet wordt dit
bereikt. Zijn tegenstander Huibert Koops kreeg nog een lastige avond. Het aanvalsplan
van Koops werd goed verdedigd en Veldhuizen hield een betere stand over. De strohalm
voor remise greep Koops dan ook aan. Een doorbraak die een schijf kostte was remise.
Koops die volgend jaar teamcaptain wordt van het eerste damtiental kan niet meer om
de 11- jarige Lucas Veldhuizen heen. Dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling voor de
damsport in Bunschoten. Het andere talent uit Eemdijk Jochem van Twillert damt alleen
met zijn talent. Hij wist dan ook te winnen van Marriet Heek. Dit deed hij door een
combinatie. Marriet Heek kon niet anders doen dan opgeven. Alexander van de Mheen
damde tegen Tjitse Offinga een goede partij. Tjitse Offinga gaf hem echter daar de
mogelijkheid toe. Via een combinatie waar beide spelers dam haalde wist Offinga met
een schijf achter toch het voordeel naar zich toe te trekken. Dit mede doordat van de
Mheen simpel zijn dam kwijtraakte. De wedstrijd was toen gespeeld. Lammert Korlaar
hield het ook lang vol tegen Bertus de Harder. Het nadeel van Korlaar was een
vervelende rechtervleugel, veel schijven aan de rechterkant waar geen kracht van
uitging. De Harder wist dit voordeel te benutten en won zo de partij. Met Peter-Frans
Koops als nieuwe koploper is de spanning weer helemaal terug. Ook de strijd om plekken
in het tiental gaat interessant worden.

Cor de Jong verslagen achter het dambord! (18-03-2011)
Dammer Cor de Jong verliest niet vaak in de interne Unive damcompetitie. Peter-Frans
Koops was hier verantwoordelijk voor. Met een mooie centrumstand voerde Koops de
druk steeds meer op. De Jong probeerde door snel te zetten druk te creëren. Qua stand
lukte dit immers niet meer. Het snellere zetten leverde Koops echter een damzetje op
wat winnend was. Gerhard de Graaf damde tegen Lammert Korlaar het speltype of
strategie van zijn tegenstander ‘klassiek’. Klassiek spel is een blok maken van schijven in
het midden. Er staan twee blokken tegenover elkaar. Degene die dan na verloop van de
partij de meeste zetten nog kan doen staat beter. De Graaf deed dit goed en wist op die
manier positioneel te winnen. Anne Woude damde tegen Jochem van Twillert een keer
foutloos. Er werd geen blunder gemaakt, en dan zie je toch dat Wouda het spel beheerst.
Met een mooi dammetje werd de winst binnen gehaald. Lennart Bolks en Alexander van
de Mheen maakte er een waar spektakelstuk van. Bolks had de winst voor het oprapen.
Hij miste een winnende doorbraakcombinatie. De schijf had naar links gemoeten in plaats
van naar rechts. Van de Mheen was gewaarschuwd en maakte verder geen fouten meer.
Bolks deed dit wel en zo wist van de Mheen te winnen. Rindert Huisman damde tegen
Huibert Koops een goede partij. Door middel van het innemen van een hekstelling werd
Koops beperkt in zijn zetten. Een verkeerd ingeschatte combinatie van Huisman kostte
hem echter een schijf. Op die manier werd de partij ook verloren. Wim Bor damde tegen
Ton van de Ploeg, deze twee heren uit den vreemden maakte er iets leuks van. Bor had
een mooie plakker ingebouwd waar van de Ploeg intuinde. Bij een plakker maak je
gebruik van de meerslagregel die bij het dammen geldt. Je tegenstander moet er bijv.
twee slaan in plaats van een. De ene schijf die niet geslagen mag worden, slaat
vervolgens schijven van de tegenstander. Lucas Veldhuizen damde tegen Levi Duijst.
Levi Duijst wordt elke week beter maar is nog niet opgewassen tegen de jonge
Veldhuizen. Met een ‘coup Flip’ werd hier de winst behaald. Bertus de Harder had zijn
avond niet tegen Wim Muijs. Door een blunder in de opening kwam Muijs gemakkelijk
een schijf voor. Bertus gooide gedesillusioneerd meteen het bijltje erbij neer. Tjitse
Offinga damde tegen Evert de Jong. De Jong kwam een schijf achter. Dit werd echter
gecompenseerd door een verre voorpost. Een winst zat er echter niet in, er moest

gestreden worden voor een punt. Dit lukte de Jong uitstekend en zo was er deze avond
maar een remise te noteren. Peter-Frans Koops nadert Cor de Jong op enkele punten in
de top van het klassement.

MOOIE WINST DE HARDER OP OFFINGA (4-03-2011)
In de onderlinge damcompetitie won Bertus de Harder door een fraaie slagzet van Tjitse
Offinga, die eigenlijk helemaal niet zo slecht stond. Tjitse zette in het middenspel
verkeerde tempi en vloog in een mooie combinatie van de altijd gevaarlijke de Harder,
die meteen de winst kon opstrijken. Evert de Jong deed het ook prima door een winst op
Wim Muys na een snelle voorsprong in het beginnende middenspel. Muys vergiste zich
fors en leverde zo maar een schijf in; die klap kwam hij niet meer te boven en zijn
verlies was ook hier een voldongen feit. Ton van de Ploeg verloor van Gerhard de Graaf
in het middenspel eigenlijk al de partij door een positioneel mindere stand. Gerhard
kwam veel eerder op dam en rondde dit doeltreffend af naar de verdiende winst. Wout
Bos deed het ook weer goed door Lennart Bolks in het middenspel op een heuse klapper
naar dam te trakteren. Lennart gaf de partij meteen op, het enige wat er op dat moment
te doen was. Cor de Jong had het niet echt zwaar tegen de in een vormcrisis verkerende
Wim Bor. De Huizer dammer kon de druk niet aan en werd in het middenspel duidelijk
aan de kant gezet met een aantal zeer sterke zetten van de nummer 1 op de ranglijst.
Alexander van de Mheen won vrij snel van Marriet Heek door een kleine combinatie in het
eindspel, wat ook Lammert Korlaar deed tegen de jonge Jochem Van Twillert, die na
sterk verweer toch zijn verlies moest accepteren. Tenslotte won de weer een keer
aanwezige Marten van de Groep van Rindert Huisman, die het dammen nog echt niet
verleerd is. Toch werd de druk in het middenspel te groot en moest Huisman een schijf
inleveren. In het spel wat resteerde moest Marten nog wel wat tijd stoppen om de winst
te vinden, maar die werd gevonden door een tweetal sterke zetten met een inmiddels
naar dam gepromoveerde schijf.

Topduel onbeslist (11-02-2011)
Wim Muijs liet in een sterk positioneel opgezette partij zien dat hij nog een maatje te
groot is voor Gerhard de Graaf. Wim brak als eerste door en zijn sterke dam was genoeg
voor de winst. De jongere spelers Lennart Bolks en Anne Wouda zijn immer aan elkaar
gewaagd. Ook ditmaal ontstond er via half klassiek een strijd met open vizier. Daar Anne
prima diepe berekeningen kan uitvoeren overziet hij nog wel eens de meest gemakkelijke
combinaties. Dit is zeker een verbeterpunt voor de student econometrie. De alerte Bolks
kon via een twee om drie doorbreken en gelijk de winst pakken. Huib Poort die vorige
keer tegen Wout Bos nog verloor kwam ditmaal niet verder dan een puntendeling.
Bos’strategie was er wederom een van een omsingeling gecombineerd met een paar
verkenners. Dit plan was goed Bos gaat met deze uitslag weer richting de top tien. Een
levendig flankspel werd gedemonstreerd door Ton van de Ploeg in zijn strijd met
subtopper Evert de Jong. Laatstgenoemde had optisch voordeel, dat beslissend werd
door een blunder door Ton in het beginnend eindspel. De topper tussen Cor de Jong en
Tjitse Offinga bleef ditmaal onbeslist. Meestal wint Cor van Tjitse, maar de titelverdediger
had zijn verdediging goed op orde en Cor moest zich tevreden stellen met een punt. Alex
van de Mheen had zichzelf opgezadeld met een overbelaste linkervleugel. De ervaring
van opponent Lammert was voldoende om de volle winst te pakken via een vrije
doorloop naar dam. De pupillen Levi Duijst en Marriet Heek zaten geconcentreerd te
spelen en ze waren deze avond qua rust een voorbeeld voor de senioren, waarvan een
aantal nogal druk waren door de situatie in Egypte. Beide talenten hadden vrede met een
remise, maar voor hun goede inzet hadden ze eigenlijk beiden een vol punt meer
verdiend. Rindert Huisman had in zijn partij tegen Jochem van Twillert beslissend
voordeel behaald, maar in het dammen is dit pas goed voor twee punten als de laatste
zet is gespeeld. Door een stugge variant van Jochem wist hij zowaar nog een punt te
pakken, door ook over de hoofdlijn te wandelen met een steen. De jeugd mag zeker niet

onderschat worden. Ten slotte was er een spannende pot zichtbaar bij Bertus de Harder
tegen Peter Frans Koops. De Harder leek Koops’s vleugel op te sluiten in een klaverblad,
maar Koops wist via listig en snel spel via een gambiet de winst te pakken.

Cor de Jong verovert de koppositie (04-02-2011)
In de interne Unive damcompetie wist Cor de Jong een prachtige overwinning te behalen.
Ton van de Ploeg was het slachtoffer. Via een combinatie die niet te voorkomen was
werd de winst behaald. Het bijzondere was dat er nog veel mogelijkheden leken te zijn,
deze waren echter allemaal verkeerd. Gerhard de Graaf damde tegen Huibert Koops. In
deze partij partij met wisselende kansen probeerde de Graaf te omsingelen. Dit ging
echter niet helemaal goed en de spelers hielden elkaar daardoor in evenwicht. Een
remise was dan ook een feit. Alexander van de Mheen boekte ook een verrassende winst
op Wim Bor. Deze op papier veel sterkere speler beging een fatale blunder. Dit werd
netjes afgestraft door de nog jeugdige van de Mheen. Wim Bor was toen wel zo sportief
om de partij meteen op te geven. Peter-Frans Koops damde tegen Wim Muijs een aparte
partij. In een stand met aan beide kanten een aanval, was er veel gevaar. De altijd op
zetjes loerende Muijs was in zijn element. Door al de combinaties moest Koops opletten
en kon niet altijd de beste zet doen. De remise was hierdoor dan ook het maximaal
haalbare. Jochem van Twillert wist zijn vorm van de afgelopen weken vandaag niet door
te trekken. Tegen de geslepen Wout Bos legde hij het af. Van Twillert had een mooie
centrumstand opgebouwd. Bos speelde echter zijn geliefde omsingelspel en sloeg zijn
slag via een zetje. Winnen was daarna gemakkelijk. Nog een sensatie deze avond was de
winst van Lennart Bolks op Lammert Korlaar. Via het klassieke speltype wist Lennart
Bolks voordeel te krijgen. Dit deed hij door een doorbraakcombinatie. Vervolgens op dam
behaalde hij de volle buit, door met zijn dam te combineren. Een mooie rondslag waarbij
de schijven van het bord verdwenen. Korlaar kon alleen nog maar opgeven. Marriet Heek
kon niet voor een verrassing zorgen. Huib Poort met zijn jarenlange damervaring was
een maatje te groot. De topdrie van de ranglijst is nu Cor de Jong, Tjitse Offinga en op
drie Peter-Frans Koops.

Jochem van Twillert blijft winnen met dammen! (28-01-2011)
Na een aantal weken geleden al de ervaren Lammert Korlaar te verrassen met winst als
gevolg. Was het deze avond de beurt aan Marriet Heek. Deze damdame kon het niet
bolwerken tegen het degelijke spel van Jochem van Twillert. Met een mooie combinatie
wist hij deze keer te winnen. Jeugdig talent Lucas Veldhuizen mocht het door een
verrassende paring vanavond proberen tegen koploper Tjitse Offinga. Offinga was
gewaarschuwd en ging er goed voor zitten. Met een uur bedenktijd kun je in de
problemen komen. Dit was echter niet het geval. Door een opsluiting met onafwendbare
dreiging, kwam Lucas een schijf achter. Stug door dammen leverde niets op en het
verlies was een feit. Huibert Koops damde ook stug door tegen Peter-Frans Koops. Deze
vader-zoon strijd werd gewonnen door Peter-Frans Koops. Koops junior had een mooie
aanvalstand opgebouwd die de nodige risico’s met zich meebracht. Deze werden dan ook
afgestraft door een mooie damcombinatie. De combinatie naar dam kostte twee schijven,
maar was genoeg voor winst na nog enige strijd. Bertus de Harder damde tegen Evert de
Jong een sterke pot. Dat Evert de Jong zich goed kan verdedigen bleek maar weer. In
een stand waar de goede zetten schaars waren, redde de Jong zich eruit. Remise duurde
toen niet lang meer. Cor de Jong damde tegen Wim Muys. Muys had aan beide kanten
van het bord een aanval opgebouwd. Via een andere variant lag de remise via een
combinatie voor het grijpen. Muys deed dit echter niet en kreeg wat later zelf een
combinatie om zijn oren. Een dure blunder die de Jong de volle punten opleverde. Levi
Duijst mocht aantreden tegen zijn jeugdtrainer Alexander van de Mheen. Levi Duijst
bracht teveel schijven naar een kant van het bord. Daar deze schijven door van de
Mheen werden ingesloten kreeg Duijst moeilijk spel. Een wanhoopscombinatie bracht
Duijst niet verder en van de Mheen wist te winnen. Hoe lang zou het duren voor de rollen

omgedraaid zijn? Huib Poort en Lammert Korlaar vochten ook weer een mooi duel uit.
Deze spelers hebben een zelfde speelstijl en kennen elkaar door en door. De eerste 15
zetten worden dan ook in vijf minuten neergezet. Vervolgens gaat er dan diep gedacht
worden. Lammert Korlaar deed dit ogenschijnlijk beter. Er waren kansen op een
doorbraak en zo een mogelijk winst. Korlaar koos echter een ‘angstig’ plan en ging
verdedigen. Poort kreeg zo weer mogelijkheden en kon hierdoor eenvoudig de remise
veilig stellen. Wout Bos trad aan tegen Anne Wouda. Wouda bouwde een mooie
centrumstand op en heeft waarschijnlijk de winst laten liggen. Dit ook omdat hij in het
late middenspel een schijf voorkwam. Bos knokte zich echter knap naar de remise toe,
door een doorbraak naar dam. Tjitse Offinga blijft aan kop gevolgd door Cor de Jong en
Bertus de Harder.

WIM MUYS VERSLAAT KOPLOPER (21-01-2011)
In de onderlinge damcompetitie versloeg Wim Muys koploper Tjitse Offinga in een zeer
boeiend gevecht. Toen de ergste hitte er af was ontstond er een dammeneindspel met
voordeel voor Wim, die zijn schijven echter wat minder had staan. Tjitse moest in de
tijdnoodfase de remise vinden, die ook zonder meer te halen was; toch vergiste hij zich
en vloog nog in een geraffineerd zetje van de getructe Wim. Tjitse kennende zullen de
uren na deze partij slapeloos geweest zijn. Cor de Jong won van Gerhard de Graaf in een
klassieke partij met in het middenspel een schijfje winst. Toch moest hij lang rekenen om
de winst binnen te halen tegen de sterk spelende Gerhard, die pas in de slotfase door
een offer van Cor op tempo het onderspit moest delven. Lammert Korlaar won van Wout
Bos in een ook klassieke partij met later een aantal bizarre varianten achter het bord.
Wout liep in het eindspel vast en moest als eerste offeren waardoor hij de punten aan
Lammert moest laten. Peter Frans Koops had het niet heel zwaar tegen Ton van de
Ploeg, die zich in het middenspel vergaloppeerde en te snel een schijf moest inleveren.
Koops rondde dit doeltreffend af naar de verdiende winst en doet weer gewoon mee voor
de topplaatsen. Marten van de Groep doet hier niet mee voor een topklassering door zijn
fijne werktijden en speelt nog mondjesmaat een partij. Deze keer een snelle winst tegen
Marriet Heek, door een damzetje een onoverbrugbare achterstand op het bord kreeg.
Wim Bor is op dit moment de man in vorm door een snelle winst op Anne Wouda, die ook
heel snel speelde. Bor pakte een schijf winst en rondde dit in het dun geworden eindspel
doeltreffend af naar de terechte winst. Sensatie was de winst van Lucas Veldhuizen tegen
Huib Poort, die lange tijd een gelijkwaardige partij speelden. Maar toen ging Huib de fout
in en vloog in een leuke doorbraak van het talentje uit Eemdijk met onmiddellijk verlies
als gevolg. Vrienden voor het leven, Lennart Bolks en Alexander van de Mheen hielden
beiden het hoofd koel en deelden broederlijk de punten tot tevredenheid van beiden.
Jochem van Twillert boekte tenslotte een mooie winst tegen Levi Duijst door wat zetjes
te etaleren in het late middenspel, beste winst. Tjitse Offinga blijft nipt aan kop, gevolgd
door Bertus de Harder, Cor de Jong, Peter Frans Koops en Wim Muys.

Jeugd begint te winnen van ‘oud’! (10-12-2010)
In de interne Univé damcompetitie werden deze week weer verscheiden partijen
gespeeld. De onverwachtste uitslag van deze avond was die van Huibert Koops tegen
Marten van de Groep. In een partij waar beide spelers besloten snel te spelen wist
Huibert Koops dit slim te doen. Door middel van secuur positiespel werd het centrum
overwonnen en als het ware het bord veroverd. Toen van de Groep in de beslissende fase
een fout maakte was de partij gedaan. De jonge Koops begint het spel door te krijgen.
De jongere jeugd met wat minder ervaring moesten het nog afleggen tegen de ouderen.
Zo wist Marriet Heek tegen leermeester Lennart Bolks geen potten te breken. Nadat ze
twee schijven achterkwam liet ze Bolks toch nog even schrikken. Met een mooie één om
drie combinatie wist ze nog lang spel te maken. Echter was Bolks weer wakker en sleepte
de winst binnen tegen de sterkste damster van Spakenburg. Alexander van de Mheen
damde tegen de gewiekste en altijd op zetjes loerende Wout Bos. Zo ook in deze partij.

Bos bouwde er mooie trucs in en wist er dan ook één uit te voeren. Deze combinatie
bracht hem betrekkelijk snel de winst. Een onderling jeugdduel was er tussen Jochem
van Twillert en Renzo Hogenbrug. Jochem van Twillert kwam in deze partij goed weg. Hij
wist te winnen van Renzo Hogenbrug. Op het bord stond hij echter zeer slecht. De klok
zat Jochem van Twillert mee, omdat Renzo zijn tijd opgebruikt had. Huib Poort damde
tegen Ton van de Ploeg een niet al te beste partij. Ton van de Ploeg had er een simpele
en bekende combinatie in gebouwd. Lammert Korlaar damde tegen Wim Bor. In deze
partij werd klassiek gespeeld en daar is de remise kans altijd extra aanwezig. Beide
spelers bleven het goed doen, de remise was dan ook snel een feit. Wim Muijs damde
tegen Bertus de Harder. De tactiek van Muijs was snel spelen en denken terwijl de
Harder dacht. Bertus de Harder had al anderhalf uur nagedacht en Muijs nog maar een
half uur. De Harder kwam dan ook snel in tijdnood. Dit zorgde ervoor dat hij sneller
moest zetten en de kans op fouten groter werd. Zo ook de kans voor een remise. Dit was
dan ook hoe de partij eindigde. De laatste partij deze avond was die tussen Peter Frans
Koops en Tjitse Offinga. Na een lange moeilijke opening wisten beide heren geen winst te
vinden. Ook deze partij eindigde in een remise. Zo vielen er in de top 5 geen beslissingen
en staat Bertus de Harder nog op de eerste plaats.

Lucas Veldhuizen blijft winnen (3-12-2010)
In de interne Unive damcompetitie wist Lucas Veldhuizen een mooie overwinning te
boeken op Anne Wouda. De winst werd wel in zijn schoot geworpen doordat Anne Wouda
niet voor de eerste keer door zijn vlag ging. Hij heeft dan zijn tijd op gebruikt.
Desalniettemin had Lucas een mooie omsingeling op het bord staan, de winst was dan
ook rechtvaardig. Een andere spannende pot was die van Peter-Frans Koops tegen
Gerhard de Graaf. Gerhard laat zien dat hij een steeds betere speler wordt. Koops kwam
hier in de partij achter. Hij kwam via een lokprincipe een schijf voor maar vernietigde
daarmee wel zijn centrum. Gerhard profiteerde daarvan en kon zo betrekkelijk eenvoudig
een remise uit het vuur slepen. Tjitse Offinga damde tegen angstgegner Evert de Jong.
Evert gaat er tegen Tjitse dan ook altijd goed voor zitten. Offinga kwam beter uit het
middenspel en haalde een dam. Hij had wel twee schijven minder. Dit bleek niet genoeg
voor de winst, een remise was het maximaal haalbare. Wim Bor en Huib Poort hadden in
een wat vreemde stand, met veel randschijven en weinig centrum, goed partij aan
elkaar. Een remise was hier dan ook terecht. Lennart Bolks wist via een mooie
damcombinatie snel te winnen van Jochem van Twillert. Marriet Heek wist na haar eerste
winst van vorige week de lijn niet door te trekken. Tegen de wedergekeerde ex-dammer
Rindert Huisman legde ze het af. Wout Bos combineerde er tegen Levi Duijst lustig op
los. De tijd van Levi Duijst komt echter nog wel, dan zijn de rollen omgedraaid. Huibert
Koops damde tegen Ton van de Ploeg. Van de Ploeg bouwde zijn stand verkeerd op en
Koops wist daar via een mooie centrumaanval van te profiteren. Geen enkele kans voor
van de Ploeg in deze pot. Cor de Jong en Bertus de Harder vochten het titanenduel om
de koppositie uit. Deze strijd bleef echter onbeslist. In het eindspel leek Cor de Jong de
betere papieren te hebben, de Harder wist echter een mooie remise variant op het bord
te krijgen. De lelijkste partij van de avond was die tussen Alexander van de Mheen en
Lammert Korlaar. Van de Mheen stond zo duidelijk gewonnen dat het voor de
omstanders niet te geloven was dat hij nog had verloren. Waarschijnlijk de man met
ervaring tegen de jonge hond. De jonge hond van de Mheen kreeg een harde les.

WINST PETER FRANS KOOPS OP KOPLOPER DE HARDER (26-112010)
In een zeer spannende partij wist Peter Frans Koops te winnen van koploper Bertus de
Harder, die door vliegende tijdnood door de vlag ging. In een licht voordelige stand wist
de Harder geen winstkansen te vinden en creëerde nog meer spanning op het bord. Nu
verloor hij zijn voordeel en moest na een verkeerde combinatie de strijd opgeven door

het vallen van de vlag, toch blijft hij nog steeds aan kop staan. Cor de Jong legde het
vuur na aan de schenen bij Tjitse Offinga, die in het eindspel ook de juiste voortzettingen
niet meer kon vinden en ook moest berusten in een nederlaag. Huib Poort deed het goed
door zeer aanvallend te spelen tegen Marten van de Groep, die door werkzaamheden
maar op halve kracht kan spelen. Hoewel Poort een schijf verloor in het middenspel wist
hij het eindspel zeer goed te spelen en toch een punt te pakken in de eindfase door groot
tempovoordeel. Evert de Jong blijft een tegenstander om rekening mee te houden door
de winst op van de Ploeg, die in het late middenspel een smerig zetje over het hoofd zag
en de partij meteen moest opgeven. Wim Muys wist ook te winnen van Gerhard de Graaf
in een klassieke partij. Gerhard verloor een schijf in het middenspel en werd langzaam
naar de nederlaag gespeeld door de sterk spelende Muys. Alexander van de Mheen
leverde een puike prestatie door een punt af te snoepen van Wim Bor. Wim geloofde het
eigenlijk wel een beetje en moest Alexander in het eindspel feliciteren met een prima
remise. Wout Bos won deze keer van Jochem van Twillert, die zich goed verdedigde tot in
het eindspel. Toen wist Bos door te breken en de partij elegant af te ronden. Lucas
Veldhuizen won van Renzo Hogebrug in een snel gespeelde partij, die in het middenspel
de winst voor Lucas opleverde. Een kleine verrassing was de winst van Marriet Heek op
Levi Duijst in een ook klassieke partij. Levi vergiste zich behoorlijk en moest de winst aan
de sterk spelende Marriet laten, die uiteraard dolblij was met haar overwinning. Bertus
de Harder blijft aan kop, gevolgd door Cor de Jong, Tjitse Offinga en Peter Frans Koops.

POORT PAKT PUNT VAN OFFINGA (15-10-2010)
In de onderlinge damcompetitie wist Huib Poort een punt te pakken tegen regerend
kampioen Tjitse Offinga. In de opening leek het of Huib alles er af wilde ruilen, maar in
het verdere verloop werd het een mooie partij. Tjitse kon geen vuist maken en moest
berusten in een voor hem wat teleurstellende puntendeling. Marten van de Groep wist
Ton van der Ploeg al snel in de partij op te sluiten aan de rechterkant en leek kansen te
krijgen. Ton wist echter van geen wijken en ontsprong het verlies door twee schijven te
offeren en ook dam te halen. Door de ongelukkige positie van de plusschijven van Marten
kon Ton een schijf terug pakken en was ook hier de remise een feit. Cor de Jong en
Bertus de Harder speelden een interessante partij met een vrijwel gelijkwaardige stand,
die nergens winstkansen voor beiden opleverde. Ook hier mag het resultaat duidelijk
zijn, remise. Het bleef maar doorgaan met de puntendelingen, ook Wim Bor en Evert de
Jong hielden het na een uur of drie voor gezien in hun partij omdat de winst in de
eindfase voor beiden niet meer haalbaar was. Anne Wouda dacht er anders over in zijn
partij tegen Lennart Bolks, die een zetje over het hoofd zag en plotseling een schijf
achter stond. Lennart kon dit niet meer compenseren en verloor de partij in het goed
gespeelde eindspel van Anne. Ook Jochem van Twillert won van Renzo Hogebrug door
een betere verdeling van de tijd en een eerder op dam zijn, waarna de partij op het
einde liep. Licht verrassend was de remise van Lucas Veldhuizen tegen Alexander van de
Mheen, die wel iets beter stond, maar in het eindspel eieren voor zijn geld koos door de
remise te forceren. Om het helemaal eenzijdig te houden besloten Huibert Koops en
Gerhard de Graaf ook maar om de punten te delen in een klassieke partij met een uitslag
waar beiden mee konden leven.

MOOIE WINST WIM MUYS OP PETER FRANS KOOPS (1-10-2010)
Wim Muys speelde in de onderlinge een prima partij tegen Peter Frans Koops, die zich
toch sterk verweerde in een boeiende partij. In de eindfase wist Muys de druk heel ver
op te voeren en zag Koops door de bomen de schijven niet meer. Gevolg was een verlies
door een vallen van de vlag in een zeer moeilijke stand, een beste winst van Muys, die
de tegenstander behoorlijk kan opjagen in gevaarlijke standen. Koploper Bertus de
Harder had een moeilijke avond tegen Marten van de Groep, die zeer snel speelde in een
klassieke partij. Hier kwam ook de Harder in grote tijdnood en werden de punten in het
zware eindspel gedeeld met een wat voordelige stand voor van de Groep. Toch vonden

beiden de uitslag wel een terechte afspiegeling van de partij. Huib Poort won toch een
beetje verrassend van de iets sterker geachte Wim Bor, die in het middenspel een bizarre
ruil deed met snel daarna een schijf achterstand. Huib speelde dit goed uit en deed geen
enkele concessie meer met betrekking tot de partij. Een prima eindspel resulteerde dan
ook in de volle winst, die eigenlijk ook wel verdiend was. Evert de Jong won van Jochem
van Twillert door een paar vervelende combinaties te etaleren in het middenspel; Jochem
was tegen dit geweld niet bestand en gaf de partij daarna op. Lammert Korlaar maakte
er een bonte avond van tegen Ton van de Ploeg in een klassieke partij met gewoon een
gelijkwaardige stand op het bord. Tot hij een forse blunder maakte en pardoes een schijf
achter kwam, waarna Ton de punten snel verzilverde. Cor de Jong had het relatief
gemakkelijk tegen de lepe Wout Bos, die altijd op zetjes speelt. Nu verloor hij er zelf
door in een al mindere stand, Cor combineerde naar de achterlijn en maakte het vrij snel
af. Huibert Koops won van Alexander van de Mheen, die in het middenspel een aantal
finesses vergat en al op tempo het onderspit moest delven. Tenslotte won Rindert
Huisman van Lennart Bolks in een leuke klassieke partij, waar Bolks in de eindfase een
aantal foutieve tempi speelde. Huisman berekende een winnende variant en kon blij
huiswaarts keren. De eerste 4 plaatsen worden vooralsnog ingevuld door de gevestigde
spelers: Bertus de Harder, Wim Muys, Marten van de Groep en Cor de Jong.

BERTUS DE HARDER AAN KOP (24-9-2010)
Bertus de Harder staat op een terechte 1e plaats na de fraaie overwinning op Peter Frans
Koops, die in het eindspel ten onder ging. In een mooie partij nam Koops in het
middenspel een grote ruil met de achterliggende gedachte misschien een schijf te kunnen
winnen. De Harder wist dit gevaar te pareren en speelde een perfect eindspel waar Koops
geen raad meer mee wist. Ondanks alle pogingen om het tij te keren verloor hij deze
spannende pot. Wim Muys won redelijk snel van Alexander van de Mheen, die snel een
schijf verlies opliep en dit niet meer kon compenseren. Huib Poort verloor van Marten
van de Groep in een klassieke partij met de aanval van Poort. Poort vergiste zich in het
middenspel en verloor ook een schijf, waarna de strijd snel naar het einde liep. Evert de
Jong won door een paar zetjes van Levi Duijst in een best mooie partij. Levi kon niet
verrassen tegen de geroutineerde de Jong. Een sensatie in de partij tussen Anne Wouda
en Renzo Hogebrug door verlies op de klok van Anne. In een gewonnen eindspel lette hij
te weinig op de tijd en moest een vervelend verlies incasseren, een mooi presentje voor
de jonge Renzo. Wim Bor speelde tegen Rindert Huisman, vroeger al een verdienstelijke
speler, een klassieke partij met iets meer tempo. Rindert wist dit te compenseren door
een goede verdediging en wist een prima remise te pakken. Huibert Koops pakte ook een
mooi punt tegen kampioen Offinga in een partij met licht voordeel in het middenspel.
Huibert miste in het middenspel de betere voortzetting om het Tjitse nog moeilijker te
maken. Toch waren beiden tevreden met het gedeelde resultaat, er zat eigenlijk gewoon
niet meer in. Ton van der Ploeg en Lennart Bolks hadden in het middenspel beiden al een
dam op het bord, waarna zich een interessant gevecht ontwikkelde. Lennart maakte de
fout door in een combinatie te lopen met direct verlies als gevolg. Gerhard de Graaf was
deze avond een maatje te groot voor Lucas Veldhuizen, het jonge en talentvolle
dammertje hiel lang vol in het middenspel. In het eindspel kon Gerhard doorbreken met
een winstgang als gevolg. Wout Bos en lammert Korlaar maakten er een avondvullende
zit van in deze partij. Er werd door beiden niets weggegeven in een boeiende partij met
laat op de avond een dammeneindspel. Hier werd tot een puntendeling besloten, de
meest rechtvaardige oplossing van een mooie partij met mooi spel van beiden. Tenslotte
won Jochem van Twillert door een slagje van Marriet Heek, die gelukkig nog best veel
plezier in het spel heeft; volhouden en de punten komen echt wel.

Veel overwinningen in de interne Univé damcompetitie (17-92010)

De eerste overwinning van de avond werd gedaan door Wim Bor. Hij wist de jeugdige
Jochem van Twillert te verschalken met een combinatie. Lucas Veldhuizen hield het lang
vol tegen koploper Bertus de Harder. Na een bewust offer van de Harder moest Lucas
Veldhuizen echter capituleren. Met de getoonde inzet en concentratie was een punt
verdiend geweest. Marrïet Heek damde tegen Anne Wouda een goede partij. Anne Wouda
ging achter een schijf staan van Marrïet. Terwijl hij zette zag hij dat dit een erg grote
fout was. Marrïet Heek had hierdoor de winst voor het grijpen. Gelukkig voor Anne
Wouda zag de sterkste vrouwelijke dammer van Bunschoten het niet. Wouda ging beter
opletten en wist de partij alsnog te winnen. Huibert Koops damde tegen Wim Muys geen
al te beste partij. De opening werd mede door een aanval van Muys slecht afgesloten.
Muys speelde de partij vervolgens positioneel uit. Gerhard de Graaf damde tegen
Lammert Korlaar een prima partij. In een partij waar lustig geëxperimenteerd werd deed
Lammert alleen maar goede zetten. Winnen was dan ook moeilijk voor de Graaf. In een
voordelig eindspel werden nog wat pogingen gewaagd, maar het mocht niet baten. De
remise was dan ook een feit. Lennart Bolks maakte deze avond geen fout tegen zijn pupil
Levi Duijst. Levi speelde zijn schijven wat teveel naar de rand en Lennart Bolks wist het
centrum in handen te krijgen. Met een sterk centrum sta je goed op het dambord en wist
hij dan ook te winnen. Peter-Frans Koops damde tegen Huib Poort. Poort kwam in de
opening al vlug een schijf achter, hij speelde echter stug door en hoopte op compensatie.
Toen dit niet gebeurde en er dreiging was op nog een schijf verlies, staakte hij de strijd.
Alexander van de Mheen had het geluk aan zijn zijde deze avond. Nadat Wout Bos een
winnende damcombinatie had uitgevoerd, trapte deze in een venijnige plakker. Wout Bos
mocht niet twee keer over een zelfde steen slaan met zijn dam. Alexander van de Mheen
kwam hierdoor goed weg met een remise.

MOOIE WINST LUCAS VELDHUIZEN (10-9-2010)
De nog zeer jonge Lucas Veldhuizen boekte een fraaie overwinning op Lennart Bolks in
de onderlinge damcompetitie. In een beginnend middenspel boekte hij schijfwinst door
een mooie combinatie, die Lennart niet zag komen. Lennart geloofde het wel en moest
even later nog een schijf inleveren, sterke winst van de jonge Eemdijker. Bertus de
Harder pakte ook nu de volle winst door te winnen van Tjitse Offinga, die in de
middenfase iets beter leek te staan. Tjitse vergiste zich in een foutief berekende variant
en zag hoe de sterke de Harder de winst toch naar zich toe trok. Cor de Jong en Peter
Frans Koops deelden de punten in een enerverende partij met klassieke effecten. Cor
wist positioneel iets beter uit het middenspel te komen, maar de secretaris liet zich niet
verrassen en wist een gelijkwaardige remise uit de hoed te toveren. Gerhard de Graaf
speelde een sterke aanval tegen Marten van de Groep, die zich niet heel sterk
verdedigde. Marten deed een foutieve dubbelruil en leek op achterstand te komen.
Gelukkig had Gerhard dezelfde denkfout gemaakt en speelde een ander tempo, met later
een doorbraak aan de rechtervleugel. In een moeilijk eindspel wist Marten toch nog de
remise te vinden en was het meest tevreden van beide spelers. Ook Renzo Hogebrug
deed het deze avond naar behoren tegen Marriet Heek, die niet tegen de combinatieve
talenten van Renzo opgewassen was. Wim Bor speelde een redelijke partij tegen Anne
Wouda, die je totaal niet meer moet onderschatten, dat kost je gewoon de kop. In het
eindspel moest Wim nog even rustig zoeken naar de remise, die hij dan ook wist te
vinden. Ook hier hadden beide spelers wel vrede met de uitslag. Huib Poort en Alexander
van de Mheen deelden ook al de punten in een vreemde partij. Alexander leek iets
voordeel te krijgen door een nare linkerflank van Huib, maar kon dit niet voldoende
realiseren. Het gevolg was ook hier een puntendeling. Het gaat wat eenzijdig worden
door de volgende remise tussen Huibert Koops en Lammert Korlaar. Op deze broederlijke
damclub was deze avond niet veel agressie op borden. Wim Muys won wel van de jonge
Levi Duijst, die tegen al die kennis niet opgewassen bleek te zijn. Helemaal geen schande
trouwens, iedereen kan van Wim verliezen. Tenslotte deed Jochem van Twillert echt zijn
best tegen Ton van de Ploeg. Ton speelde een rustig spelletje en won de partij na een
foutieve achterloop van Jochem. Is best jammer voor Jochem, volgende keer beter.

Onderlinge competitie weer begonnen (3-9-2010)
De spits is eraf in de onderlinge damcompetitie met een aantal fraaie partijen op de
borden. Wout Bos won in het late eindspel van Renzo Hogebrug, die zich even vergiste
en zo de punten aan Bos moest geven. Renzo speelde sterk en zal nog van zich laten
horen. Huibert Koops pakte een verdiend punt tegen Marten van de Groep, die wel druk
zette in het beginnende eindspel, maar de winst niet kon vinden. Huib Poort deed het
goed door te winnen van Ton van de Ploeg, die in een remisestand een grote bok maakte
en de partij zo wel heel simpel weggaf. Ook Tjitse Offinga wist te winnen van de
gevaarlijke Evert de Jong in een aanvankelijk gelijkwaardige partij. Hij won de partij door
een mooie forcing met een fraaie winstgang. Peter Frans Koops won van Wim Bor in een
vreemde partij, eerst een schijf voor, toen weer gelijk, daarna nog winnen in een
eindspel dat naar remise rook. Toch weet Koops vaak zo te winnen, gewoon een prima
speler. Cor de Jong won na een uur of 4 van de pittige Anne Wouda, die van geen
opgeven wist. Pas in de eindfase wist Cor de winst naar zich toe te trekken, een
moeizame start. Lennart Bolks pakte een punt tegen Gerhard de Graaf in het klassieke
spel met een damcombinatie. Gerhard pakte de dam weer af en in een 6 om 6 stand
kabbelde de partij naar remise. Bertus de Harder won van Wim Muys na een
overrompelende opening al snel een schijf en behield deze winst. Toen Wim in de
eindfase nog een kansje zag maakte hij een behoorlijke fout en gaf meteen op.
Alexander van de Mheen won door een combinatie in het middenspel van Jochem van
Twillert; ook Lammert Korlaar deed dat tegen Marriet Heek.

Laatste wedstrijd van het damseizoen (11-6-2010)
In de laatste wedstrijd van het damseizoen was alleen de strijd om de 2e plek nog
spannend. Tjitse Offinga was een aantal weken geleden al niet meer in te halen en mag
zich een jaar lang kampioen noemen. Wim Muys en Peter-Frans Koops moesten de
laatste avond nog flink aan de bak. Wim Muys mocht niet verliezen om zijn 2e plek kwijt
te raken. In een aanvallende opening van Koops kwam hij dan ook beter te staan.
Vervolgens wist hij de partij dan ook naar zich toe te trekken. Bertus de Harder damde
tegen Evert de Jong. Evert de Jong die vaak remise speelt ging daar nu ook weer op aan.
Na een remisecombinatie was de remise ook onafwendbaar. Anne Wouda damde voor de
3e keer achter elkaar tegen Huib Poort. In een mooie aanval door het midden van het
bord had Huib weinig kans. De kleine kans die er was op remise pakte Huib echter mooi.
Ton van der Ploeg damde tegen Wim Bor. Deze twee heren kennen elkaar ook door en
door. Deze keer was het echter Wim Bor die Ton van de Ploeg positioneel van het bord
drukte. Een betrekkelijke snelle winst. Huibert Koops damde tegen Gerhard de Graaf. In
deze gelijkopgaande partij wist Koops door onoplettendheid van de Graaf een krachtzet
te plaatsen. Met deze zet was de winst niet ver meer. Lammert Korlaar damde tegen
Lennart Bolks. Lammert Korlaar kwam beter uit de opening maar Lennart wist zich te
redden. In het gevecht wat toen ontstond wist Lennart op een knappe manier te winnen.
Wout Bos had een zware avond tegen Cor de Jong. Wout Bos kwam slechter te slaan en
maakte hierdoor een fout. Cor de Jong profiteerde hiervan en wist de partij te winnen.
Jochem van Twillert damde tegen Lucas Veldhuizen een sterke partij. Hij maakte echter
een fout die Lucas afstrafte maar vervolgens wel remise aanbood. Een vriendschappelijk
aanbod wat gretig geaccepteerd werd. Jan Heek damde de laatste avond wederom tegen
Levi Duijst. Jan Heek wist zijn concentratie vast te houden en voerde een mooie
combinatie naar dam uit. Winnen met twee schijven meer lukte goed. Deze laatste avond
werden er onder de jeugdleden ook examens afgenomen. Examens waarbij de theorie
van het damspel getest wordt. Ook werden hierbij de praktische inzichten getest door
combinatiepuzzels. Na afloop bleek dat alle jeugdleden hun diploma’s behaald hadden.
Een goede stimulans om volgend jaar voor een nog moeilijker examen te gaan.

TJITSE OFFINGA DAMKAMPIOEN (28-5-2010)

Het is hem gelukt, twee rondes voor het einde van de damcompetitie wist Tjitse Offinga
de plaatselijke damtitel te veroveren na een spannende partij tegen Wim Muys. Wim nam
het risico en speelde vol op de winst, Tjitse kwam in lichte tijdnood en leek het nog
zwaar te krijgen. Maar Wim wilde het onderste uit de kan en verloor de partij in de
eindfase na het halen van een dam door de dit seizoen zeer sterk spelende Offinga. Tjitse
is een waardige kampioen met maar twee verliespartijen tegen de op de 4e plaats
staande Marten van de Groep. Zonder meer was hij de meest degelijke speler van de
interne competitie en bekroonde dit met de titel; een welgemeend proficiat. Peter Frans
Koops won weer van Bertus de Harder in een partij die naar remise liep te lopen. Bertus
zag in het eindspel de voortzetting naar remise niet in flitsende tijdnood en ging pardoes
door de vlag. Koops kan zelfs nog tweede worden als hij de laatste twee partijen gaat
winnen, wat hij waarschijnlijk wel gaat proberen. Anne Wouda speelt een goed seizoen
en won nu van Huib Poort door eerst een schijf te pakken in een hekstelling, vervolgens
foutte Huib nog een keer en was Anne de terechte winnaar. Wim Bor won in een
klassieke partij van Lammert Korlaar, die een aantal verkeerde tempi speelde en
kansloos verloor. In een bepaalde stand had hij een betere voortzetting kunnen doen en
remise kunnen forceren. Maar ach, Wim blijft een geslepen speler met veel kennis. Cor
de Jong won door een prachtige forcing van Alexander van de Mheen, die dit totaal over
het hoofd zag. Lennart Bolks had weer een mooi succes door een leuke winstpartij op
Wout Bos die na een misrekening de punten aan de tegenstander moest laten. Lucas
Veldhuizen boekte winst tegen Jochem van Twillert door een paar leuke zetjes er in te
bouwen, terwijl Jan Heek een verdiende winst pakte tegen Levi Duijst.

OFFINGA SLUIPT NAAR KAMPIOENSCHAP (21-5-2010)
In de onderlinge damcompetitie lijkt Tjitse Offinga kampioen te worden na een hectische
partij tegen de gevaarlijke Wim Muys. Wim voerde veel druk uit op de wat mindere
positie van Tjitse, maar wist in de eindfase niet meer te winnen door een prima gespeeld
eindspel van de waarschijnlijk toekomstige kampioen. Peter Frans Koops won in een
boeiende partij van Bertus de Harder, die in bittere tijdnood het vaandel moest strijken.
Toch overzag hij in die fase een remisevariant, maar werd dus genekt door de tijdsdruk.
Huibert Koops leek te kunnen winnen van Anne Wouda in een bizarre partij met een
verzwakte linkervleugel van Anne. Toch wist Anne in een moeilijk eindspel nog een punt
te pakken door de aangeboden compensatie, sterk gevonden. Wout Bos had een
gemakkelijke avond tegen Jan heek, die in het middenspel fout zette en pardoes op
achterstand kwam. Wout gaf dit niet meer uit handen en won het afspel vrij snel. Marten
van de Groep won eenvoudig van Evert de Jong na een simpele schijf winst, die in het
vervolg nog een keer in een zetje tuimelde. Lammert Korlaar won weer van Jochem van
Twillert door een typezetje in het middenspel en ziet zo zijn winstpartijen sterk
toenemen. Huib Poort zag door de bomen het bos niet meer en moest in een mindere
stand de punten aan Gerhard de Graaf geven, die een betere stand sterk in winst wist
om te zetten. Alexander van de Mheen was aan de stand verplicht te winnen van Marriet
Heek; wat hij ook deed na lang tegenstribbelen van Marriet. Door een aantal lichte
combinaties won hij de partij op elegante wijze. Tenslotte won Lucas Veldhuizen van Levi
Duijst in een snelle partij waar Levi in de fout ging door een misrekening, die Lucas met
een zetje meteen afstrafte.

GOEDE PRESTATIE RENZO HOGENBRUG (23-4-2010)
De jeugdige dammer Renzo Hogenbrug komt elke vrijdag uit Huizen om zijn partij te
spelen in de interne damcompetie. Deze keer speelde hij tegen de al meer ervaren
Jochem van Twillert een erg mooie partij met in het middenspel een schijfje winst. De
winst leek er aan te komen, maar in grote tijdnood moest hij toch met een puntendeling
genoegen nemen tegen een sterk eindspel spelende Jochem, prima prestatie. Peter Frans
Koops deed het goed door een winst op Marten van de Groep, die Koops de hele partij
onder druk hield. Toch speelde hij een fout tempo en moest een zet forceren met een

schijf achterstand, die resulteerde in een vervelend verlies. Bij analyse bleek hij een
schijfwinst gemist te hebben met winstkansen. Maar ook met dammen worden foutieve
berekeningen meteen afgestraft, wat Koops goed deed. Gerhard de Graaf deed het
netjes tegen Ton van de Ploeg, die in het middenspel van het bord gedrukt werd. In een
hopeloze stand moest Ton de partij terecht opgeven. Wim Muys hield er ook fiks druk op
tegen Evert de Jong in een boeiende partij. Ook hij vergiste zich en moest een schijf
offeren om nog spel te krijgen. Hij deed het wel goed en wist in een eindspel nog een
terechte remise af te dwingen. Bertus de Harder en Tjitse Offinga gaven elkaar niets toe
in een spannende partij met veel gevaar. Na een uren lange strijd werd de vrede
getekend door de punten maar netjes te delen naar beider tevredenheid. Wout Bos vloog
tegen Huib Poort in een redelijke stand pardoes in een vervelende combinatie en kon de
partij meteen opgeven, wat hem misschien wel slapeloze uren heeft opgeleverd.
Alexander van de Mheen won vrij eenvoudig van Lucas Veldhuizen in een klassieke partij.
Lukas overzag een doorbraak van Alexander en kon ook de tegenstander de hand
schudden. Een mooie avond was het voor Lennart Bolks met een prima remise tegen
Anne Wouda. Anne kon niet echt voordeel krijgen tegen de kersverse damarbiter en
berustte tenslotte in de gelijkwaardige puntendeling. Marriet Heek boekte een prima
overwinning op Levi Duijst door stug vol te houden en een mooie controle van de zetten.
In een prachtig eindspel won ze de partij op elegante wijze na een prachtig
eindspelmotief, gefeliciteerd.

VERLIES KOPLOPER OFFINGA TEGEN MARTEN VAN DE GROEP
(16-4-2010)
De onderlinge damcompetitie is nog niet beslist met betrekking tot de verdeling van de
prijzen. Tjitse Offinga blijft wel lekker aan kop staan, maar moest een duur verlies
incasseren tegen Marten van de Groep, die de 3e plaats inneemt. In een gelijkwaardige
partij met druk op de linkervleugen van Marten was Tjitse gefixeerd op een bepaalde
aanval in het middenspel en voerde die ook uit. Meteen werd hij geconfronteerd met een
eenvoudige doorbraak, die zijn onmiddellijke verlies betekende. Toch zal Tjitse wel
kampioen worden, mits hij dit soort fouten weet te voorkomen. Bertus de Harder ligt ook
goed op koers en won van Cor de Jong, die zich vrijwillig liet opsluiten aan zijn
rechterkant. In het zeer moeilijke spel dat volgde bleek Bertus het hoofd koel te houden
en won na een lange avond deze belangrijke partij. Huib Poort was kansloos tegen Ton
van de Ploeg in een klassieke partij met licht overwicht voor Ton. In het middenspel won
hij al een schijf en liet Huib volledig kansloos een goed resultaat te bereiken. In een paar
uur tijd bleef er van de stand van Huib niets meer over als een ruïne, die een terecht
verlies opleverde. Anne Woude had het niet echt zwaar tegen Wout Bos, die wel eens
beter spel op het bord gelegd heeft. In een voordelige stand pakte Anne een schijf winst,
gaf dit niet meer uit handen en won de partij gedecideerd. Lammert Korlaar en Alexander
van de Mheen bouwden een stand op, die in geen enkel boek staat. Toch wist Lammert
door een combinatie op twee schijven winst te komen met een snelle bijschrijving van
punten als gevolg. Wim Muys staat sterk op de tweede plaats door een overwinning op
Gerhard de Graaf. In het middenspel stond Wim al beter in positioneel opzicht en bouwde
dit verder uit door een slagwending met ook hier de winst. Lucas Veldhuizen versloeg
door een aantal zetjes Marriet Heek, wat ook Jochem van Twillert flikte bij broer Jan
Heek. Tenslotte won Renzo Hogenbrug via een mooi zetje naar dam van Levi Duijst, die
zich vergiste in de kwaliteiten van Renzo. Tjitse heeft een redelijke voorsprong op Wim
Muys, maar moet wel blijven oppassen. De 3e plaats zal zeer waarschijnlijk verdeeld
worden tussen Marten van de Groep, Bertus de Harder en Peter Frans Koops.

VAN DE PLOEG ONTSNAPT (9-4-2010)
In de onderlinge damcompetitie wist Ton van de Ploeg te ontsnappen tegen Wout Bos,
die in een spannend dammeneindspel ergens de winst gemist moet hebben. Al in het

middenspel wist Wout op rigoureuze wijze door te breken met schijfwinst en leek de buit
binnen. Maar Ton geeft niet snel op en wist ook nu ten koste van nog een schijf
achterstand ook nog dam te halen. Ongetwijfeld heeft hier een winstgang in gezeten voor
Wout, die hem echter niet kon vinden en toch met een puntendeling genoegen moest
nemen door de dreigingen van Ton. Ton mag in zijn sas zijn, Wout zal de partij nog wel
een paar keer spelen om de winst te bekijken. Huibert Koops gaf goede partij tegen
Marten van de Groep in een partij met aanvallende impulsen van Koops. Marten
omsingelde de stelling en leek iets gemakkelijker te komen, omdat Huibert een voorpost
etaleerde, die niet echt heel lekker stond. Marten kon nu een vervelende doorbraak
nemen, Huibert in de veronderstelling latend, dat er een tussenloop met remise aan zat
te komen. Dit gebeurde ook, met een finesse van Marten, die onmiddellijk de winst
genoteerd zag. Huibert had in het voorgaande spel beter kunnen zetten en een kans op
een puntendeling gekregen, helaas voor hem.. Tjitse Offinga is niet te stoppen dit
seizoen door weer een winst op Peter Frans Koops, die zich in het middenspel vergiste en
een schijf verloor. Het afspel van Offinga was zonder meer goed en een verdiende winst
was het resultaat. Wim Muys speelde een bizarre partij tegen Bertus de Harder door snel
te denken aan een winnende combinatie. Hij begon te geven en kwam plotseling tot de
ontdekking dat hij gewoon een schijf verloor. Een grote fout van de zo betrouwbare
Muys, die even verbouwereerd achter het bord zat. Toch wist hij weer de schijf terug te
winnen door niet al te safe spel van de Harder en ontstond er nog een boeiende strijd om
de punten. Beiden letten nu wel goed op en tekenden laat op de avond de vrede door het
aantekenen van een remise. Evert de Jong had niet heel veel moeite met Lammert
Korlaar, die aan de linkerkant een zeer vreemde positie opbouwde. Evert wist naar
schijfwinst te spelen en won toch nog vrij snel de partij door de goede reeks tempozetten
te doen. Lennart Bolks proefde weer de smaak van de overwinning door een
combinatieve winst op de jonge Marriet Heek, die toch veel plezier in het damspel heeft.
Door een training van bijna alle jeugdspelers kwamen dus deze avond vrijwel alleen de
routiniers aan spelen toe. Misschien werpt de training zijn vruchten af en doet de jonge
garde snel van zich spreken.

Jochem van Twillert komt op stoom (26-3-2010)
In de interne Univé damcompetitie speelde Jochem van Twillert heel verdienstelijk tegen
Marrïet Heek. Vorige week wist hij al een knappe remise te boeken tegen Lennart Bolks,
nou won hij via een mooi zetje van mevrouw Heek. Lennart Bolks damde tegen fanatiek
jeugdlid Levi Duijst. Levi damde zeer geconcentreerd maar ging toch in de fout. Lennart
strafte de fout meteen af en wist de partij te winnen. Lucas Veldhuizen damde tegen
Anne Wouda. Anne wachtte rustig af en bouwde zijn stand goed op. In een 7 om 7 kwam
hij zo goed te staan dat Lucas Veldhuizen zijn schijven moest gaan geven en dan ook de
partij verloor. Wout Bos en Alexander van de Mheen maakte er een mooie pot van.
Alexander had de betere papieren doordat hij ver in het centrum stond. Echter damde
Wout Bos sterk tegen. Een remise was dan ook voor beide heren het hoogst haalbare.
Koploper Tjitsje Offinga leek een makkelijke avond te hebben tegen Huib Poort. Hij kwam
namelijk na een uur spelen een schijf voor. Huib Poort besloot om alles of niets te gaan
spelen en kwam daarmee nog heel ver. Tjitse Offinga moest daardoor enorm op gaan
letten maar wist toch zijn voordeel te benutten. Huibert Koops damde tegen Lammert
Korlaar een gewaagde partij. In een stand waar hij Lammert Korlaar wat privileges
toeliet op het gebied van een verre voorpost kwam Koops toch in de problemen.
Doormiddel van een combinatie die in één keer remise was wist hij het vege lijf t e
redden. Jan Heek damde tegen nieuwkomer Renzo Hogebrug. Dat deze jongeman prima
kan dammen bleek toen bij Jan de dammen om zijn oren vlogen. Na twee dammen op
het bord staakte Jan Heek de strijd. De meest bizarre partij van de avond was echter die
van Ton van de Ploeg tegen Bertus de Harder. Bertus maakte een zeldzame fout die hem
een schijf kostte. Bertus de Harder gaf echter de moed niet op maar ging er voor zitten.
Dit leidde ertoe dat hij zijn schijf terug kon winnen. In de magere stand die over bleef
was de remise een feit. Wim Muys trad aan tegen Peter-Frans Koops. In een partij waar

beide heren een flankaanval hadden kwam Muys daar met voordeel uit. Het dammen
eindspel werd echter door Koops naar remise gemanoeuvreerd. Als u thuis of op internet
aan dammen doet en daar plezier aan beleeft kunt u altijd instromen in deze veelzijdige
competitie.

GOEDE PRESTATIE JOCHEM VAN TWILLERT (19-3-2010)
In de onderlinge damcompetitie wist Jochem van Twillert een prima prestatie te leveren
door een nette remise tegen Lennart Bolks. Lennart kwam wel een schijfje voor, maar
moest in het eindspel een punt inleveren tegen de sterk spelende Jochem, die geen
fouten maakte in het dammeneindspel. Marten van de Groep vloog al in de beginfase in
een heel smerig zetje door een grove onnauwkeurigheid. Dat kan niet tegen Wim Muys,
die het zetje zag en een schijf winst pakte. In het middenspel gaf Marten de partij op
door een slechte linkervleugel en was de terechte winst bij Wim aan het goede adres. Cor
de jong had het lang niet eenvoudig tegen de goed spelende Wout Bos, die er weer op
gebrand was een puntje te pakken. Pas in het eindspel kreeg Cor een beetje voordeel en
wist dit uiteindelijk met veel pijn en moeite te verzilveren. Tjitse Offinga had een
eenvoudige avond tegen Huibert Koops door een eenvoudige dam te nemen met een
snelle winstgang als gevolg. Huib Poort deed het goed tegen Bertus de Harder in een
klassiek spel met gelijkwaardige opening en middenspel. Bertus kreeg geen voordeel en
moest in het eindspel berusten in de voor hem matige remise. Huib Poort was even de
gevierde man en had een prima avond. Gerhard de Graaf had ook niet het beste spel van
de avond en liep pardoes in een eenvoudig zetje met ook schijfverlies. Peter Frans Koops
was hier de winnaar en stijgt een plaatsje op de ranglijst. Lammert Korlaar speelde nu
weer tegen een jonge tegenstander, Lucas Veldhuizen, die zich naar eer en geweten
verdedigde. Toch wist ook hier Lammert in het eindspel de winst te pakken door de veel
grotere routine. Na een schijfje winst was het eindspel gewonnen, en kon hij weer de
punten op zijn conto bijschrijven. Anne Wouda en Alexander van de Mheen legden elkaar
geen haarbreedte in de weg en hielden het op remise na een toch wel boeiende partij.
Levi Duijst won van Jan Heek, die zich vergiste bij de opbouw van Levi en al snel zijn
verlies moest accepteren. Belangrijk is de spelvreugde die ze vinden in het mooie
damspel. Jonge nieuwkomer Renzo Hogebrug begon goed door een scherpe winst op
Marriet Heek, die in het eindspel door overmacht de partij moest opgeven.

SPANNENDE PARTIJEN IN DAMCOMPETITIE (12-3-2010)
En weer kon er niet gewonnen worden van Tjitse Offinga, die heel langzaam aan de titel
mag gaan denken. Wim Muys wist de vesting niet binnen te dringen van de opportuun
spelende Offinga, die de aanval niet schuwde. In het middenspel leek Offinga wat beter
te staan en voordeel te gaan krijgen, maar door een oplopende tijdnood en veel
dreigingen van Muys was de stand levensgevaarlijk. In de eindfase leek Offinga te
kunnen winnen, mits het juiste tempo gespeeld werd. Maar, Muys wist er een venijnige
remisecombinatie uit te halen met een remise als gevolg, waar hij zelf tevreden mee
was; in tegenstelling tot Offinga. Marten van de Groep won snel van Gerhard de Graaf in
een klassieke partij met iets voordeel in het middenspel. Gerhard onderkende de meeste
dreigingen, maar zag er 1 over het hoofd en vloog in een doorbraak met meteen winst
voor Marten. Bertus de Harder ging ook langs de rand van de afgrond tegen peter Frans
Koops in een partij met een zeer vreemde opbouw van zetten. Koops leek de winst te
ruiken in het beginnend middenspel, maar hij verslikte zich in een vervelende combinatie
met een puntendeling als gevolg. Huib Poort speelde tegen Huibert Koops een
aanvankelijk rustige laveerpartij met gelijk spel. Hij kwam in het late middenspel fors in
de problemen door een offer van Huibert en hield een aantal niet speelbare schijven
over, die hem deze avond de punten kostte. Evert de Jong had Ton van der Ploeg al vrij
snel van de mat door sterk positiespel. Na een relatief eenvoudige schijfwinst werd een
tweede schijf aangevallen. Ton kon het niet meer verwerken en gaf de partij terecht op.
Lammert Korlaar won van Jochem van Twillert, maar simpel ging het niet. Snel kwam hij

een schijf voor en leek de winst vlotjes naar zich toe te trekken. Jochem vocht voor wat
hij waard was en hield het vol tot laat in de eindfase, een prima partij. Er zit een
duidelijke progressie in het spel van de jeugd, wat met vreugde geconstateerd kan
worden door alle spelers.

WOUT BOS PIEKT IN DAMWEDSTRIJD (5-3-2010)
In de onderlinge damcompetitie werden maar een beperkt aantal partijen gespeeld door
het huwelijk van Huibert Koops. Wout Bos speelde een prachtige partij tegen de zeer
sterke Bertus de Harder, die ook een aantal malen kampioen van de club geweest is. In
zijn favoriete spel, randspel met dreigende zetjes wist Wout de hele partij prima verweer
te tonen. Het zwaarste gedeelte was het eindspel met de druk om altijd het juiste tempo
te vinden. Wout kon de druk aan en wist feilloos naar remise te schuiven in een partij
van bijna 4 uur, een prima prestatie van deze vrijwel altijd vrolijke clubdammer. Tjitse
Offinga lijkt voorlopig nog niet te stuiten en blijft knap aan kop staan. Nu was Evert de
Jong het slachtoffer van de ongebreidelde dadendrang van Offinga, die al in het
middenspel de winst door een leuke combinatie voor zich opeiste. Huib Poort had het
lang niet eenvoudig tegen Lucas Veldhuizen in een klassieke partij met iets voordeel.
Toch wist de jonge Lucas het vol te houden tot een 6 om 6 eindspel, waarna hij alsnog
het onderspit moest delven tegen zijn mede dorpsbewoner aan de Eemse dijk.
Ton van der Ploeg had het relatief eenvoudig tegen Levi Duijst door een paar leuke zetjes
er in te bouwen, die hem in het middenspel winnend voordeel gaven. Ook Cor de Jong
won met het zelfde recept zijn partij tegen Jochem van Twillert, die niet opgewassen was
tegen zo veel kennis achter het bord. Tenslotte schreef ook Jan Heek twee punten bij op
zijn conto door een regelmatige winstgang tegen zijn zus te etaleren, met een kleine
stijging op de ranglijst als gevolg.

RUSTIGE AVOND INTERNE DAMCOMPETITIE (19-2-2010)
Er werden geen al te wilde partijen gespeeld in de interne damcompetitie, misschien door
de strijd van een dag later tegen Gandhi uit Amsterdam. Peter Frans koops wist wel een
goed resultaat te behalen tegen Marten van de Groep, die aan de rechterkant een
hangende schijf kreeg en de stand niet meer kon ontwikkelen. Peter Frans rondde dit
zonder meer doeltreffend af door een aantal ijzersterke positionele zetten, prima winst.
Bertus de Harder won van Huibert Koops in het middenspel door een vervelend zetje met
onmiddellijk winst als gevolg. Bertus kan heel vaak een zeer grote druk op de stand van
de tegenstander uitoefenen, met combinatieve wendingen. Wim Muys blijft het goed
doen door een vrij eenvoudige winst op Huib Poort, die tot nu toe niet echt hoge ogen
lijkt te gooien. Huib kwam echt minder te staan en moest in het eindspel door een
behoorlijke overmacht van Wim de strijd staken. Tjitse Offinga gaat onverdroten door
met punten pakken en is op dit moment al weken lang de koploper. Gerhard de Graaf
haalde er een mooie dam uit met een paar schijven achter, die hij niet mooi kon
opbergen. Tjitse flikte het weer, pakte de dam af in het late middenspel en won de pot.
Lennart Bolks deed het heel aardig tegen Anne Wouda in een mooie klassieke partij.
Anne leek iets beter te komen, maar Lennart verdedigde heel goed en wist door secuur
spel een mooi punt te pakken. Gezegd moet worden, dat Anne in het eindspel door een
vies gambietje de partij had kunnen winnen, maar dat niet wist te vinden. Lammert
Korlaar en Ton van der Ploeg hielden het na een interessante sessie toch maar op een
puntendeling in het dammeneindspel. Het resultaat stemde beide spelers wet tot
tevredenheid. Jan Heek kreeg de kans van zijn leven tegen Alexander van de Mheen door
plotseling een dam te nemen, die hij toch net zo snel weer kwijt was. Alexander won de
partij nog wel, maar hier lagen de winstkansen voor Jan, jammer jongen. Lucas
Veldhuizen won van Marriet Heek door zijn nu al routinematige kennis in het middenspel,
terwijl Jochem wist te winnen van Levi Duijst, die vocht voor wat hij waard was. Ook hier
speelde eerder opgedane kennis van Jochem een beslissende rol; Levi komt er ook aan,
dat is zo klaar als een klontje.

WOUT BOS STIJGT MET STIP (12-2-2010)
Wout Bos deed goede zaken in de damcompetitie door een mooie winst op Ton van de
Ploeg, die in het middenspel een combinatie overzag. Wout verschalkte hem in het
middenspel door een mooie doorbraak te nemen met een prima stand op het bord.
Natuurlijk moest hij nog wel even bij de les blijven, maar hij rondde de partij netjes af
naar de zo fel begeerde winst. Bertus de Harder en Marten van de Groep deden er weer
bijna 4 uur over om de vredespijp te roken.
Marten nam het centrum in bezit, waar Bertus een hekstelling tegen aan gooide in de
middenfase. Bertus moest een aantal varianten diep berekenen om de juiste zetten te
vinden, maar vaak vind hij die wel. In het eindspel wist hij wel licht voordeel te krijgen,
maar nu wist Marten feilloos de juiste positionele zetten te vinden, remise naar beider
tevredenheid. Huibert Koops deed het ook goed door een puntje te pakken van de
gevaarlijke Wim Muys, die in het middenspel het betere op het bord kreeg. Lange tijd
leek hij te kunnen winnen, maar door een ongelukkige positie van 3 schijven kon hij de
partij gewoon niet winnen in het eindspel, jammer voor Wim, leuk voor Huibert. Ook
Peter Frans Koops en Tjitse Offinga remiseerden in een boeiende partij, waar Tjitse iets
voordeliger uit het middenspel leek te komen. Peter Frans wist de muziek er toch uit te
halen en zo werd ook hier tot een delen van de punten besloten. Anne Wouda had
duidelijk zijn dag niet tegen Lammert Korlaar, die een zware wedstrijd verwachtte. Na
een gelijkwaardige opening en beginnend middenspel vloog anne in een doorbraak en
kon vervolgens de partij snel opgeven, wat een domper voor hem en een opluchting voor
Lammert. Alexander van de Mheen dichtte zich echt wel kansen toe tegen Huib Poort, die
zijn favoriete klassieke spel etaleerde. Huib kwam op schijfwinst en brak door naar dam,
waar ook Alexander nog de damlijn wist te halen. Toen snoepte Huib nog wat schijven op
en won het dammeneindspel toch wel terecht. Tenslotte won Lennart Bolks door een
aantal zetjes van Jan Heek, die een beste partij speelde. Maar Jan is nog heel erg jong,
en kon niet tegen de al aanwezige routine van Lennart op.

TJITSE OFFINGA BLIJFT AAN KOP (29-1-2010)
Tjitse Offinga staat al een aantal weken fier op kop in de onderlinge damcompetitie. Met
verve weet hij zijn positie te verdedigen tegen deze keer Marten van de Groep. Uit een
flankspelmotief van Offinga moest Marten secuur tegenspel bieden in een moeilijk
middenspel. Hij besloot tot een forse ruil met een verdedigende stand op het bord, die
niet van gevaar ontbloot was door de tempowinst van Tjitse. Vaak in deze partijen wint
de speler met de meeste tempi door het eerder op dam komen als de tegenstander. Dit
gebeurde ook iets eerder, maar Marten speelde het eindspel foutloos en de remise werd
alsnog gehaald in het dunne eindspel. Peter Frans Koops had een hele kluif aan Wim
Muys, die altijd op de winst speelt. Ook hier viel Koops aan en ontwikkelde Muys aan de
rechterkant een sterk aanvalsblok. Beiden gaven elkaar geen krimp toe, met ook hier na
een uur of 4 de remise.
Lennart Bolks deed het in het begin lang niet slecht tegen Ton van de Ploeg in een
klassieke partij met een prima stand op het bord. Hij nam een combinatie in de
verwachting gelijk uit te komen, wat helaas voor hem niet klopte door een schijf verlies.
Toch won hij de schijf weer terug en leek op te krabbelen in de partij. Maar een
vervelende finesse in het late middenspel van Ton werd hem fataal en zo moest hij de
punten aan de kant van de Baarnse crack laten. Huibert Koops en Evert de Jong hielden
elkaar ook in evenwicht op het bord en deden het ook voor een puntendeling. In deze
partij konden beiden geen aantoonbaar voordeel vinden en vonden het resultaat wel
best. Wout Bos boekte een prima prestatie tegen Huib Poort door zijn geliefde randspel
voluit te etaleren. Huib leek optisch wat beter te staan, maar Wout speelde een prima
eindspel met ook hier een puntendeling. Lucas Veldhuizen won van Levi Duijst door wat
meer kennis en het langer op de club zijn, hoewel Levi goede vooruitgang laat zien.
Lammert Korlaar won van Jan Heek door een zetje in het middenspel. Jan is een knaap
met veel plezier in het dammen, maar ook daar buiten, we noemen dat een vrolijke noot.

Jochem van Twillert versloeg Marriet Heek, wat eerst nog niet zo simpel leek te gaan.
Toen hij in het middenspel een schijf won was het pleit beslecht en peuzelde nog wat
schijven op, winst voor Jochem.

WIM BOR KOMT WEER IN VORM (22-1-2010)
In de onderlinge damcompetitie werden weer een aantal lange partijen gespeeld van
ruim 4 uur. Wim Bor lijkt een dip te boven door een sterke partij te spelen tegen Tjitse
Offinga. In een spannende partij wist Offinga door de betere posities in het eindspel te
kunnen winnen. Niets was echter minder waar, Bor vond de ultieme remise in een zeer
moeilijk eindspel dat gewoon uit leek, maar het net niet was. Wim Muys deed goede
zaken door de winst op Marten van de Groep, die door een aantal onnauwkeurigheden in
het beginnende eindspel moest opgeven. Wim zag veel en won verdiend de partij, waar
door hij zich op de tweede plaats nestelt in de competitie. Anne Wouda speelde tot in het
middenspel een prima partij tegen Cor de Jong, die wel veel druk uitoefende op de
rechtervleugel van Anne. Anne verdedigde eerst goed, maar vloog later in een doorbraak
naar dam met direct gerelateerd verlies. Huib Poort deed weer goede zaken tegen Ton
van de ploeg door een dure dam te nemen in het middenspel. Met 2 schijven achter wist
hij de dam lekker op te bergen en won de partij op elegante wijze. Lammert Korlaar won
vrij snel van Levi Duijst door een aantal zetjes met een paar schijven voor, daarna was
het pleit snel beslecht. De familie Heek verloor deze avond het schone spel; Jan verloor
van Jochem van Twillert door te opportunistisch spel, terwijl zijn zus verloor van Lennart
Bolks, die lekker stijgt op de ranglijst.

SNELLE WINST EVERT DE JONG (15-1-2010)
Evert de Jong is in vorm momenteel, nu versloeg hij in een zeer vlotte partij Ton van der
Ploeg, die al in de opening een behoorlijke vergissing maakte, en meteen de partij
verloor door een eenvoudige combinatie naar dam. Ook Tjitse Offinga blijft mooi aan kop
door de winst op de sterke Wim Muys, die in de eindfase niet meer de juiste zetten vond
om een punt in de wacht te slepen tegen de trotse koploper. Marten van de Groep staat
als tweede genoteerd na een vlakke partij tegen Gerhard de Graaf, die geen centimeter
ruimte gaf en zo in een 7 om 7 eindspel tot een puntendeling besloten werd. Ook Peter
Frans Koops en Wim Bor deelden de punten in een wel boeiende partij met een variant in
de hekstelling. Bor verbrak de stelling en leek een iets betere stand op het bord te
krijgen in het eindspel; maar Peter Frans wist het hoofd koel te houden en in een 8 om 8
stand werd ook hier tot een remise besloten. Wout Bos won deze keer van Jochem van
Twillert in een leuke klassieke partij, waar je de progressie van Jochem duidelijk
aanwezig was. Wout wist in het middenspel naar dam te combineren, maar Jochem hield
lang stand en bezorgde Wout toch nog wel enige hoofdbrekens. Toch rondde Wout de
partij mooi af en lijkt weer iets te gaan stijgen op de ranglijst. Huib Poort kon het niet
redden tegen Anne Wouda in een klassieke pot met een gelijkwaardige stand op het
bord. In het eindspel kwam hij gewoon minder te staan en was niet bestand tegen de
positionele druk van Anne, die de partij bekwaam afrondde naar de winst. Ook Alexander
van de Mheen won deze keer van Lammert Korlaar, die volgens insiders de remise
gemist moet hebben in het moeilijke eindspel. Alexander was eerder op dam en wist heel
netjes de puntjes binnen te halen na een vrij lange partij. Lennart Bolks won door een
combinatie van Levi Duijst en verlaat ook langzaam de onderste regionen. Levi schijnt
wel aanleg te hebben voor het spel, en zal ongetwijfeld nog van zich laten horen in de
komende tijd. Jan Heek won van zijn zus door ook een aantal zetjes te etaleren, die al
snel tot de winst leidde. Met wat meer concentratie kunnen ook hier structureel betere
dammertjes uit groeien. Maar ook dat moet een dammer zich eigen maken en is nog
geen garantie voor voortdurend goede resultaten

Damcompetitie weer van start (8-1-2010)

Na twee weken niet gedamd te hebben was het tijd om in het nieuwe jaar weer te
beginnen. Gerhard de Graaf begon het jaar in ieder geval goed. In zijn partij tegen Evert
de Jong wist hij op een gelukkige manier te winnen. Evert de Jong nam namelijk een
combinatie die hem een schijf kostte. Winst was toen met de zes schijven die overbleven
niet moeilijk meer. Wout Bos leek tegen Lennart Bolks een makkelijke avond te hebben.
Lennart Bolks trapte namelijk in een zetje wat Wout Bos een dam opleverde. Lennart
damde stug toch door en wist toch met een schijf minder knap remise te maken. Wout
Bos speelde teveel naar de rand waardoor Bolks compensatie kreeg. Levi Duijst damde
tegen Marriet Heek een serieuze partij. Hij ging er goed voor zitten en behaalde een
mooie dam. De dam pakte Marriet nog goed af maar verlies was niet meer te
voorkomen. Jan Heek damde tegen Lucas Veldhuizen. Lucas Veldhuizen wist met een
mooi zetje te winnen. Jochem van Twillert liet tegen Ton van de Ploeg zien dat hij
potentie heeft. De partij was lang onderweg toen Jochem van Twillert een foutje maakte.
Ton van de Ploeg profiteerde hiervan en ploegde het bord doormiddel van een combinatie
leeg. Huibert Koops had een gelukkige avond tegen Huib Poort. Het eindspel was zo goed
als remise. De enigste zet die verlies zou betekenen deed Huib Poort echter. Bertus de
Harder damde tegen Wim Muys eindelijk weer eens een sterke partij. Doormiddel van
positioneel voordeel wist hij te winnen. Wim Bor damde tegen Lammert Korlaar. In een
klassieke stand met op het bord twee stevige blokken in het midden wist Bor te winnen.
Hij deed dit doormiddel van een combinatie die hem twee schijven opleverde. Lammert
Korlaar staakte meteen de strijd.

Huib Poort behaalt mooie remise (17-12-2009)
In de interne Univé damcompetitie behaalde Huib Poort een knappe remise tegen Bertus
de Harder. Poort had een verassend strijdplan bedacht en verraste Bertus de Harder
daarmee. Huib Poort schoof alleen aan de rechterkant van het bord met zijn schijven.
Bertus kwam uiteindelijk toch in voordeliger eindspel terecht maar de stand was
potremise. Huib Poort had dat allemaal goed gezien en forceerde de remise. Lennart
Bolks had een lastige avond tegen Lammert Korlaar. Lennart Bolks had een goede
opbouw en speelde vol op de aanval. Lammert besloot om die aanval te gaan
omsingelen. Hij deed dit zo goed dat hij de partij daarna snel won. Huibert Koops damde
tegen Ton van de Ploeg. In een partij waar veel geruild werd had Koops het initiatief. In
de klassieke stand voerde Ton van de Ploeg echter een combinatie uit die genoeg moest
zijn voor remise. Koops verraste van de Ploeg echter met een offer wat hem twee
schijven opleverde. Ton van de Ploeg dacht toen de remise te behalen maar deed het net
verkeerd. Een gelukkige winst voor Koops was het gevolg. Alexander van de Mheen
damde tegen Jan Heek. Met een opsluiting wist Alexander Jan Heek in de verdrukking te
krijgen. Winnen was toen niet moeilijk meer. Levi Duyst damde tegen Wout Bos een
sterke partij. Helaas zag hij een zetje over het hoofd, wat Bos goed benutte en hij wist zo
te winnen. Lucas Veldhuizen damde tegen Marriet Heek. Lucas Veldhuizen wist de partij
te winnen door een damcombinatie. Wim Muys damde tegen Wim Bor. Doormiddel van
een geniepig zetje wist Wim te winnen van Wim. Wim Bor gooide de handdoek in de ring.
Peter-Frans Koops damde tegen Evert de Jong. In voor beide een mooie aanvalsstand
waren de remise kansen groot. Hier tekenden beide heren na een paar uur strijd dan ook
voor.

REMISE KOPLOPERS DAMCOMPETITIE (10-12-2009)
In de interne damcompetitie speelden de koplopers allemaal een remise in een aantal
boeiende partijen. Tjitse Offinga en Peter Frans Koops maakten het helemaal bont in een
aanvallende partij met een voorpost van Koops. Tjitse wist de schijf te elimineren en
dacht de winst te kunnen pakken door nog een schijf op te eten, waarbij Koops een dam
kreeg die ogenschijnlijk geen kant op kon. Toch wist hij de dam los te krijgen en er
ontstond een boeiend eindspel met toch een mooi verdiend punt van Peter Frans, waar
beiden na afloop toch wel tevreden mee waren. Marten van de Groep en Evert de Jong

deden ook hun best om elkaar pootje te lichten in een klassieke partij. Evert viel aan,
Marten omsingelde de vesting van de Jong. Pas in een 6 om 6 eindspel werd ook hier tot
een remise besloten na een boeiende partij. Ook Wim Muys redde het niet tegen Gerhard
de Graaf in een aanvallende partij met licht voordeel. Hij haalde veel eerder dam en leek
door overmacht te kunnen winnen, maar Gerhard vond een prachtige remisevariant op
het bord. Een offer, gevolgd door een achterloop leverde hem maar liefst 3 schijven op,
waarna een remise de enige optie was voor beiden. Wim zat nog geruime tijd stil voor
zich uit te kijken. 3 schijven voor en niet kunnen winnen door een ongelukkige opstelling
van je schijven, het kan verkeren. Bertus de Harder won gedecideerd van Huibert Koops
in een klassieke partij met heel veel dreiging, waar Huibert niet meer kon pareren en in
het eindspel de strijd staakte. Wim Bor lijkt weer een beetje de oude vorm terug te
krijgen door een nette winst op Huib Poort, die lange tijd gelijke tred hield, maar het in
de eindfase niet meer bij kon houden en verlies moest aanvaarden. Lennart Bolks won
zijn partij verdiend tegen Alexander van de Mheen door een sterk centrum op te bouwen
en rustig te wachten op een verkeerde zet. Alexander deed de mindere zet en verloor
een schijf in het middenspel, die hij niet meer terug kon pakken. Lennart rondde de partij
doeltreffend af en won zeer verdiend deze belangrijke partij. Wout Bos deed wat van
hem verwacht werd tegen Jan Heek, hij wist in het middenspel door veel tempowinst en
wat combinaties de winst vlot naar zich toe te trekken. Jochem van Twillert won van Levi
Duijst, die pas begonnen is en de eer deze keer aan Jochem moest laten. Tenslotte won
Lammert Korlaar ook in een snelle sessie van Marriet Heek door een snelle dam en met
een daar aan gerelateerde winst.

Jochem van Twillert komt op gang (03-12-2009)
In de interne Univé damcompetitie damde Jochem van Twillert tegen Marrïet Heek. In
deze partij kwam Marrïet Heek erachter hoe sterk een dam kan zijn. Jochem van Twillert
had via een mooie combinatie een dam gehaald. Met deze dam hield hij op de lange lijn
al Marrïet Heek haar schijven tegen. Ze kon dan ook niks anders doen dan schijven
geven. Een knappe winst. Een andere partij tussen twee jonge kemphanen was die van
Lucas Veldhuizen tegen Levi Duyst. Lucas damt al wat langer en wist deze ervaring goed
te gebruiken. Met een damzet haalde hij de winst binnen. Jan Heek damde tegen
Lammert Korlaar. Jan Heek damde zoals het hem geleerd is. De schijven naar het
centrum spelen en een blok bouwen. Helaas ging hij ergens achter wat hem schijf verlies
opleverde. Lammert Korlaar speelde geen sinterklaas en won daarna simpel. Evert de
Jong damde tegen zijn oudere broer Cor de Jong. Broederliefde is dan ook zomaar twee
schijven weggeven. Evert de Jong deed dit omdat hij het verkeerd zag. Gedesillusioneerd
gaf hij dan ook de hand. Ton van de Ploeg damde tegen Lennart Bolks een gelijkwaardige
partij. Helaas voor Lennart kwam Ton van de Ploeg eerder op dam en wist zo de partij te
winnen. Huibert Koops damde tegen Wim Muys. In een partij waar Koops steeds meer
onder druk kwam te staan, wist Wim Muys met een mooie finesse de partij te
beëindigen. Koploper Tjitse Offinga wist van Huib Poort te winnen. Hij kwam in een
overmachts eindspel terecht en maakte dit goed af. Bertus de Harder damde tegen Anne
Wouda geen sterke partij. Anne Wouda had het centrum stevig in handen. Gelukkig voor
Bertus maakte Anne Wouda een fout. De gehaaide Bertus zat daar op te loeren en pakte
zo de winst. De enige remise deze avond was die van Gerhard de Graaf tegen Wim Bor.
Beide kwamen ongeveer tegelijk aan de overkant van het bord. De remise was dan ook
snel getekend. Het damachttal van de damclub zal deze week zijn laatste wedstrijd
spelen in de provincie Utrecht. Bij winst of gelijkspel zal het damachttal kampioen zijn.
Het kan nog moeilijk worden omdat de topscoorder Wout Bos ontbreekt. Het resultaat
van deze wedstrijd leest u volgende week.

OFFINGA WEER TERUG AAN KOP (27-11-2009)
Tjitse Offinga heeft de koppositie weer terug in de interne damcompetitie door een sterke
winst op Marten van de Groep, die een positioneel zwakke partij speelde. De opening liep

voor de preses al niet goed door sterk tegenspel van Tjitse, die er fanatiek tegen aan
ging. Toen Tjitse in het middenspel een hekstelling nam was de positie van Marten al
heel slecht geworden en probeerde hij door zetjes er nog wat in te bouwen. Tjitse zag
alles en rondde de partij bekwaam naar winst af met een koppositie weer als gevolg.
Bertus de Harder ging langs de rand van de afgrond tegen Wim Bor, die een sterke partij
speelde. Bor zette de stelling van de Harder onder druk en leek winstkansen te gaan
krijgen. Toch wist de Harder op het nippertje nog een punt te pakken in een sterk
uitgedund eindspel. Ton van de Ploeg deed het best door een relatief gemakkelijke
oberwinning op Lammert Korlaar, die lang gelijke tred hield. In het late middenspel
overrompelde van de Ploeg de stand van Lammert door sterk tempospel en rende snel
naar de achterlijn met winst als gevolg. Wim Muys kon het spel niet rond krijgen tegen
Huib Poort, die in het middenspel iets aan tempo moest inleveren, maar de aanvallende
impulsen van Muys werden net op tijd de kop in gedrukt. Het spel wat resteerde liep ook
hier naar een puntendeling, waar Poort de meest gelukkige persoon mee was. Jochem
van Twillert won ook nu weer van Lucas Veldhuizen, die in iets mindere periode lijkt te
zitten. Hij won door een zetje in een al behoorlijk uitgedunde stand. Jan Heek won van
Levi Duijst in een snel spel met een snelle doorbraak, gevolgd door de winst.

EVERT DE JONG IN DE SUBTOP DAMCOMPETITIE (20-11-2009)
Evert de Jong is bij de eerste 5 aangeland in de interne damcompetitie. Ook nu speelde
hij een prima partij tegen de altijd gevaarlijke Wim Muys, die niet echt vat op hem kon
krijgen. In het middenspel kwam Muys wel iets in het voordeel, maar de Jong pareerde
de positionele opgang heel sterk en haalde een nette remise in het boeiende eindspel.
Marten van de Groep blijft nog steeds aan kop door een puntendeling met Peter Frans
Koops. Koops leek in het eindspel iets beter uit de verf te komen en dichtte zich lichte
kansen toe. Maar ook hier wist Marten door de juiste zettenreeks een terecht punt binnen
te halen. Tjitse Offinga is op jacht naar de 1e plaats door een scherpe winst in het
eindspel tegen Gerhard de Graaf, die in het eindspel eigenlijk wel op een punt rekende.
Toch kreeg hij die niet door een subliem eindspel van Tjitse met een onvervalste
winstgang. Cor de Jomg won van Huibert Koops in een klassieke partij door de jonge
Koops heel langzaam van het bord te drukken. Steeds voerde hij de druk weer op en won
de partij na bezetting van alle essentiële velden in het late middenspel. Wim Bor versloeg
Ton van de Ploeg snel in de middenfase door een prachtige combinatie met doorbraak als
gevolg. Ton gaf terecht meteen de partij op, zelfs hij was licht gedesillusioneerd. Anne
Wouda versloeg Lammert Korlaar in een soort flankspelpartij door steeds een klein
voordeel te behouden. Lammert probeerde van alles, maar liep nog in een doorbraakje
met ook hier verlies als gevolg. Lucas Veldhuizen kon het net niet redden tegen
Alexander van de Mheen, die de partij in een sterk eindspel naar zich toe wist te trekken.
Lennart Bolks proefde het zoet van de overwinning weer door een bekeken winst op
Marriet heek in een vlotte partij, wat ook van Jochem van Twillert gezegd kan worden
tegen Jan Heek. De eerst 10 zijn nu: Marten van de Groep 199, Tjitse Offinga 184, Wim
Muys 172, Peter Frans Koops 169, Evert de Jong 156, Huibert Poort 136, Huibert Koops
132, Cor de Jong 127, Wim Bor 112, Gerhard de Graaf 111.

MOOIE WINST HUIB POORT OP TON VAN DE PLOEG (13-11-2009)
In de onderlinge damcompetitie boekte Huib Poort een mooie overwinning op Ton van de
Ploeg, die een verrassende doorbraak over het hoofd zag. De partij ging gelijk op, in de
verwachting dat het allemaal wel binnen de remisepaden zou gaan lopen. Toen miste van
de Ploeg een variant en vloog pardoes in een mooie doorbraak met onmiddellijke winst
voor Huib Poort. Wim Muys moest tegen Marten van de Groep proberen nog dichter bij te
komen. In een boeiende partij, waar Wim toch licht voordeel kreeg, moest in een
dammeneindspel met een schijf winst voor Wim de oplossing gezocht worden. Marten
vond de remise snel door een kleine forcing in het spel te brengen, toch wel een terechte
puntendeling. Wim Bor speelde tegen de jonge Levi Duijst een vlotte partij met winst

door een aantal zetjes, natuurlijk had de routine hier de overhand. Tjitse Offinga heeft
het altijd moeilijk tegen Evert de Jong, een angstgegner. Ook nu kon hij geen beslissend
voordeel vinden en werd na een spannende partij tot een puntendeling besloten.
Lammert Korlaar boekte deze avond een goed resultaat door een punt te pakken van
Huibert Koops in een klassieke partij. Het bleef gewoon in evenwicht met ook hier een
deling van de punten. Gerhard de Graaf versloeg Jochem van Twillert in een leuke partij
met goed tegenspel van Jochem. Pas in de middenfase kon Gerhard de winst naar zich
toe trekken door een lichte combinatie. Jan Heek won van zijn zus in een enerverende
partij met veel zetjes. Hij was vanavond gewoon de betere, volgende keer misschien
weer de andere kant op. Marten van de Groep blijft aan kop, gevolgd door Tjitse Offinga,
Wim Muys, Peter Frans Koops en Evert de Jong.

Levi Duyst wint bij debuut (6-11-2009)
In de interne Univé damcompetitie wist Levi Duyst zijn eerste senioren partij te winnen
van Marrïet Heek. In een partij waar Levi Duyst een damcombinatie miste wist hij te
winnen doordat de vlag van zijn tegenstandster viel. Lennart Bolks kwam tegen Anne
Wouda in een opsluiting terecht. Hij kwam hier uit maar verloor wel een schijf. Lennart
Bolks haalde daarna een mooie zet uit met de naam het zetje van Weiss. Hij had toen
moeten winnen maar het liep naar remise. Deze partij verdiende ook geen winnaar. Evert
de Jong damde tegen Ton van de Ploeg. Evert had een mooi centrum en drukte van de
Ploeg langzaam van het bord af. De winst was betrekkelijk eenvoudig. Peter-Frans Koops
damde tegen Wim Muys een sterke pot. Dit kon ook gezegd worden voor Wim Muys.
Remise was een terechte uitslag. Cor de Jong had een lastige avond tegen Wout Bos. Bos
speelde zijn geliefde spel omsingelen en de Jong moest goed opletten. Cor de Jong zag
alle zetjes en zorgde ervoor dat Wout Bos geen goede zetten meer kon doen. Opgeven
was het enige wat restte voor Wout Bos. Lammert Korlaar speelde tegen Bertus de
Harder een sterke partij. Hij begon alleen sterk te spelen toen hij al een schijf achter
stond. Bertus de Harder had het knap lastig maar wist de winst toch naar zich toe te
trekken. Huibert Koops damde tegen Huib Poort. Koops had als aanknopingspunt een
voorpost van Poort. Hij deed het niet helemaal goed en in de stand die overbleef was
voor beide heren geen winst meer te behalen. Een berusting in remise dus. Wim Bor had
deze avond een vluggertje. Alexander van de Mheen zag een damcombinatie niet en
verloor hierdoor.

VERLIES COR DE JONG TEGEN GERHARD DE GRAAF (30-10-2009)
In de interne competitie verloor Cor de Jong verrassend van Gerhard de Graaf in een
klassieke partij. Gerhard stond niet echt lekker toen Cor een combinatie dacht te zien,
die niet goed was. Cor offerde 4 schijven en zag de foute berekening, einde verhaal.
Peter Frans Koops had het niet eenvoudig tegen Huib Poort met een prima verdediging.
Toch won Koops in een dun eindspel door de mindere positionele positie van Huib.
Marten van de Groep blijft aan kop door een snelle winst op Huibert Koops, die zich in de
opening vergiste en een schijf verloor. Gedesillusioneerd gaf de talentvolle Koops meteen
op, jammer van de partij. Wout Bos kon het weer niet redden tegen Ton van de Ploeg in
een geijkte klassieke partij. Lang hield hij de gelederen gesloten, maar in de eindfase
wist van de Ploeg toch naar dam te glippen en te winnen. Tjitse Offinga kreeg wel licht
voordeel tegen Wim Muys, maar de geroutineerde Muys wist zich uit een mindere stand
te redden en kwam zo in een terecht remise eindspel terecht. Anne Wouda en Alexander
van de Mheen deden niets voor elkaar onder in een boeiende partij. Anne leek iets
voordeel te krijgen, Alexander pareerde dit met een aantal prima tempi en de punten
werden ook hier gedeeld. Lammert Korlaar kwam in het middenspel een schijfje achter
tegen Evert de Jong en wist zich hier niet meer uit te redden. In een dammeneindspel
moest hij de strijd opgeven in een hopeloze stand. Lennart Bolks versloeg Lucas
Veldhuizen door een zetje in het middenspel; hetzelfde flikte Wim Bor tegen Jan Heek.

Marten van de Groep blijft aan kop, gevolgd door Tjitse Offinga, Wim Muys en Peter
Frans Koops.

MARTEN VAN DE GROEP WEER AAN KOP (23-10-2009)
In de onderlinge damcompetitie blijft het een beetje stuivertje wisselen om de eerste
plaats na een ronde of zeven. Marten van de Groep kwam weer aan kop door te winnen
van Lammert Korlaar in een snelle partij met weer een klassiek spel. Marten stond niet
gemakkelijk en leek niet te kunnen winnen, tot Lammert een grote ruil van Marten
verkeerd beoordeelde en zich fors vergiste in het vervolg. Marten liep met een schijf
achter door naar dam en wist het afspel geroutineerd uit te spelen naar de winst. Peter
Frans kops nam weer ruimhartig het initiatief tegen Ton van de Ploeg in een aanvallende
partij. Toch kon hij de partij niet naar zijn hand zetten en kwam in een moeilijk
dammeneindspel terecht. In een zeer grote tijdnood miste hij de winst door een mooie
rondslag en moest met remise genoegen nemen. Huibert Koops blijft het goed doen in de
competitie door nu Tjitse Offinga op remise te houden. In een partij met veel dreigingen
van Offinga besloot Koops tot een licht aanvallend plan met het nodige risico. Offinga
stond wel wat beter, maar kon de zaak niet genoeg aan elkaar breien voor de winst; een
mooie remise voor Huibert. Evert de Jong speelde het snel uit tegen Alexander van de
Mheen in een klassieke pot.
Na een schijfje winst was de zege vrij snel veilig gesteld. Huib Poort deed het goed tegen
de gevaarlijke Gerhard de Graaf in een ingewikkelde partij. In het late middenspel kwam
hij op doorbraak naar dam en moest de partij met twee schijven meer zien te winnen in
ook een dammeneindspel. Dat was aan de Dieker wel een vertrouwde opgave, mooie
winst. Bertus de Harder won in een vrij lage partij van Lennart Bolks, die zijn beste
beentje voor zette. Toch wist de Harder in het middenspel op voordeel te komen met een
prima afronding naar de winst. Jochem van Twillert verloor door een aantal zetjes van
Anne Wouda, die natuurlijk al een aantal jaren verder is. Tenslotte wist Lucas Veldhuizen
te winnen van jongedame Heek in een leuke partij met een mooie winstgang van Lukas.

OFFINGA HEROVERT KOPPOSITIE (16-10-2009)
De Univé damcompetitie kent op dit moment veel strijd. Elke week is het stuivertje
wisselen om de eerste plaats. Tjitse Offinga was deze week de gelukkigste. In een
spannende partij tegen Wout Bos wist hij te winnen. Dit deed hij door Wout Bos steeds
meer naar de rand te duwen. Lennart Bolks damde tegen jeugdlid Jan Heek. Lennart
speelde op de Haarlemmerzet. Dit is een openingszet waarbij je twee schijven voor komt.
Hier trapte Jan Heek in wat hem de partij kostte. Marriët Heek damde tegen Jochem van
Twillert. Jochem van Twillert heeft wat meer ervaring en dat bleek maar toen hij een
schijf voorkwam. Met een schijf voor wist hij de partij te winnen. Huib Poort damde tegen
Lammert Korlaar een klassieke partij. Deze ervaren rotten kennen elkaar door en door en
de remise was dan ook niet zo verwonderlijk. Evert de Jong damde tegen Peter-Frans
Koops. Evert de Jong heeft vaak moeite met het spel van Koops. Deze avond was dat ook
weer zo en Koops wist betrekkelijk eenvoudig te winnen. Cor de Jong damde tegen Wim
Bor. Wim Bor zette een aanval door het centrum in die niet goed bleek te zijn. Cor de
Jong profiteerde hier goed van en wist de partij te winnen. Huibert Koops damde tegen
Gerhard de Graaf. In een gelijkwaardige stand haalde Huibert Koops een smerig zetje uit.
Dit zetje leverde hem een dam op wat leidde tot de winst. Wim Muys had een makkelijke
avond tegen Ton van de Ploeg. Ton van de Ploeg nam teveel risico en kwam een schijf
achter. Toen hij even later nog een schijf zou gaan verliezen gaf hij maar op. De top vijf
ziet er zo uit:

1. Tjitse Offinga
2. Marten van de Groep
3. Wim Muys

4. Huibert Koops
5. Lammert Korlaar
Heeft uw zoon of dochter de afgelopen weken damles op zijn of haar school gehad dan
zijn zij van harte welkom op vrijdagavond vanaf 19:00 in de toren van het
denksportcentrum.

OFFINGA VERLIEST KOPPOSITIE (9-10-2009)
In de onderlinge damcompetitie weden door een wedstrijd van het achttal een beperkt
aantal partijen gespeeld. Toch was er genoeg te zien op de borden, waar weer volop
gestreden werd. Tjitse Offinga verdedigde zijn koppositie tegen Marten van de Groep, die
de tweede plaats innam. Na een rustige opbouw werd de spanning geleidelijk groter;
Tjitse zag kansen aan de linkerkant van het bord en probeerde daar een sterke positie te
krijgen. Marten had echter een vervelende stille zet onder de pet en bracht met 50-45
Tjitse in de problemen op zijn linkervleugel. Nog lang bleef het gelijk, maar in een 9 om
9 stand moest Tjitse met twee schijven achterstand doorbreken en kwam in een verloren
positie terecht. Marten zag alles in de partij en nam zo de koppositie in de damcompetitie
over. Wim Muys wist vrij eenvoudig te winnen van Huib poort in een klassieke partij.
Huib verdedigde zich goed, maar miste een kleine combinatie van Wim met schijfverlies
en later partijverlies. Lammert Korlaar en Ton van de Ploeg hielden in een leuke partij de
gelederen gesloten en besloten in een gelijkwaardig dammeneindspel de punten eerlijk te
delen. Bertus de Harder won van Jochem van Twillert in een prima partij van beide
kanten. Bertus is toch wel heel sterk en won de partij na enkele uren van het jonge
talent. Cor de Jong speelde tegen Marriet Heek een aardige partij met veel theoretische
motieven, waar ze zeer belangstellend in mee dacht. Maar, de veelvoudige kampioen was
ook hier te sterk voor de dapper spelende jonge dame, die aanleg voor dammen schijnt
te hebben.

SENSATIONELE REMISE ALEXANDER VAN DE MHEEN (2-10-2009)
Alexander van de Mheen boekte een mooie remise tegen de sterke Wim Muys in de
interne damcompetitie. Muys probeerde van alles en bouwde wel licht voordeel op, met
als eerste een dam in het eindspel. Toch wist ook Alexander een dam te halen en
ontstond er nog een pittig eindspel met de nodige complicaties. Van de Mheen was in
vorm en zag de vallen van Muys allemaal, wat hem een terechte remise opleverde. Peter
Frans Koops leek lange tijd goede kansen te hebben tegen Marten van de Groep. Met een
sterke voorpost op veld 23 kreeg hij behoorlijk voordeel en leek beste winstkansen te
hebben. Maar door grote tijdnood en een foutief tempo sloeg het voordeel om in nadeel
met schijfverlies. De overgebleven stand werd secuur door Marten naar winst gevoerd,
een sterk eindspel van de voorzitter. Gerhard de Graaf verraste Wim Bor in een klassieke
partij door in het middenspel een schijfje op te peuzelen. Wim kwam dit euvel niet meer
te boven en moest lijdzaam zijn verlies nemen. Ook een prachtige partij was die tussen
Tjitse Offinga en Huib Poort. Tjitse leek ook hier een optisch voordeel te hebben in een
zeer moeilijke middenfase. Huib verdedigde zich zeer goed en wist in een bloedstollend
eindspel een prima punt binnen te halen. Wout Bos boekte een overtuigende winst op
Marriet Heek door een aantal listige zetjes er in te bouwen, een snelle winst was het
gevolg. Huibert Koops en Ton van de Ploeg deelden gebroederlijk de punten in een
gelijkwaardige partij met een spannend eindspel. Ton moest een dure plakker naar
doorbraak nemen om het punt veilig te stellen. Beiden konden zich vinden in de
puntendeling. Anne Wouda kwam in hevige tijdnood tegen Lucas Veldhuizen, die zich
heftig verweerde. Anne wist de partij toch fraai te winnen in het eindspel door oppositie.
Evert de Jong won van Lennart Bolks na het opeten van een schijfje, het vervolg was
voor de Jong geen probleem meer. Tenslotte won Jochem van Twillert van Jan Heek in
een leuke partij ook door een zetje met een dorrbraak als gevolg.

Marrïet Heek wint eerste damwedstrijd (25-9-2009)
In de interne Univé damcompetitie wist afgelopen vrijdag debutant Marrïet Heek te
winnen. Ze damde tegen haar broer Jan Heek. Jan speelde de partij op zetjes maar kon
er geen één uitvoeren omdat zijn zus alles doorzag. Toen Jan zelf in een zetje liep was de
partij verloren. Een goede start voor Marrïet Heek. Om de top van de ranglijst speelde
Tjitse Offinga tegen Wim Bor. In een partij waar alles lekker liep wist hij de partij naar
zich toe te trekken. Ton van de Ploeg speelde tegen Huib Poort een partij waar snel veel
schijven van het bord waren. In het late middenspel stonden beide heren symmetrisch.
Het moest dus haast wel uitlopen op een remise. Dit was even later dan ook zo. Huibert
Koops damde tegen Lennart Bolks een prima partij. Lennart nam het gevaarlijke
kerkhofveld in bezit. Dit werd ook echt zijn kerkhof toen hij een paar zetten later een
schijf achter kwam. Bolks speelde nog taai door en had remise kansen. Helaas greep hij
ze niet wat betekende dat Koops de partij won. Wim Muijs trad aan tegen Anne Wouda.
In een Rozenburg opening haalde Muijs een combinatie uit waarna Wouda de partij
opgaf. Lammert Korlaar damde tegen de jeugdspeler Jochem. Jochem bouwde zijn partij
goed op en stond lang gelijkwaardig. Aan het eind kwam de ervaring van Lammert
Korlaar boven en wist hij listig de winst naar zich toe te trekken. Lucas Veldhuizen trad
aan tegen Alexander van de Mheen. In een klassieke opening en daarna wat geruil was
de partij in het eindspel remise waardig. Alexander bood remise aan wat geweigerd werd
door Lucas. Dat hij dit beter aan had kunnen nemen bleek wel toen de geslepen van de
Mheen een zet had ingebouwd die winst zou betekenen. Doordat Lucas er met open ogen
inliep was de winst een feit. De competitie is drie speelronden oud en heeft in Tjitse
Offinga een terechte koploper.

DAMMERS WEER BEGONNEN MET COMPETITIE (11-9-2009)
De interne competitie is afgelopen vrijdag weer begonnen met een aantal interessante
partijen. Wout Bos speelde voor misschien wel de 5e keer tegen Ton van de Ploeg in de
hoop een punt te pakken. Deze keer lukte het wel in een boeiende klassieke partij met
een centrum van Ton en een laveren naar de zijkanten van Wout. In het beginnende
eindspel werd tot de puntendeling besloten door het naderen van de damlijn van beide
spelers. Beiden waren hier wel tevreden mee, niet verliezen in de ouverture van de
competitie. Peter Frans Koops had het lang niet eenvoudig tegen Anne Wouda in een
boeiende partij met aanvallende impulsen van Peter Frans. Toen velen een lange avond
in het verschiet zagen, vloog Anne in een doorbraakje met vrijwel onmiddellijk verlies als
gevolg. Jammer van de partij, er zat nog heel veel strijd in. Huib Poort liet zich tegen
Marten van de Groep in een hekstelling zetten en leek optisch zeer slecht te staan. Toch
wist hij te ontsnappen en een fors centrum op te bouwen; Marten restte een langdurig
verdedigend concept in een mindere stand. Toch kon Huib de winst niet vinden na een
schijfoffer en een oploop naar dam, zodat de overgebleven stand na een spannende
partij in remise eindigde. Tjitse Offinga deed zeer goede zaken in de openingsronde met
een sterke winst op Wim Muys. Muys overzag in het moeilijke middenspel een doorbraak
naar dam en liep de rest van de partij achter de feiten aan, een onontkoombaar verlies
en eindelijk weer een goede nachtrust voor Offinga. Wim Bor versloeg door een listig
zetje Lucas Veldhuizen, die nog moet wennen aan het geweld op het dambord bij de
senioren. Tenslotte wist Lammert Korlaar te winnen van Alexander van de Mheen, die
best goed speelde. In een ongelukkige 6 om 6 stand met 3 vruchteloze schijven moest
hij de partij toch opgeven door het sterke afspel van Lammert, die dit spelletje nu wel
gedegen uit maakte.

COR DE JONG OP TITELKOERS (22-5-2009)
Cor de Jong lijkt hard op weg om weer kampioen te worden van de damclub door een
prachtige winst op Bertus de Harder. In een klassieke partij wist hij een sterke voorpost

te nemen op het befaamde kerkhofveld en wist op schijfwinst te komen. Toen Bertus
door grote tijdnood alles niet meer kon berekenen, vloog hij ook nog in een combinatie
met een Coupe Royal motiefje, einde partij. Bertus zal nu de laatste wedstrijden moeten
winnen om nog heel kleine kansen te behouden op het kampioenschap. Ook Peter Frans
Koops deed goede zaken door een mooie winst op Wim Muys te boeken. In het
middenspel kwam hij op een schijfje winst en bleef de rust bewaren in een forse
tijdnood; Wim probeerde wel wat, maar kon geen potten meer breken na een dam van
Koops, een nuttige overwinning met misschien nog wel kansen op een tweede plaats
voor Koops. Lammert Korlaar en Huib Poort maakten er een bonte avond van met
wisselende kansen en een licht klagende Lammert, die het wel een moeilijke partij vond.
Toch kwam hij in het eindspel positioneel iets beter te staan, maar niet genoeg voor de
winst door de vele plakkers die Poort op het programma had staan, remise. Wout Bos
won weer van Lennart Bolks door een combinatie in het late middenspel. Lennart had
eigenlijk op de twaalfde zet de winst waarschijnlijk kunnen pakken, maar verzuimde dit,
en gaf zo onnodig de punten weg. Huibert Koops en Anne Wouda hadden veel strijd,
maar besloten na een uur of vier spelen de punten terecht te delen.

MOOIE WINST JOCHEM VAN TWILLERT (15-5-2009)
Eindelijk is het Jochem dan gelukt, een mooie winstpartij op niemand minder als Lucas
Veldhuizen. In het middenspel verraste hij zijn tegenstander door een leuk zetje met snel
de verdiende winstpunten in de zak. Cor de Jong won deze keer in een prachtige partij
van Wim Muys, die lange tijd op remisekoers leek te liggen. In een subliem eindspel
kwam Cor op een schijfje voor en leek dit snel in winst te kunnen omzetten; Muys deed
echter nog een poging om remise te forceren, wat door Cor schitterend weerlegd werd in
een imposante winstgang door een geforceerd eindspel, prachtig. Wim Bor speelde een
gewaagde partij tegen Marten van de Groep en leek licht voordeel te behalen in het
middenspel. Marten kwam in het middenspel weer op gelijk positioneel niveau en zo
werden de punten maar weer eerlijk gedeeld. Tjitse Offinga leek iets voordeel re hebben
tegen Ton van de Ploeg, maar zag dat in het moeilijke middenspel verdampen. Het
eindspel leverde geen noemenswaardige verschillen meer op, remise. Lammert Korlaar
versloeg Wout Bos in een zeer opgedrongen stand van beide spelers. Wout vergiste zich
in het eindspel en moest toen het onderspit delven, iets wat niet echt nodig was geweest.
Ook Gerhard de Graaf verslikte zich in Evert de Jong, die lange tijd iets minder leek te
staan. Toch forceerde Evert de winst met een snelle doorbraak in het beginnende
eindspel, altijd een tegenstander om voortdurend bij op je tellen te zijn. Anne Wouda
deed het goed tegen Huib Poort in een klassieke partij met een gelijksoortige opzet. Huib
vergiste zich behoorlijk in het eindspel en werd op elegante wijze van het bord gezet met
inmiddels een schijf achter. Ook Alexander van de Mheen deed het weer naar behoren
tegen Lennart Bolks, die in een zware partij door de bomen het bos niet meer zag. Hij
verloor prompt een schijf en later de partij. Tenslotte won Bertus de Harder van Huibert
Koops in een prima gespeelde partij. De jonge Koops kon het positioneel niet op een
rijtje krijgen en verloor in het late middenspel de partij. Aan kop onverminderd spannend
met Cor en Bertus aan kop, Peter Frans, Wim Muys, Wim Bor en Marten van de Groep
waarschijnlijk in gevecht om plaats nummer 3.

Spanning stijgt in Unive damcompetitie (8-5-2009)
In de interne damcompetitie zijn de gewone serie partijen weer afgewerkt na het
uitermate succesvol verlopen Barnsteentoernooi. Terwijl een aantal jonge spelers een
trainingsavond hadden van de sterke Rik Keurentjes, speelde de oude garde hun gewone
rondje. Cor de Jong en Peter Frans Koops speelden een zeer interessante partij met een
iets minder gemakkelijke stand voor Cor, die in het middenspel lang zocht naar de juiste
zetten. Toen beiden in een grote tijdnood belandden werd het pas echt spannend; Koops
miste hier waarschijnlijk de sluitende winstgang en een prachtige kans op een nog
spannender slot van de competitie. Maar de tijdnoodfase is een gedeelte van het spel

waar de grijze cellen de oeverloze mogelijkheden niet meer kunnen overzien, het bord
explodeert en de verstandelijke vermogens kunnen alles niet meer controleren, wat saai?
Toch wist Cor dus nog een remise te pakken in deze mindere periode, maar hij is
natuurlijk ook nu weer een zeer sterke kampioenskandidaat. Tjitse Offinga had in de
eerste fase van de partij het beste van het spel tegen Bertus de Harder, die later toch
zelf weer spanning creëerde in een 9 om 9 eindspel. Tjitse bleef er kalm onder en wist de
partij naar een volledig gelijkwaardige puntendeling te slepen. In de partij tussen
Lammert Korlaar en Marten van de Groep gebeurden ook een aantal niet alledaagse
zaken op het bord. Marten liet zich aan de linkerflank bewust opsluiten om de spanning
op te voeren, Lammert gaat daar gewoon op in.
In een bizarre stand kon Lammert tot drie keer toe een dam nemen met drie schijven
achterstand, die hem toch nog wel de nodige problemen had gegeven om remise te
halen. De gok van Marten liep goed af, Lammert deed een andere zet en vloog prompt in
een doorbraak met twee schijven achterstand, einde wedstrijd. Nog lang werd er
geanalyseerd om Lammert toch een punt toe te dichten, wat niet echt gemakkelijk
geweest was. Wout Bos won van Lennart Bolks in het middenspel door een geniepig zetje
uit te voeren met een directe winst. Huib Poort won van Jochem van Twillert door een
slag in het middenspel en weet weer wat winnen is. Wim Muys gaf Ton van de Ploeg geen
kansen in een moeilijk middenspel. Ton kwam echt rot te staan en moest in het
beginnende eindspel de strijd opgeven. Cor de Jong staat nog op 1 met Bertus de Harder
zeer dicht op de hielen. De nummers 3 tot en met 6 liggen daar wat achter, maar
verschillen elkaar ongeveer 1 winstpartij, Wim Muys, Peter Frans Koops, Wim Bor en
Marten van de Groep.

RUSTIGE RONDE DAMMERS (3-4-2009)
Door onder andere een externe training voor de jeugd werd het een rustige damavond in
de interne competitie onder de vlag van Unive. Marten van de Groep en Huibert Koops
speelden een snelle partij in de Hollandse speelvorm. Huibert kwam in het middenspel
wat minder te staan door een onderbezette rechtervleugel en zag de druk opgevoerd
worden. In een uiterste poging om het tij te keren, probeerde hij in een 9 om 9 stand
door een offer en tussenloop voordeel te behalen; schijfwinst, of op weg naar een
doorbraak. Maar Marten had deze verkeerde finesse al zien aankomen en plakte naar
doorbraak met een meteen gewonnen stand op het bord. Bertus de Harder ging al
zuchtend en steunend weer voor de winst tegen Gerhard de Graaf, die durft te spelen.
Ook hier een heel subtiel opgebouwd overwicht voor de Harder met een doorbraak naar
dam in het middenspel. Gerhard plakte ook door naar dam, maar kon hier verder niet
mee zetten. De dam werd gepakt en de overgebleven positie was gewonnen voor de
weer sterk spelende de Harder. Een mooie partij was die tussen Ton van de Ploeg en
Lammert Korlaar, die een onbe

