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VOORWOORT)

Op de ledenvergaderi,ng van donderdag 16 augustus kwan de roens naar voren
eeh eigen clubblad te doen verschijnen.
Na een korte perlode van voorbereiding 1lgt thans het eerste nummer voor U.
De naam van ons clubblad "t^i1E KAN TROESOE" (in goed Nederlands: Wij kunnen
dammen) is ontsproten uit het brein van ons redaktielid en medeoprichter
van TROESOE, Izaak Sadlek.
flet 1s onze bedoellng om dit blad iedere maand te laten verschijnen, uitge-
zonderd de zomermaanden juli en augustus.
0f deze frequentie gehaald kan worden is niet alleen afhankelijk van de in-
zet van het redaktieteam, maar zeker ook van de respons die wij krijgen van-
uit de vereniging zeLf..
V,Ëi vragen dan ook ieder lid met klem om iedere vorm van copie welke hij/zij
kan aanleveren biJ een van de redaktieleden t.e bezorgen.
Sluitingsdatum voor het inleveren van copie is de tiende van iedere maand.

Wat willen wij zoal gaan doen in dit blad?
Uiteraard zullen wiJ het kampioenschap van TROES0E en de verrichtingen van
ons team Ín de bondscompetítie -derde klasse districE Noord- op de voet
vo lgen.
Voor het technische gedeelte tekent Leo Aliar (wie anders?).
Ook zuIlen we over de clubgrenzen heen de andere damgebeurtenissen in het
Arnhemse belichten. De verrÍchtingen van de drie andere Arnhemse damver-
ení.gingen zullen we zeker niet onvermeld laten.
verder plaatsen we de dankalender voor de eerstvolgende maand.

Voor dit eerste nummer heeft lzaak Sadíek de recent.e historie van TROESOE
aan het papler toevertrouwd.
Met Jullle medewerking zullen we proberen er een leesbaar blad van
ken.

BE STUURS SÀMEN STELLI NG

Voorzltter : H. Ramsoedh
Secretaris : J.Ch. Harpal
Penningmeester : L.F. AIiar
Wedstrijdleidster: E. van Hoof

Spee I lokaa I
Spee Iavond

: Stichting Wanratti,
: Donderdagavond

Correspondent Ie-adres I Kronr*§kplaat,s
Postgironummer : 2889085.



::: ::=::::::=:::=:: =::::::::::=:::i:::::::: :::=:l:::::::
Leo Aliar en lk (ook anderen onder ons) leefden rinds geruime tijd rnet het.idee
om een elgen damvgreniglng op te richten.
In dlt verband mag de naarn Moerlle niet onvermeld bliJven. Deze Jongeman zel
heel vaak het volgende tegen Leo Àllar:
"Jongoe, oting $re opo wan eegle damvereniging ?"
(vrÍJ vertaald: Zeg Jongeman, v,,anneer richten lre een eigen damverenlging op ? )

Men had gewoon behoefte aan een eigen damvereniglng, waarbinnen men waarschiJn-
lijk beter oPgevangen, begeleid en begrepen zou worden (dan in Nederlandse darn-
clubs).

ttet Ínití.atlef om daadwerkelijk iets te gaan doen op dit gebíed, bleef helaas
maar ult.
Gezlen de behoefte en het dammerspotentieel die wiJ hadden . hebben,
hebben Leo en tk gedacht om maar zelf het initiatief te nernen om tot de oprich-
È1ng van een eigen damverenigÍng over te gaan.

We nodlgden 15 dammers uit om deel te nemen aan de oprichtingsvergadering welke
gehouden zou worden op 2 juni 1983 in het gebouw van de Stichtlng Wan 'rtiti aan
de KastanJelaan 38 t,e Arnhem.

Einde liJk was het zover.
0p 2 Juni 1983 kwanen de volgende elf personen op de vergadering:
I.S. Sadlek. (voorzitter van de vergadering)rL.F. Aliar, W. Aliar, Fr. Aliar,
J. Harpal, R. Hoerlle, LI. Ramsoedhr H. Ramharak, L. Soekhoe, Bangoer en E. Hoes-
saÍn.

Ornstreeks 20.15 uur opende ik de vergadering.
Nadat ík de doelsEelllngen van de toekomstlge darnvereniging had duidelijk genaakt,
werd er een voorloplg bestuur samengesteld bestaande uit de volgende pérsàr,er,:

ï.S. Sadlek - voorzitter
J. Harpal - secretaris
R. Moerlie - penningrneester

Daar tussen 2 Juni en 1 Juli 1983 wat voorbereidend werk gedaan moest worden,
werd er besloten 1 juli 1983 aIs offlciëIe oprichtingsdatum te klezen.

Wat de naam van de vereniging betreft, kwamen er rulm 40
tafe I .
De naam "TROESOE" (schuiven), bedacht door Hans Ramsoedh,

verschlllende nanen op

werd gekozen.
De geboorte van TROESOE was een feit.

Tot slot bedankte ik alle aanwezlgen en wenste
groei, bloei, sfeer en succes toe.

de nieuwe damvereniglng een gezonde

Izaak.S. Sadiek

:::=::=::::=::::::::
In deze rubriek wiIlen wiJ maandelijks verslag doen van het presteren van leden in
Índividuele wedstriJden, toernoolen en kampioeschappen, welke buiten het verentgings-
verband plaats vinden.
Orn Íedere speler van onze vereniging op de.ze wÍJze tot zijn recht te laten komen tshet (ulteraard) van belang dat men als lid de redaktie informeerd over het spelen
van wedstrijden buiten de verenlging.
AIs eerste informatíe: Izaak Sadiek heeft zich geplaatst voor de finalewedstrijden
van het persoonlijk kampioenschap van Gelderland eerste klasse lg}4/85 (profíciat)



::::: ::::_i _::::::: = : :::
4 okt.ober: Inhaalwedstrijden le en 2e ronde van het Kamploenschap van

TROESOE.

5 oktober: competitievredstriid PDC 2 - TRoESOE 1, HoteI Restaurant
't purterÈje, Posrstraat 17-t9 putten (teI. 03418-51305).

11 oktober: 3e ronde Kamploenschap van TROESOE.

18 oktober: Trainlngsavond waarín verwerkt de bondscompetitíewedstrijden
TROESOE 1 - BDV 3 en PDC 2 - TROESOE 1

25 oktober: 4e ronde Kamploenschap van TROESOE.

ATTENTIE... De competietiewedstrijd TROES0E 1 - DEZ 2, oorspronkelijke speel-
datum donderdag 11 oktober is door de wedstrijdlelder verplaatst
naar donderdag 29 november!

ÀTTENTIE... Het derde team van damclub Harderwijk heeft zlch voor de bonds-
competltie teruggetrokken. De voor vrijdag 1 maart vastgestelde
wedstriJd DCH 3 - TROESOE 1 wordt derhalve niet gespeeld.

ATTENTIE... I)e wedstriid TROESOE 1 - DVA 2, oorspronkeliJke speeldatum donder'
dag B november 1s verplaatst naar dinsdag 13 november ln het
Cultureel Centrum "De Coehoorn" te Arnhem.
Derhalve dus: DVA 2 - TROES0E 1.

: :=:::::=:1*i::::=::::
Evenals damvereniging DI^IS uit Àrnhem zal ook TROES0E dit jaar deelnemen aan
deze LOTERIJ welke Èot doel heeft de clubkassen te spekken.
De aktle start dtt jaar op 27 september en wordt ondersteund door een aan-
tal bladen en de TROS Radio en Televisie.
Wat is de bedoellng?

Verkopen van zoveel mogelijk loten tegen de priJs van f 7125,
Met de slagzin "Geef ze de volle vijf" is de publiclteit rond de aktie ge-
richt om vler loten tegeliJk te verkopen voor f 5r-'. Dit is extra aantrek-
kelijk gemaakt door vier reductlebonnen dle op deze wijze verkregen worden.

Wij trachten als damvereniglng TROESOE 1.000 loten te verkopen. De opbrengst
voor onze verenigíng zou dan ongeveer f 900'-- Bedragen.
AIs iedereen meewerkt moet dlt haalbaar ziJn.

:::::::::::::=:::=:::::::=g:i:::::::=::::::::::l
0p donderdag 6 sepember werden de eerste wedsErijden gespeeld, uitslagen:
R. Moerli - F. BruYsten 2-O
J. ilarpal - I. Sadiek 2'0
E.v. Hoof - À. Allar O'2

0p donderdag 13 oktober r^ras de bezetting wa! groLer, gespeeld werden de
vo lgende partijen:

L. Àllar - E.v. Hoof 2-0
F. Bruysten - F. Àliar O-2
R. |1oerl1 - I. Sadiek O-2

Voor de derde ronde werden de volgende wedstriJden gespeeld:

F. Allar - S. Lachman 2'0
F. Bruysten - H. Ramharak 0-2



= :::::::==:::::::::::::=:::=:::::::=f::ï:::::=::::::ï: :l
Stand per 13 september:

1. Frank Allar
2. Arno ld ÀIiar

Leo Allar
Jozef Harpal

2-2-0-0-
1- 1-0-0-
1-1-0-0-
1- 1-0-0-

4 6. Rommy Moerli 2-t-O-t- 2
2 tzaak Sadiek 2-7-O-t- 2
2 B. S. Lachman 1-0-0-1- 02 9. EIs van Hoof 2-O-O-2- O2 tO, Frits Bruysten 3-0-0-3- 0Harry Ramharak 1-1-0-0-

Opmerkelijk is dat er nog geen enkele remíse viel te noteren!
Er ziJn nog 4 spelers die nog geen enkele partij noteerden, t.w. : Gokoela-nand Gobinrl, Hans Ramsoedh, Johnny Ramsoedjas en Renie Jas,
RECTIFICÀTIE: De partijen ult de tweede ronde weden uiteraard op 13 sep-tember gespeeld.

zwart: Izaak SadÍek

zwart: S. Lachman wiL: Rommy MoerIi

Eerste diagram: Lachman dacht ln deze stand t.och nog een kleine remise-
kans te zien middels 1B-23, Ix29 46-32. Frank trok via
29-47 32x15, 43-38 de winst naar zich toe.

Tweede dlagram: [r]it vervolgde met 3t'267 Izaak dacht dat de wlnst. pan-
iclaar lag via 13-18, 22x2 23-29, 34x23 4-9 enz,, hergeen
ook geschiedde. Echter aIs wit nlet 32x23 slaat, maar
26x71 71x42, 2x30 29x27 heeft zwart wel voordeel, echter
de weg naar de winst ls nog een lange.

::: ::::: :::i ::::1=3=l=! == 1= :=:::::::=: =::=:::: :
Van deze wedstrild, welke wij entgszlns verrassend (voor n'[j R.J) ruim in
ons voordeel besliste, maakte Leo een kort verslag.
Voor meer informatle kijlct U zijn rubriek "DAMI'ÍERSHOEK" erop na in de
Nieuwe Krant, rraar hij reeds uiEgebreid op deze ofenwedstrijd is ingegaan.
Hier ziJn verslag:

0p maandag 28 augustus om 19.00 uur moesten wij verzamelen bij Jozef voor
vertrek naar Dríel voor onze "eerste" officiële oefenwedstrijd.
Welgeteld vertrokken wij met 12 spelers richting DrieI, wat, verzwakt door
het ontbreken van ArnoId, Els en Renie.
Daar aangekomen bleken ook van der Wiel en Theo Gerrltsen nlet van de
partl'! te zi_jn bij de Drielse Damclub.
Er werd een beetJe tegen de wedstrijd aangekeken omdat het team van Driel
in de eerste klasse speelt (twee klasse hoger dus aIs wij) maar de kwall-
telt van onze vaste groep Ís m.Í. ln de breedte sterker.
Haar Je tegenstander onderschatLen is nooit. goed, doch overschatten even-
mÍn.
Ujt bovengenoemde wedstrijd heb ik enkele fragmenten weten te verzamelen.

wit: Frank Allar
:iti, iii',: ,ij:iiiii... i,:i,i., .;i:;,i

rËài :öi
iiril ipi ili:ii

il,,iffili,,,,,,iliiii,,,,,,

ini ;iiiii "'

riiii,,,iiiiii ,isi
::!ril :tiiii l

1;1li'"'"1,1;,,"i"'i'1,,;i

''"'iiii ji'"'"i!iiii"""l



Eerste díagram: wlt: B. Hoksbergen Zwart: Leo AlÍar
Hoewel ik duidelijk voordeel had, kwam de echt,e fout van
lloksbergen pas toen hiJ tot 45-40 besloot. Nu forceerde
z\^rart schijfwinst door: 13-18 ( zíe diagram) 24-19 gedwongen
9-13!, 19x28 18-23, 28x19 13x44 en na 43-39 44x33, 38x29
heb tk het a1s volgt afgerond: 12-18, 29-24 B-13, 34-29 t8-
22 ( Iokzet) 29-23 ! nu een grappige damzet met 22-27 t 31x22 -27-27t, 22x37 13-18, 23xL2 7!-77, 72x21 76x47.

Tweede. diagram: wit: P. Visscher Zwart: RommiJ Moerli
33-29! Hoopt op het voor de hand liggende 17-21, waarop wit
zou hebben vervolgd metz 29-24 2Lx32, 34-30 25x34, 40x29
23x34, 24-20 75x24, 43-38 32x43, 48x6.
Helaas voor Visscher speelde Moell 1-7.

Derde díagram : wÍt: van Hazendonk ZwatL: Jozef Harpal
Na 42-37 was z\^iart wel op de goede weg om winst te gaan
forceren !7-211, 37-31 21-27; winst was eerst 24-29 ! of-
feren en dan 27-27, maar na direkt 27-27 ging het verder
met 31x22 L8x27, 32x27 23x43, 48x39 !6x27, 34-29 en na
74-2A remíse overeen gekomen.

Trainingswed s triJd D.C.L 3 - TR0ES0E 1 te Lent

Telefonisch heeft Leo mij op de valreep nog wat gegevens toegespeeld van deze
op 14 september gespeelde tralningswedstrijd. Zonder Leo en ondergetekende
werd toch behoorlijk tegenstand geboden tegen dít solíde team. Zou Frits niet
in een vlaag van "goedgevendheid" een absoluut gewonnen stand hebben weggege-
ven, was de striid nog in remise geeindigd.
Aan onze zijde streden nog drie gastspelers (huisdammers) welke uitslagen ik
hierbij níet, vermeld (of toch:3 x een nul).
Ui ts lagen:

F. Driessen - I.
G. Polman - À.
A. Thijssen - S.
G. lJt I lemsen - J.
L. v.d. Veen - A.
F. Coenders - Ll .
N. L{ech - R.
E. Rilndertse - E.
B. v. Baal - F.
J. Telkamp - F.

L2-8
In het volgende nummer komen lie nog
mater'iaa1.

Sadiek 2-0
Cobínd 2-O
Lachman 0-2
Harpal 2-0
Àliar 7-t
Ramharak 1-1
Moerlí" 1-1
v. Hoof 1-1
Bruysten 2-0
Ali.ar 0-2

zwart: J. Telkamp
wlt: F. ÀIiar

Na 20-25?, 40-34!
13- l-9 gedw . 26-271
77x26, 37-3L 26x46
36-31 46x28t 33x2.

op deze wedstrtjd terug met wat. technlsch



ii:::::i::::::§
D.V.A.

Twaalf leden hebben zlch opgegeven voor een onderllnge competitie volgens
rooster. De spelers zijn naar sterkte onderverdeeld in twee groepen. Grote
dfwezige in deze onderlinge competitie is de eerste bord-speler M. Zomer-
hui s .

Uí tslagen eerste ronde:

Groep A

Gubbels - Jansen
Hovingh - llasselaar
Baan - v.d. Zwan

Uitslagen: Versteeg
Às tero th
Loozen
Aartsen
de Vries
Schirtte
RuYtenkamP

redakteur van
Leere-n DoedeI

Groep B

Arns - v.d. Vlasakker O-20-2
0-2
ui tg.

Attendew - VersÈeeg
Verheyen -Croese

o-2
uitgesteld
2-O
uitgesteld

0-2 ( regl )
uiEg.

maakt de laat-

de groep welke
geheel bestaat

Iijkt nu e in-

De revanche van de Arnhems kamploen Ed Hasselaar op ltovlngh' de enige spe-
ler waarvan hij tildens dlt voor hem zo succesvolle toernooi verloor, had

n1et cle glans waar hij zelf op gehoopt had.Onnauwkeurigheden aan beide
kanten gaven een sterk wisselend kansenbeeld op het dambord te zlen.

Het tweerle team van DVA verloor de eerste wedstrijd tegen DVV 2 voor de bonds-
competitie derde klasse district Noord met 15-5.
Troesoe 1 en DWS 1 zijn dus gewaarschuwd voor het Leam uit Voorthuizen.

p.\{i.s.

Deze Arnhemse verenigíng dle ziln bakermaL..in HET DORP heeft,
s te tiid een oPmerke lijke groei door.
Des te opmerkelijker omdat de aanwas van leden niet komt uit
teleurgesteld de Arnhemse vereniging DVÀ verlaat, maar bijna
uit nieuwe gezichten i.n onze kleine damgemeenschap.
Eén van c1e cloelstellingen, inLegratie minder-vallden/validen
delijk wat meer gestalEe te krijgen
De clubavond ademt dan ook een heel andere sfeer uit dan nog maar een jaar
ge leden.

0p 7 september werd de eerste ronde gespeeld van de open (ook toegankelijk
voor Ieclen van andere vereniglngen en hulsdammers) bekercompetitie, ..-.
Zeven spelers hraren voor de eerste ronde vrijgeloot.

- Gubbels
- Backus
- SnoyL
- Tukker
- M. v. Zadelhoff afgebroken
- Rob v.Zadelhof f 2-0
- ldorbts

Jas - Liskaljet 2-0
Ron.v.Zadelhoff- Goedegebuure 2'O

het Gelders
al eens het

1-1 (W. verder na loting)

wit: Ab Schutte ZwarL: Rob van Zadelhoff.

In deze stand keek Ab zrn tegenstander door-
drlngend aan. "Nu sta Je dus verloren", ltet hij
Itob glimlachend weten. Toen zwart nog wilde na-
denken of hi-j met 19 of 20 zou slaan keek Àb z'n
oponenE weclerom doordringend aan. 't maakt niet
uit met welke schijf Je slaat, liet hij nog weten.
Gelaten speelde Zadelhoff 19x30 en verloor de
partij. Echter met 20x29 later gevoLgd door 30-34
was de stand zeker gelijkwaardig gebleven.

Bij deze waarschuw ik U dus voor de nieur.re dam-
Darnnieuws, die rnij onlangs ter hoogt.e van de
lros i.nstuurde.



-vervo1g' ÀRNHEMS DAMNIEUTTIS

D.W.S

Ultslagen Open onderllnge competlt.ie: 1e ronde

POULE A POULE B

l{asselaar
Vaneker
Loozen
M.v.Zadel.h.

POULE C

Gubbels 2-O
Jas 0-2
R.v.Zade1hoff 2-O
Aartsen ul tg.

- R.J.v. Zadelhoff 1-1
- SnoyL 2-0
- Ruyterkamp 0-2
- de Vries 1-1
- Versteeg uitg.

B lonrners
Tukker
Schutte
l.íorbts
Ast,eroth

LlskalJet - de Wíndt 1-1
v.d.Meíden - Backus O'2
Knoolhuizen - Kazlmir 1-1
LIí erda - Goedegebuure ultg.

LEDENLIJST D.V. TROESOE PER 13.09.84

Aliar A.F. Naardenstraat 43 6843 AC Arnhem tel: 877241
AlÍar F.M. Sassenhelmstraat 39 6843 HJ Arnhem 811183
Allar L.F. Kromwi-lkplaats 104 6843 GT Arnhem 8L7997
Bruysten F. Dovenete I laan Arnhem
GobÍnd G. AkkerwÍndestraat 30 6832 CW Arnhem 210066
Harpal J.C. Croene WeÍde 95 6833 BC Arnhem 21b482
Hoof (mej) E. St. Janskerkstraat 1 6822 EH Arnhem 43ot+5t
Jas I'{.G. Onderlangs 119 6812 CJ Arnhem 4237 62
Moerli R. Graslaan 9-III 6833 CA Arnhem
Lachman L. Parkstraat 48 6828 JK Arnhem
Ramharak S. Madelievenstraat B1-III 6841 GM Arnhem 276104
Ramsoedh H. Sirlusdreef 64 6832 CX Arnhem 2t1834
Ramsoedjas J. Andoornstraat 2-III Arnhem

Onvo1ledige, gewiJzlgde of ontbrekende gegevens gelieve U aan de secreta-
ris te melden, dan is dlens ledenadministatle weer up-to-date.

::i::::=::::ii::
- Zoals U gemerkt hebt geen enkele informatie over D.0.G. ln dit eerste

nurnrner. Met deze momenteel mogeliJk sEerkste damvereniging uit Arnhern,
welke om louter geografische redenen (De Rijn verdeelt Àrnhem in twee
gedeelten en D.0.C. heefL zíjn clublokaal aIs enige Arnhemse vereniging
ten zuicien van deze scheidsliln) in een ander district speelt, hebben
roij nog g-een kontakt gelegd. In "!,IIE KAN TROESOE" nr. 2 hopen wij die
service we I te hi.eden.

- De eerste twee weken van oktober ben ik (R.J) met vakantie. De planning
voor het verschilnen van het volgende nuruner is 25 oktober. Als U kopie
wilt í-nleveren, gaarne bij Leo of Izaak.


