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VOORWOORI)

meer clan één opzicht ís de verschijnlng van dit december-nummer een tristorlsch
momen t .
Voor de eerste maal hebben \^7e in "WIE KAN TROES0E" fotots opgenomen. Zijn deze
foto's nu nog, op twee pagínats samengebracht, in het volgende nummer zullen ze
gewoon tussen de verschíllende artikelen/teksEen worden geplaatst. Dit wordt
Àogelijk doorclat met ingang van januari 1985 ons clubblad nlet meer wordt gefotocopieer<i maar geclrukt wordt. Voor een jonge vereniging met een nog relartief
gerÍ.ng aantal leden een buitengewone service!
de eerste bijdrage aan van de Arnhemse kunstenaar
É.r"r,""." treft U in dit nummerrr\^/IE
KÀN TROESOE" enkele pentekeningen heeft geMarc Lamers di.e spec1aa1 voor
maakt. Nu komen deze pentekeningen gedrukt veel beter tot hun recht a1s gefotocopieerd. Toch wilde ik U deze bijdrage niet onthouden'
l,lijn oproep om mi_j in kontakt te brengen met potentiëIe adverteerders voor ons
clubblacl heeft al tot resultaat geleid, maar heL beoogde aantal adverteerders is
nog niet bereikt, dus nogmaals...

In

Door clrie lclinkencle overwinningen op respectieveliJk D.E.Z. 2 uit Hierden, het
cloor iedereen gevreesde derde team van de damclub Lunteren en het, tweede team
van Voorthuizen is TROESOE momenteel het enige team in de derde klasse district
Noor<1 zonder puntenverlies. Het kampioenschap en de daaraan verbonden promotie
begint nu dui de lijk gestalte tekrijgen.
I,locht U uiLgebruid i.,formatie verwachtenl welnu dit is helaas niet het geval.
l"Íet name cle korte voorbereidingLiJd voor dit december-nurnmer (het november-nummer verscheen pas drie weken geleden) heeft de redaktie parten gesPeeId. We
zullen proberen dat in l^iIE KAN TROESOE nr.5 recht te zetten.
In dit numrner treft U een verslag aan van de zo merkwaardi.g verlopen vergadering
voor het Kampíoenschap van Arnhem.
Bovendien worden de lÍefhebbers van een snel succes op hun wenken bedj.end mlddels enkele cliagrammen uit de 20120 openíng.
get Arnhems Damnieuws wordt dit keer sunrnier behandeld. Hopelijk volgende keer
meer lnforrnatie en naar we hopen positiever als dat we nu te melden hebben.

Ik wíl nog even ingaan op enkele (terecht) gemaakte opmerkingen over niet geheel
juist vermelcle zettenreeksen bij geplaatste diagrammen'
Éiin eerste reaktie is; gelukkig het blad wordt in ieder geval gelezen en de
diagrammen r.rorden nagesPeeld.
Ik vraag echter begríp voor de enkele vergissing die er door het ontbreken van
een goede naconLrole onontdekt blijft.
Dit hlad wordt in een korte tijd samengesteld en daarna getypt. Door een strakker
tijclschema (al mín of meer ook door de drukker opgelegd) zullen we trachten díe
enkele omlssie te voorkomen.
l"Íij rest nog 1edere lezer en ziJn direkte verwanten prettige feestdagen toe te wensen en

TR0ESOE

een heel goed 1985.

Renle Jas
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0p donderdag 6 november j.l. kwam de Commissie Kampioenschap van Arnhem bijeen
in De Coehoorn te Arnhem.
Belangri]kste agendapunt: Verzoek van TROESOE om toelat.ing als lid van de commissie.
Daar geen van de aanwezigen hiertegen bezwaren in bracht, werd ik na het
openen van cle vergadering aIs vertegenwoortliger van TROESOE welkom geheten.
Nadat als der:de agendapunt, Financi-eëI verslag van het. toernool 1984 door de
penní.ngmeester, Írras afgewikkeld kwam "het verslag van de bespreking van 22 meirr
aan cle orde.

In dat verslag stond de zinsnede dat het gedrag van Jas -uw vertegenwoordiger
dus- als ergelijk was ervaren.
De D.1,/.S.-vertegenwoordíger Ab Schutte wilde in het verslag vermeld zien waar
deze opmerki,ng (van de D.V.A.-vertegenwoordlger de heer Zomerhuis) op sloeg. De
secreLarí s, D.V.A.-vertegenwoordí-ger de heer tsaan vond dit duÍdelijk te veel werk.
De heer Zomerhui s zag na het herlezen van die opmerking "ergelijk" Iiever gewijzigd
in "mí.nder prettig". FIet !7as weI clegelijk gezegd, aldus de heer Baan.
HoeweI ík ni.et inhouclelíjk op deze opmerking ben ingegaan, het behoeft geen betoog
dat deze m.i. onzinnige uitspraak geen hout snijdt, heb ik de heer Schutte gesteund
ín djens bernerking,
Daarna kwam punt 5 ter tafel: Samenstelling Commissie 1985.
eb SclgtLe bracht in dat het ttuisdamkampioenschap van Arnhem georganiseerd werd
door D.V.A.-Arnhem. Hij zou dat. evenement graag bij de commissie ondergebracht zien,
zodat alle víer Àrnhemse damverenigÍngen daar profijt van zouden hebben.
HoeweI naar mi-jn menlng D.V.A. goede gronden heeft dit eigen initiatíef
clubgebonkwamen
den te willen houden -er moet ruimte overblijven voor eigen initiatiefvolstrekt onrelevante argumenLen ter tafel als "De sponsorende bank \"7enst dit en
de krant wj. 1 dit". Ik kan het me niet indenken, maar goed...
De heer Zomerhuís gaf aan dat hij de open competitie van D.I^J.S., \^raaraan ook leden
van D.V.A. deelnemen, maar een vreemde zaak vond.
Daarna werd cle eigenlijke samenstellíng van de commissie besproken.
Ik haakt.e in op een door de heer Schutte geventileerde wens van D.l,J.So €rr stelde
concreet voor de commí-ssie te laten bestaan uit, vier vertegenwoordigers, iedere
vereni.ging drrs óén vertegenwoordiger.

Dit voo::steI r,oerd door de heer Baan als pljnijlk ervaren, hoewel hij duidelijk aangaf
er mee eens te zíjn.
Ook de heer Zomerhuis vond dat D.V.A. geen extra connnissielid kon claimen, gezien
het ledenaanta.!" van zijn vereniging.
De heer tsaan stelde dat voor hem de IoI er af was en dat hij zich t.erugtrok.
Voor het eerst mengde de D.O.G.-vertegenwoordiger de heer van Rheede zich duidelijk
in de riiscussi.e. \^/e moesten niet afbreken wat in lengte van jaren was opgebouwd.
Gezien de inpasse waarin de vergadering terecht kwam, stelde ik voor dit voorstel
als int.entieverklarÍ-ng aan te nemen voor het Kampioenschap van Arnhem 1986.
De heer Baan wí-Ide híervan niets wetenl de samenstelling van de commissie 1985
werd besproken, niet die van 1986.
Dus lag nriln eerste voorstel nog ter taf el.
lle heer Baan vond dat dit voorstel, wat overigens niet in dank werd afgenomen-hij
\^ras er echter we1 mee eens, zo ingrijpend was daL de commissieleden terug moesten
om de consequenties door te spreken met hun bestuur en aldus werd besloten.
De overige agendapunten kwamen niet meer ter tafel.
De datum van de volgende vergadering is, onder voorbehoud, dinsdag B januari in de
Coehoor:n te Arnhem.
Renie Jas
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Net bekomen van de Sinterklaasperikelen werd op 6 december een goed bezochte
bingo-avond georgani-seerd
Tweeledig doel: elkaar met aanhang ontmoeten in een (àog) ontspannere sfeer
als doorgaans het geval is en als tweede doel het spekken van onze clubkas.
In beicle doelen ziln we geslaagd en dat is op zich aI verheugend.
Alhoewel iedereen tevreden naar huis glng, kwamen toch geluiden over een
hetere verzorgíng van de inwendige mens ter sprake.
We nerrten di t aclví es ter harte. Misschien aI iets voor een eventueel kampioensfeest.
Celukki g i-n het (bingo-)speI bleek Ed }lasselaar, die aIs gast bliJmoedig íncasseerde.

In i.eder geval volgend jaar voor herhallng vatbaar.
NEDERLANT)

.

SURINAME 19.11

Op 1 december vond in Dordrecht de zesde officleuze ínterland Nederland-Suriname pl.aats.
0f f j c'í eus omdat het een ontmoetÍng was tussen 15 ln Nederland verblijvende dammers van Surinaamse komaf en voor Nederland trad een delegatie van de Cent.rale
Aspiranten 'lr:aining (CAT) aan onder leiding van bondscoach Swami Nikhilananda.
De coachj.ng van het Surínaamse team !,ras in handen van mijn broer tlaldo.
Van de vi-if voorgaande ontmoetingen wis ten wij' twee keer een ge lijkspel ui t het
vuur t.e slepen. en moesten we drie keer hel onderspiL delven.
De verpletterencle nederlaag die wij CAT toebrachten \^ras een hele voldoening.
De ontmoeting kenmerkt zich door de goede sfeer.
Uí t deze ontrnoeti.ng laat ik U van twee f ragmenten genieten.
Vermeldenswaard is dat a1le viJf partijen(herstel viJftien partijen) een diagram
hadden verdiend.van de partij R. sakidin, Purmerend (sur) - p. van Eck (Ned)

Iaat i.k de volledige notatie volgen en aan u het oordeel.
1. 34-30 19-23 2.30-25 20-24 3.33-28 74-79 4.39-33 70-14 5.44-39 71-27
6. 50-44 2t'26 1.40-34 t4-20 8.25x14 9x20 9.44-40 5-10 van nu af krijgr
zvrart lret heel benauwd. L0 28-221 78x27 11. 31x22 vanr"rege allerlei dreigingen is
zwarL gedwongen tot 11
tI-17 72.22x1t 6x77 13. 34-30 23x34 74.39x30!
72-78? 15. 32-27!l en het is uit met de pret. Schijfverlies is niet meer t,e voorkomen, ook niet na het gespeelde 18-23, want er volgde 33-29 23x25r 2J-22 en
37-31.

wit :

Aliar
lij v. d . Braak
42-37 ! dreígt 36-31 27x36, 47-41 36x47r 30-24 20x34,
23-28, 40-34 dreígt met 36-31, 47-41,
43-38 enz.
34-29. ..... 13-19, 34-29 71'22, 43-38! ! dreigt met
tL-77!? Zutart verkeerde
36-31, 47'47, 38-32 enz,
in de veronderstelling dat 36-31 21x36, 4l-47 36x47,
zwarL:

Leo

\,IÍ I

38-32 41x24, 32x23 19x28, 30x10 12-18, 25x14 1-5-20,
14x25 4x15 gunstiger voor hem was, doch hij werd verrast
door 29-24 20x29 r30-24 19x30, 25x21

l=l =l==ll::::::=::=iïi
Namens TROESOE bezochten E1s, Frits en MarLlna op 1 december de receptie ter gelegenhei.<1 van het vijfLÍ.gjarig bestaan van B.D.V.-Bennekom. Namens TROESOE werd
een hord aangeboden met cle tekst "Ter herinnering aan 50 jr bestaan, naÍnens
TROESOE,"

TROESOE

1-

D

.8.2. 2, Bondscompetitie

29.71.84

--.1*_-----

Teamleider Leo Àliar had in deze wedtrijd het vertrouwen gegeven aan Els van
IÍoof . Voor ïi1.s een extra stimulans om de frustrerende serie nederlagen te doorbreken hetgeen haar dus ook lukte.
De gedetaí l. leerde ui ts lag:
TROESOE

1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.

B.

Leo

1

Allar

lzaak Sadíek
Jozef Harpal
HarriJ Ramharak
Frank Aliar

Nollij Àliar
Els van Hoof
Rommij

.

Moerli

N.N.
10. N.N.
9

- D.E,Z. 2
-

L.

Sr.
Lzn.
D. Hoksberg
L. Bronkhorst
l-l . Klaassen
J. Kleefstra
J. \íouters
M.v.d. Twlllert
N.N.
N.N,
Klaassen
Klaassen
H.

1-1
1-1
2-O

2-0
2-0
2-0

2'0
1-1

1-l
7-7

15-5
TROESOE

1

- D.E.S. 3,

Bondscompetitie 13.L2.84

In zekere zi.n ís deze wedstrijd de anti-climax van de competit,ie geworden. Hadden
we n{et zonder zenuwen al weken naar deze westrijd toegeleefd, or.ze tegenstanders
hTaren niet nrinder nerveus.0p alle acht'borden werd door onze spelers direkt op
wi.nst gespee Ld en slechts door het te vroeg accepteren van I'loerli in een veel
betere stand en damblindheid bij Harpal die een éénzet diepe wínst vergat in een
toch a1 totaal gewonnen stand moesten wij twee bordpunten laten aan onze tegenstanders. 0p de andere borden werd de winst probleemloos binnengehaald.
De gedetallleerde uitslag:
TROESOE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.

9.

1

Leo Allar
Renie Jas
Jozef HarpaL
Ízaak Sadiek
Frank Àliar
Harrii Ramharak

NoIlij Aliar

Romnij l"íoerIl

N.N.
10. N.N.

- D.E.S.
-

3

E. Goedman
Bagman
C.Fluit
G. v.d. Brink
M. van Ee
C. van Ee
V. Bruggen
G. van Eck
N.N.
N.N .
11.

2'0
2-0
1-1

2'0
2-0
2-0

2'0
1-1
1-1

t-7

,r*
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l'íet onze vaste supporters Frits en Martina, maar zonder lzaak -vervangen door
Els- trokken we met drle auto's naar Voorthuizen.
Dat we op een gegeven moment de weg volledig kwijt waren mocht niemand deren, de
stemming bleef j-n ieder geval uitstekend.
AL snel bleek dat Voorthuizen enekele goede spelers in het t,eam herbergde. De
wat bescheiden plaats op de ranglijst verbaast mij in ieder geval.
Opmerkelijk is j-edere keer weer het scoren van de gebroeders Aliar. Leo 15 uit 8!
Nollij 14 uit 7!! en Frank 15 uit B! Van Leo zou je kunnen zeggen; aan zrn stand
verplicht., hoewel aan bord 1, prÍma hoor. Voor Nollij en Frank slechts één kwalíf i.cerí-ng: uitstekencl . Ook Ízaak damt met. 72 uít 7 lekker mee.
IiIs kwam goeri weg en voor mijn tegenstander was het sneu na de hele partij het
inítiati-ef te hebben gehad in het eindspel uiteindelijk toch nog het Ioodje te
moeten leggen.

1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

p.v.v.2

.

TROESOE

E. van Egteren
E.J. v.d. Kraats
H. Blotenburg
G.A. v.d. Kraats
A. van Sabben

-

Aliar
Jas
Jozef i{arpal
Frank Aliar
Harrij Ramharak
No I li,j Al i ar
EIs van Hoof
Rommy Moerli
N.N.

G. Hendriksen

R. Bakker
B.T. Raasing

N.N.
1.0. N.N.

1

Leo

Reni.e

- N.N.

0-2
0-2
A-2
O-2
O-2

O'2
1-1
1-1
1-1
1-

1

--*
De stand

irr de clerde klasse district

Noord GeIderIand, bijgewerkt

67

34
1 - Arnhem
2. D.li.S. 3 - Lunteren
-Apeldoorn
3.D.C.A.3
4. P.D.C.2 -Putten
5. D.C.ll. 2 - Ederveen
6. D.E.Z. 2 - Hí-erden
7. D.V.V. 2 - Voorthulzen
B.D.W.S.1 -Arnhem
9. V.R.D. 2 - Renkum
10; K.R.S. 3 - Ede
11 , B.D.V. 3 - Bennekom
72.D.V.A.2 -Arnhem
1..
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x 16
4 x

15 72
13

5

.x

B

7

5

,7
.14

4
A

7
,)

810

.8
6.
.8
76
o

x
9

.15
136
11

x11

89

16 14

1;

t2
10

I2

t2

12

1ó 10

9x

8

x

10

1ó 72
10
ö 10

x t2
ö
x

oo

B

6

:

E

ö
ö
7

11 10
11 10
9
5 10

9
7

10

7t

73
73
14
T2
.
12
.
l2 t2
73
11
9
9
10
10
.
ï x
.

t/m 18.t2.84
t2

18 8-16
72 6-10
1- 9
74 6-8
12 6-8
t3 8-8
15 8-8
10 8-6
7t B-6
. 6-3
. 7' 3
x 8- 1

Collectie Openingscombi.naties tn 20120 van G.L. Gortmans en K.
= = == = === == = == = == == ==== == = === =
- = == = == = == = == =: == === = == === === = ==== =
Standaard

119
68
72
64
62
82
19
76
73
54
56
55

Venema

ïn het vorÍ.ge nurrner van "I,IIE KAN TROESOE" beloofde ik terug te komen op de
Stan<laard Collectie 0peningscombinaties in 20120 van G.L. Gortmans en K. Venema.
Van dÍ.verse zijclen j s clít damdokument uitbundig geprezen. \^lie ben ik dat ik U
iets anders zou vertellen.
Ik hen in jeder geval getukki.g de bezitter te zijn van díL 223 pagina's tellende
boekwerk, dat in beperkte oplage is verschenen.
Nu heb ik zelf nog wat twijfels over de toepasbaarheid van veel van de in dit
boekwerk opgenomen openingen, Ze!f. speel ik opening 4 ieder jaar wel een paar
keer, meestal met 32-28, maar nimmer is mij de finishing-toutch gegund geweest.
I{eI heh ik in mijn prilIe damjeugd diverse malen de opening 33-28 17-27,3I-21
12-71, 37-:)1 2!-26 gespeeld en dan maar hopen op 27-21. Toen ik twee jaar geleden deze openi-ng r^reer eens speelde en mijn tegenstander Delsink ook werkelijk
27-21 speelde, bleef nj-et alleen Delsink meÈ een kater acllter maaï vroeg ook ik
me af wat ik nou dan wel bewezen had.
Toen ik {rÍe Jaar geleden van Heumen te grazen had via de zettenreeks 34-29 l7-22,
40-34 17-1.7, 45-40 6-11, 50-45 1-6, 3t-26 20-25, 37-31 74-20, 32-27 t9-24, 4t'37
10-14,37-32 t4-I9r 4l-412 22-281,32x74 t7-21r 26x77 72x32,38x27 78'23,29x18
13x22, 27x18 24-30r35x24 en 20x47 was de voldoeníng er wel omdat urij deze zettenreeks onbekend was. Helaas heb ik deze opening niet in dit boek teruggevonden.
Chauví.ni sme hoor

!

heb volkomen wi.llekeuríg zes openingen uit.
Succes ermee, oplossingen elders in clit blad.

Ik

dit

boek voor U gerangschikt.

Renie Jas.

33-28 78-23

2. 39-33 t2-18

É

34-30 20-24

7-7
3o-25 77-21

'1

31

1

4t+'39 7 -72 4.49-44

6.

-26?

1. 33-28 18-23
3.44-39 7-t2
5. 34-30 t7-2t
7. 37-37 L4-20
9. 30-25 27-26

2. 39-33 12-18
4.49-44 1-7
6. 3L-27 20-24
B, 47-37 10-14

Loklokzet

t. 3l-27 79-23
3. 33-28 77 -27
5. 43-39 27-26?

L. 33-28 20-25
3. 44-39 74-20
5 . 37 -37?

36-3L t4-79
4. 39-33 t2-17

1. 33-28 t8-23 2,
3, 42-38 8-12 4.
5. 3t-27 17 -21?

38-33 12-18
34-30 20-24

39-33 78-22

1. 32-28 L8-22 2.
3. 34-30 72-78?

37-32 20-24

,)

3t-26 79-24

HALVE FÏNALES KAMPIOENSCHAP

VAN NEDERLAND DAI'{ES 1985

ïn het novembernuÍnmer van "lolIE KAN TR0ESOE" heeft U kunnen lezen dat Els van Hoof
zich niet voor de halve flnales had weten te plaaEsen. Els heeft nu toch nog een
ultnodiging gekregen aan dit toernooi, dat weer in Huissen gespeeld wordt, deel
te nemen. Tegen Hierden leek zij haar vormcrises te boven. Dus wie weet....o
::=::=_ï::=:::::::
Tzaak bliift Í.n het persoonlijk kampioenschap van Gelderland eerste klasse onder
ziJn kunnen presteren. Na twee ongelukkige nederlagen werd in de derde ronde het
eerste punt gescoord. Maar Lzaak is een slow-starLer, dus verwachten we nog het
nodige vuurwerk!
PRAKTI SCHE DA}"ÍKOMBINATIES

BiJdrage

nr.

3

Door: Izaak

Sadi.ek

Ilg_Co_up .Phi 1i.ppe.

Philippe is een eenvoudige en makkelijke kombinatie, desondanks rnaakt ziJ
dagelijks nog talrÍjke slachtof f ers.
De meest.e slachtoffers zítt.en in lagere klassen en zijn waarschijnlijk níet op de
hoogte van deze simpele doch belangrijke kombinat.ie.
(Zo nu en dan trapt een hoofdklasser er ook in - aI is het maar door onoplettendhejd of damblindheid en rríet zozeer uit onweLendhetd)
Phillppe h,as een vrij sterk spelende dammer uit Marseille (Frankrijk). HeL was ziin
(slechte?) gewoonte -welhaast "specíalíteit"- om gedurende een hele partij op dit

De Coup

zetje te

spel.en.

Opmerking:0p (alleen) zetJes spelen 1s iiberhaupt verkeerd. Cedurende een partij
op één bepaalde zet te spelen, is zondermeer dom, a1 heet men Philippe

of

Napoleon.

De grondvormen van deze kombinatie zilo te zien in de diagrammen 1 en 2.
De oplossingen van deze t!íee standen gaan als volgt: D-1 34-30 25x34, 40x7,
D-2 33-29 24x33, 38x7.
dlagram 1 1s een voorwaarde om de slag te kunnen uitvoeren, dat zwarL een randschijf heeft op veld 25 en tevens een schijf op het cenLrumveld 23.
Gelijktijdige bezetting van de velden 23 en 25 door zwart (voor wit: 26 en 28) kan
gevaarlijk zip voor de betreffende kleur. (els ik me nieL vergis heeft Leo Aliar
ree<l s rneerrl ere malen hÍ.erop gewezen in ziJn waardevolle lessen).
Bovendien is de formatie van wit in diagram 1 ook heel sol.ide, 34 40 en 45. De
witte formatie heet eent'staarttten in de volksmond eenttpoot" en Internationaal
Grootmeester Ir. I. Koeperman noemt het een "kolonne". (AIs dammer is het beslist
ook leuk dit alles te weten.)
De Coup Ptrilippe komt vaak tot stand vanuit veld 40, maar ook vanuit veld 38.
Ondanks haar eenvoud ís de Coup Philippe als kombinatie meÈ haar vele variaties
van groot. belang voor alle dammers.
Wat de oplossingen van de t2 diagrammen betreft, zie elders in dit blad. Probeer
ze natuurlijk eerst op eigen kracht.

In

Succes toegewenst.
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OPLOSSINGEN OPENINGSCOMBINATIES

IN

20I20

1. 21-27, 32x21.23x32, 37x2BL 16x27, 25-20BCDE 14x25, 28-22 27'32,38x21

2,
3.
4.
5.
6.

1.8-23,

36-31 12-18, 26'2L B-12 en 23'28
A. 38x27 l4'2O, 25x23 18x49
B. 40-34 14-10, 25x23 18x49
C. 28-22 27'32, 38x27 74'20, 25x23-18x49
D. 4Ll 42-37 27 -32, 38x27 14-10, 25x23 18x49
E. 39-34 27-32! 28x37 24'30, 35x24 19x28
Le Damíer 1911. 27-22 78x27r 3Lx22 16-21?,31'31 26x37r 32x1+t 23x32, 38x16
24-30,25x34 13-18r 22x24 20x49, 36-31 en 3t-27. Benadert angstig dicht het
genïe "Í:e dure damzett', maar kan er nog net mee door (opm G.L.G.).
27-21 16x36, 37-37 26x31, 42x3L 36x27,32x!2 23x43, 12x25
27-22 18x27, 33-29 24x3!, 30'24 27x38, 43x32 19x30 28x37
J.d.D 1937.24-30,35x24 20x29,34x23 22-21r 32x21 t6x27r 31x22 13-18,22x73
9x29, 33x24 77-27, 26xt7 11x35
H.P.7932.32-27 14-10A en Opm.,30-25 10-14,41-37, 38-32, 43-38,49-43 en
wint daar 24-29 steeds verhinderd is.
A. J -1"2, 38-32 !XY en wint als in hoof dvariant.
X. 30-25? 1-7 en wit kan niet komen tot de standopbouw van de hoofdvariant,
daar op 41-37 volgt 14-20, 25x23 18x29, 2?x7B 72x41
op 38-32 76-21, 27x16 14-20, 25x23 t9x27
op 42-37 natuurliik 24'29
op 40-34139'34 zwart los komt door 24-30
Y. 4l-37? 74-20! en op 30-25 7-7 enz. en anders bevriiding door 20-25
0pm.: Irrdien 7 op 12 zou staan is de volgende bevrijding mogelijk, 24-29,
33x24 22x33, 39x28B t5'20, 24x75 79-24, 30x19 l4x2!

B. 38x29 78'22, 27x78 L2x25,

OPLOSSINGEN VAN DE COUP PHILIPPE

-:_-__--1. 34-30 25x34, 4Ox7
2. 33-29 24x33, 3Bx7
3. 27-2? 18x27, 34-30 25x34, 4Ox7
4. 21-22 78x27, 33-29 24x33, 3Bx7 of 3Bx9
5, 26-27 77x26, 27-22 78x27, 34-30 25x34, 40x7
6. 27-22 1.8x27, 25'20 75x24, 33-29 24x33, 38x16
1. 27-22 1.8x27, 32x21 76x27, 33-29 24x33, 3Bx7 of 3Bx9
8. 28-22 t1x21, 32x21 t6x27, 34-30 25x34, 4Ox7 of 40x9
9, 27-21 77x2.6, 28-22 L8x27, 32x2! 26x77, 34-3A 25x34, 40x7
10. 27-21 16x27, 31x13 8x19, 33'29 24x33' 38x16
77. 26-2t t6x27, 37 -32 28x37, 42x22 78x27, 25-20 74x25, 34-30 25x34, 40x16
72. 27-21 26x28, 33x22 78x27, 32x2L 16x21, 34-30 25x34' 40x16

i::::::=:::::::::
.V.4.
In de eerste klasse District Noord speelde D.V.A. 1 de volgende wedstrijden:
D.V.A. 1- V.R.D. l Renkum 8'12
tz-B
P.D.C. l Prltten - D.V.A. 7
D.V.A. t heeft nu 3 punten ult 6 gespeelde wedstrijden. D.C.E. 1 uit Ederveen
D.E.S.2 uít Lunteren delen de laatste plaats met.2 uit 5.
D

en

VERVOLG ARNHEMS DAMNIEUI,JS

D.kr.s.

l-let tweede team van D.I^i.S. behaalde de volgende resultaten in de vierde klasse
Díst::í.ct Noor:ci:
2-8
D.Íí.S.2 - D.C.U. 2 Udde1
D.I^I.S.2 - l"íeteoor 2 Rheden 4-6
D.t{.S.2 bezet de Laatste plaats met 0 punten uit 7 gespeelde wedstrijden en
slechts 13! bordpunEen.
p .o .G.

Eerste klasse District Zuid
Tweede klasse district Zuid
D.O.C. I - Cirbesbeek'1 I 10-10
D.O.c,2 - N.O.A,D. 5 Nijmegen 4-72
D.O.G. 1 staat op de een-na-Iaatste plaats met 3 ult 5 en D.OC 2 staat laatste
rnet 2 ui.t 5.

::::::=::::::::::
In de Telegraaf/Telesport verschilnL sinds kort iedere vrijdag onder de naam
TERUGSLAAN een korte rubriek in verhaalvorm. Voor geinteresseerden kan het gefocopíeerd worden. We plaatsen het eerste verhaal.
-cL

In 1927 had
hij het recht verworven om deel te
blindséances te geven.

o
U
C

nemen aan het kampioensehap van

0)

Parijs. Damliefheb6ers in Parijs
maakten zich destijds zorgen om
,springers gezondhéid. Mön was
bang dat de arbeid die hij verzette
zijn krachten sloopte en dat zijn
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De eerste Nederlandse profdammer
was ii.en Splinger, wereldkampioen
van 1928 tot l.Í34. llij woonde een
tijdlang in Franlrijk, waar het damspel toen erg nouulair wiLc. Hij toerde aan een stuk cloor het land om

gecornbineercie simultaans en

prestaties in het kampioenschap minimaal zouden zijn. Achteraf werd
duidetijk waarom die trYansen zich
zo druk maalÍen.
Chauvinistisch als ze zrin, \ilas Inen
bang dat een doodvermoeide Springer toch hoge resultaten zou boeken,
wat het niveau van het Franse dammen negatief zou beïnvloeden. Een
Parijs blad publiceerde indertijd berekeningen van de uren die Springer aan 'zijn beroep'wijdde, vergeleken met de uren die twee van
Springers concurrenten Fabre en Bizot, voor hun baas werkten. De twee
amateurs bleken. veel meer arbeidsuren in dienst van hun baas te
verichten dan Springer in dienst
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van het damspel. Pas toen hield )..1
gekrakeel opl Springer damde ov

gels_uitzonderlijk sterk voor a1n'
tijd. In het WK 1928 speelde hij met
zwart als laatsle eet 18-23 en tegenstander dr. Molimard liep argeloos
in de val, die laier de coup Springer
genoemd zou worden. Na 30-24?,
20x29 en 39-33 verloor wit verres-

send door 3-9, 33x24, 19x30, 28x10,
30-34, 40x29, 9-1.1, 10x19, 13x22 era.

HoeweI plechtíg beloofd in het voorwoo.rd zullen de pentekeningen van de Arnhemse
kunst,enaar: Fíarc Lamers niet in dit nummer maar in het januari-nuÍnmer geplaatst
worden. I'{Íjn excuses.

ry

1 Bondscompetitie 1984/85 Staande van lings naar recht s :
Els van Hoof , Anand Gobind, Harrij Ramharakr Ronrnij Moerlie, Renie
Jas en Jozef Harpal. Zittend v.1.n.r. Arnold Aliar, Frank Ali ar en
Leo AIiar. Op deze foto ontbreekt Ízaak Sadiek.

TROESOE

voorzitter Hans

Ramsoedh

Penningmeester Leo

Aliar

Ànand Gobind

Patri ck Anils
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Renlamin Frank AIiar
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