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De laatste keer dat "WIE KAN TROESOE" verscheen was in december 1984.

Daarna mocht u geen uitgave meer ontvangen'
Niet omdat er geen kopie voorhanden was'
Niet omdat we geen nieuws meer te melden hebben'
Niet omdat we er de brui aangegeven hebben'
Waarom dan we1?
Zoals bij de meeste vereningen, ziJn ook bij TROESOE de leden die lid zijn van

de redaktie op vele fronten aktief. Bij Leo en met name bij ondergetekende
bleken een aantal zaken voor deze periode niet te combineren'
Daardoor bent u verstoken gebleven van deze vorm van communicatie' Hoe zeer

we dit ook betreuren.
UÍteraard bent u wel op de hoogte van wat er op onze vereniging zoal gebeurd
is. Daarvoor is de betrokkenheid van de meeste leden groot genoeg.
De funktie van "wIE KAN TROES0E" is echter een geheel andere!
Idj willen ln dit blad vastleggen wat er allemaal biJ onze vereniging gebeurd.
ZodaL we niet afhankelijk van een dor jaarverslag aan het eind van het ver-
enigingsj aar.
Ifil willen er Eoe biJdragen dat de vereniging in ontwikkeling blijft. Door te
registreren, door te stimuleren.
Vandaar dat we de draad vreer oppakken en de gebeurtenissen van het laatste
half jaar weer op papler zetten.
We zullen in overl,cg met het bestuur trachten een bredere basis te verkrijgen
voor ons verenigingsblad, waardoor u in de toekomst vrat meer continuiteit
kunt verwacht'en 

Renie Jas.
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I(AMPTOEN VAN TROESOE 1984/1985

KAUPIOEN VAN ARNHEM 1985

- KAUPIOEN VÀN ARNHEU EERSTE KTASSE 1.985

LEO ALIAR

LEO ALIAR

NOLLY ALIAR

FRANK ALIAR - oo....(Kampioen van Arnhem tweede Klasse 1985???1??>

ZÍe hier de niet gerlnge damoogst van onze jonge verenigingr biJeengesprokkeld
ln slechts enkele maanden.
De sceptici van het eerste uur zwiJgen en ook de hoon, welke in het soms zo
enge Arnhemse danmereldJe vaak duideliJk gehoord kon worden, verstomt.
TROESOE heeft haar bestaansrecht overduide.liJk aangetoond.
In prlnclpe tras lk het eens inet diegenen die van mening waren dat er voor een
víerde Arnhemse damverenlglng geen plaats was. Echterr lríJ hebben het klimaat
nlet geschapen waardoor het toch tot de oprichting van een nieuwe vereniglng
is gefomen. TROESOE ls nu een feit en de Arnhemse dannsereld zal er mee moeten
Ieren leven Renie Jas.
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Op donder<lag 2O decemher werd in ririe groepen van vi.er spelers het Kerstdamt.oer-
nooí 1c84 gespeeld als afslrri tíng van het kalenderjaar 1984.
lle deelnemers, naar sterkte ingedeeld, speelden drie wedstrijden.
Tedere speler kreeg per partij een half uur bedenktijd toebedeeld. Opvallend was
rlat een aantal spelers, met name in de C-groep, in zotn hoog teÍnpo speelden, daÈ
zíi nog rustíg cie afloop van de partijen tussen de andere deelnemers konden volgen.

Grgep A.

I'linnaar op SB werd Izaak Sadiek. Hij had deze
toernooizege met name te danken aan het feit,
dat hij i.n verloren positie tegen onderget,ekende
en in een biina verloren positie Èegen Jozef Har-
pal het hoofd koel hield en in vliegende titdnood
toch nog drie punten uit deze twee partiien scoor-
de. En zoals U weet, DE KLOK DOET OOK l.ÍEE, zeker
in een sneldamtoernooi.
Nadat ik een uitstekende patij tegen ï-zaak op het
laatste moment verknalde, liet ik ook Leo ont-
snappen. Met ieder een dam, maar tt ee schl'iven
voorsprongvoor mij, maakt,e Leo in de tildnoodfase
nog net remise.
De teleurstelllng heb ik weggespoeld!

De eindstands

1,2
lzaak Sadiek
Leo AIiar
Reníe Jas
Jozef Harpal

Harrij Ramharak
Frank Aliar
Els van Hoof
Anand Gobind

Patrick Anus
Lachman
Ronrny MoerIi
Fr.í ts Bruijs ten
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Groep. R

In deze groep wi st tlarríi rle
prestígestrild met Frank AIiar
ín ziin voordeel te beslíssen.
Híj leede met dit resultaat de
hasí s van ziln uí teíndehlke
overwinníng.

Groep C

In deze g,roep 1íet Patrick Anijs
dui de li jk hliiken <le sterkste te
zíjn. Lachman víerde zijn rentree
met een verclienstelijke tweede
plaats. Fri ts brak a1le snelheids:'
records, maar bleef op nul punten
staan.

34
3-5
3-4
3-3
3-0

34
x2L23-5
0x223-4
10x23-3
000x3-0

wit l Ízaak Sadiek
zwarL,. Renie Jas

I.Iit speelde 39-34, waarna 1k eenvoudig een schijf won
door 18-22, 27x18 13x33. Lzaak had duldelijk geen trek
1n de opsluíting middels 28x17. In deze stand is ook
39-33 níet geweldig. Zraart speelt dan t2-17 gevolgd
door t7-22. Tn de partii Si,lbrands-Craane (1970) koos
Sijbrands met wit voor een dergelijke.voortzetting. Ook
27-22 zTeL er níet echt gezond ult.

Toernooiwínnaar lzaak Sadiek

Renie Jas.
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De verwachtingen rraren aan het begÍn van het seizoen hoog gespannen. Dat het
achteraf zo eenvoudÍg bleek te zijn hadden we niet verwacht.
!íaar a1s Je als vereniging de pretentie hebt in enkele Jaren een hoofdklasse'
team op te bouwen, dan ls deze overwinningenreeks nlet meer dan een aanloop.
Een kamploenschap ls een reden om bliJ ealof. trots te zifr. Laten we niet verge-
ten dat de tegenstand vaak heel gering was.
0p een enkele ultzondering na, kom Je in de derde klasse alleen maar recreatie-
danuners tegen. Daar is niets op t,egen. Het bepaalt natuurliJk wel mede de waarde
van zo'n kamploenschap.

TROESOE 1 - K.R.S. 31 BondscompetitlewedstriJd 17.01.85

Hoewel niet ult eigen waarnemLng, heb ik begrepen dat het treffen tegen het
derde team van De KroonschiJf uit Ede niet bepaald onze beste wedstrijd is ge-
weest.
Wederom bleek dat onze tegenstanders het Juist in het eindspel lieten afweten.
Het getuigt ook niet van realitelt om er op voorhand van uit te gaan dat ledere
wedstrijd in de derde klasse een "maakie" is. Gelukkig maar!

TROESOE 1

1. Leo Aliar
2. Tzaak Sadlek
3. Jozef Harpa1
.4. Frank Àliar
5. HarriJ Ramharak
6. Nolly Allar
7. Ronmy Moerlie
8. Els van Hoof
9. N.N.

10. N.N.

1. Leo Aliar
2. Ízaak Sadlek
3. Renle Jas
4. Jozef Harpal
5. Frank Aliar
6. Harrij Ramharak
7. Nolly Allar
8. Ronrny Moerll
9. N.N.

10. N.N.

- K.R.S. 3

- G. Hendrlksen
- W. Rodenburg
- J. Peters
- K. Jochems
- G. Paap
- H. de Bruin
- J. v.d. Schaft
- C. Stuyvenberg
- N.N.
- N.N.

- Ií. Douma
- W. Staal
- J. v.d. Brink
- J. Derksen
- E. l.Ieyman
- L. Leeuwis jr.
- G. v. Mlddendorp
- E. Beumer
- N.N.
- N.N.

TROESOE 1 - V.R.D. 2, BondscompetitiewedstriJd 14.02.85
= ===-=====:=-===::-==Ë=====--=-===========

Een vlotte ovcrwlnning, de volledige uitslag verder zonder corrnentaar.

TROESOEl -V.R.D.2

2-0
2-A
1-1
1-1
1-1
2-O
1-1
1-1
1-1
1-1

13-7

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

16-4

Na deze overwlnnlng t as het kampioenschap een feit.
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D.C.E. 2 'TROESOE 1, Bondscompetitiewedstrijd 19.02.85
== === =================== ===== ======= === ======= === === ====

. TROESOE 1D.C.E.2
1. G. v.d. Heerdt
2. D.J. v. Zanten
3. G. Top
4. K. Threels
5. J.G. Meerveld

7. B. v.d. Weerd
8. B. v.d. Zíel
9 . N.N.

10. N.N.

- Leo Allar 0'2
- Renle Jas 0-2
- Ízaak Sadlek 0-2
- Jozef Harpal 0-2
- Frank Allar 1-1

- NolliJ Àliar 0'2
- Ronrnij Moerli 1-1
- N.N.
- N.N.

6. J. v.d. Bovenkamp - HarriJ Ramharak O'2

1-1
1-1

4-16

EINDSTAND BONDSCOMPETITIE :

12345678910L712

1. TROESOE 1 Àrnhem x 16 16 15 16 12 t5 13 14 L3 L6 18 Lt-22 764

2. D.C.E. 2 Ederveen 4 x 11 7 10 t2 11 12 10 10 10 t2 L7-L4 109

3. D.E.S. 3 Lunreren 4 I x I t2 13 12 8 10 13 14 12 11-13 114
4. D.C.A. 3 Apeldoorn 5 L3 72 x 10 10 6 12 12 14 13 9 11-12 116 xx
5. D.V.V. 2 Voorthuizen 4 tO I 10 x I 10 11 13 13 10 15 tt'12 ttz
6. P.D.C. 2 Putten 8 8 7 10 12 x 11 8 11 10 12 L4 1l-12 111

7.D.8.2.2 Hierden 5 9 814 10 9 xt2 8 t2 13 12 11-11 113

8.K.R.S.3 Ede 7 812 8 912 8 x11 11 10 12 11-11 108

9.D.W.S.1 Arnhem 61010 I 7 912 9 x 9 t2 10 tL-7 102

10.B.D.V.3 Bennekom 7to 7 6 770 8 911 x 10 15 l1-'l 100

11.V.R.D.2 Renkum 4LO 6 7tO I 7 10 8 10 x 11 11-6 91

12.D.V.A.2 Arnhem 2 8 811 5 6 7 810 5 9 x 11- 3 79

xx 2 winstpunten in mindering gebracht.

VOORT SCHRI JDINGSTABEL

Ér 6r i §a í) §l í1 §l Ít §l (\l

FrankAliar 2 I 2 2 2 2 2 2 1 1 1 11-18
LeoAliar 2 2 2 2 2 L 2 2 2 2 2 11-21
No1lyAlíar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70'20
Anand Gobind 7 2 2' 3

Jozef Harpal 1 2 2 7 2 I 2 7 2 2 10-16
ElsvanHoof O 2 t 7 4-4
RenieJas 0 O 2 2 2 2 2 2 8'12
RonnnyMoerlie 2 2 O 2 2 L 1 1 1 2 1 11-15
Harrif Ramharak 0 0 2 2 1 2 2 2 L 2 2 1,L-16
Lzaak Sadiek 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 10-17

Liefst 6 spelers bleven ongeslagen!
Topscoorder ln de derde klasse Dlstrict Noord werd Leo met 21 punten uit 11

partijen. Nolly werd met zijn 1007" score een heel goede tweede.

aaaaaataaa'

aaaaaaaaaa'

aaaaaaaaaoa
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KAT.IPrOENSCHAP VAN TROESOE 1984/1985

========= ==========================

Het Kampioenschap van TROESOE is zonder twi-ifel bij de man terecht gekomen die daar

het meeste recht op heeft. voor de derde keer in het prille bestaan van de damver-

eniging TROESOE kan Leo zich clubkampioen noemen'

Hoewel Leo pas in ziln laatste wedstriid tegen ondergetekende ziJn titel veilig stel-
de, heeft niemand echt getwiifeld aan de einduitslag'
Verrassend was de wiize r"".op Jozef de Eweede plaats voor zich opeiste' Zonder ook

rnaar éénmaal echt in de probiemen te ziin gekomen finishte hij ongeslagen achter Leo'

Hoewel clat níet uit de eindklassering lfiiÈt speelde lzaak een minder toernooi dan

lre van hem mogen verwachten. Enkele malen werd hij op de rand van een nederlaag ge-

bracht door spelers die normaal geen probleem voor hem mogen zijn' Dat is natuurliJk

wel heÈ aantrekkelijke van het spelletje!
Notlij viel volledig uit de toon. Hij i; absoluut een van onze betere spelers' maar

speelde veel te nonchalant'
uàereI hij zích voor het komend seizoen niet rechtstreeks voor het eerste team

firra"a" mictdels een positie bij de eerste zes van het clubkampioenschap, heeft

flollil ziin plaats op andere wijze af doende af gedwongen'
positíeve verrassingen kwamen van sunil en Patrick. Een respectievelijke zesde en

achtste plaats ziin keurige Prestaties'
Rest nog het ene punt dat vàorzitter Hans Ramsoedh Frits afsnoepte'
wederom een daad van medemenseliikheid stelde'

EINDSTAND:

l.Iaarmee Fri ts

Renie Jas.

34567 8 91071727314

1. Leo Allar
2. Jozef HarPal
3. Renie Jas
4. Ízaak Sadlek
5. Frank ÀIiar
6. Sunll Ramharak
7. HarriJ Ramharak
8. Patrlck AniJs
9. NolliJ Allar

10. Anand Gobind
11. RonrniJ l4oerli
12. E1s van Hoof
13. Frits BruiJsten
14. Hans Ramsoedh

wi. t: Leo AI iar
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2
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2

2

2

2

1
x

t3-23
73-2t
L3-20
13- 19
13-77
13-15 SB 127
13-15 SB 125
73-14
13- 13
13- 9

13- 8
13- 4
13- 3

13- 1

De deflnitieve beslisslng:

De laatste zet van zwart was 14-19? tlit proflteert
koelbloedlg, 29'23! 14-19' 23-18!! enz.
I.laarna Lre nog 2 uur achter het bord zatenr maar
Leo gaf de wlnst uiteraard niet meer ult handen.

zwart; Renle Jas
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Bijdrage nr. 4

Door: Ízaak Sadiek

De Coup Turc

De Coup Turc is een bijzondere kombinatie (s1ag).
Vaak wordt die niet gezien tijdens het spelen, maar veelal tijdens het analyseren
van een partlj.
De slag is verrassend.
Daar typlsche kenmerken biJ deze slag ontbreken, is het extra
kennen 1n een stand.
-Om het in een partij te (brengen) realiseren, vraagt veel van

moeilijk hem te her-

de fantasie en het
voorstellingsvermogen van de speler.
Turc was een Fransman uit de 18e eeuw.
Deze slag ís naar hem genoemd, omdat hij als eerst,e dammer deze slag veelvuldig
toepaste en signaleerde.
(Volgens andere was "Turc" een echte Turk uit TurkÍje; hij emigreerde naar Prank-
rijk. Daar men zijn echte naam niet meer kon achterhalen, heeft men hem Turc ge-
noemd. Geen wonder dat er ook gesproken wordt van de "Turkse slag". Terecht?!)

Alhoewel lk volsta met een zestal diagranrnen, moet ik zeggen dat de mogelijkheden
ook bij deze slaq veel talrijker zi1a. (Het zaL u inmiddels duidelijk zijn, dat het
in eerste instantie niet gaat om het aantal diagrammen dat ik laat zien, maar
meer om het leren begrijpen, herkennen en t.oepassen van de verschillende slagprin-
cipes bij de diverse coups.)

Voor oplossingen, zie elders in dit blad.
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Door: Leo Allar.
Ult de vele analyses die ik in miJn korte dammersloopbaan heb verrichE en de tal-
rilke problemen die lk heb opgelost, heb lk hierin een behoorlijke vaardigheid
verkregen.
Hoe moellijk het Ís goed te analiJseren blijkt telkens weer.
Dtt bIljkt ook bij anaLyses welke reeds Jaren als "goed" gelden.
Zo herínner lk miJ het fragment van diagram 1, een sÈudie van Jack de Haas. Dit
werd ons voorgeschoteld tiJdens de opleiding Damleíder B tn 1978 door gastdocent,
tevens cursist Rob Clerc. De opdracht: wit forceert de wlnst.

Een leder vond de winst. MiJn broer Waldo nam, hoewel
hij de gevraagde oplossing had gevonden, geen genoegen
met deze wlnst en gaf aan dat zwatt i.p.v. wlt te
Iaten wlnnen door 38-33! 18-22 gedw., 33-29 13-18,
3l-27 2Lx32 gedw., 39-33 28x30, 35x24 23x34, 24-20
15x24, 43-38 32x43, 48x10 zich ook kan redden door
na 38-33 heel eenvoudig 74-20, 33x22 78x27, 37x22
23-29, 34x23 25-30 enz. met gelijk spel.
Een wending welke ln geen 40 jaren werd ontdekt.
C1erc moest blozend genoegen nemen met zijn uitleg.

Van een heel andere soort is de compositie, welke u
ziet in diagram 2. Tk kwam deze stand tegen ln Harm
ÍJiersmats Damminiaturen; diagram 983.
Een compositie van ruim 60 Jaar geleden van de grote
Cornelis Blankenaar.
Wiersma en Blankeiaat zeggen: wit speelt en wit.
Hoewel ik lang naar de oplossing zocht, kon lk de
winst niet vlnden. Logisch, want er zit helemaal geen
winst iD...
Na de verlangde oplossingz 31't7 27x32, 42'37 32x4L,
24-15 4-18, 36-31 18x36, 15-4 wint wit volgens een
leder door opsluiting.
Het ls hun echter ontgaan dat zwarE "doodgewoon" 36-31
kan spelen, want wit moet 47x27 slaan en dan ls het
remise ! !
De volgende keer twee andere voorbeelden van damblind-
held.

ResulEaLen van "TROESOE-spelers" op het Damtoernooi't ScHtLD - I"/OLFHEZE, van

l3=::::::]=]=]======--===================:====:=====:======:===========

Door: lzaak Sadiek

Iedere speler moest 3 partijen spelen in zijn poule.

Klasse Í / groep 2z Jozef Harpal bereikte de derde plaats met 3 punten (driemaal
remise).

groep 5:

Klasse2/groep2z
groep 3:

groeP 4:

groep 5:

Lzaak Sadlek eindigde met 5 punten op een gedeelde eerste
plaats, doch kwam middels loting als Eweede uit de bus.

Gobind werd groepswinnaar met 6 Punten.

HarriJ Ramharak kwam nlet verder dan de derde plaats met 3

punten

Frits BruiJsten werd verrassend derde met 3 punten.
Een fraaie prestatie van Frits.
Els van Hoof werd de hekkeslulter van haar poule met 1 punt.
(8ls, volgende keer beter!)



Hleronder volgt het eindsPel
uít Wolfheze). r
De overigens oP dreef zijnde
eÍndigde in remise. (Ziet u

8

van Jozef tegen de heer van Laar (de blinde dammer

Jozef verzuimde de volle buit binnen te halen. Het
het ciok ? )

In de dlagramstand speelde Jozef 2L'26, terwijl L4-L9
de aangewezen zet was.

74-19
20-15 9-L4
25-20 t4x25
38-32 28x37
15-10 37-42
10-5 t9-24
en ulteindeliJk ontstaat
er een stand van vier
zwarte darnmen tegen één
wltte dam.En dat ls a1-
tiJd winnend voor de spe-
ler met de vier damrnen.

A: 14-19
20-15 9-74
25-20 74x25
15-10 28-33
38x29 L9-24
29x20 25x 5

van Laar

OPLOSSINGEN VAN DE COUP TURC

1.

1

2

4t-37 26x32; 38x20 (een direkte komblnatie). '--

Bti dit dlagram komen de volgende spelregels duldelifi naar voren3
a. Heerslag gaat vooË.
b. Pas na het beëÍndigen van de slag, de geslagen schiJven verwiJderen.
c. Hen mag nlet tweemaal over dezelfde schijf -ln dlt geval schiJf 37-t

maar wel meerdere malen over het zelfde veld.
47-41 (ingeleid met, een dam) 36x47;28'22 47x24; 39-33 24x28;32x1.

30-24 20x29; 39'33 29x38i 47-42 38x47i 48-42 47x31; 37x10.
(si1 ae diagranrnet 4 Llm 6 kunt u ook zien hoe gevaarlijk het "achterlopen"
kan z$n.)

Zwart denkt dat hem niets kan gebeuren met 21-26 (?); hij komt echter bedro-
gen ult.
48-42 26x487 47-42 48x33; 38x7.

zwart speelt 23-29 (?)
25-20 (wtt plakt -maakt dus gebruik van een "plakker") 29x477 20x7 Zxlli
48-42 47x311 37x6.

6. 35-30 (wit plakt terwijl zwart op meerslag staat') 26x46; 30x19 14x23; 29x18
12x23i 47-47 46x29 (meerslag); 33x11

VOOR SERVICE EN KWALITEIT NEEMT FRITS DE NODIGE TIJD

FRITS GROENTEN EN FRUIT
DRIESLÀG 21
ARNHEU-ZUID

telefoon: 085 - 210706

4.

q

J. Harpal


