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De zesfie en laatste ui.tgave van de eerste jaargang van "lrIE KAN TROESOE" is wat
ruimer van opzet. Ide hebben getracht om dat wat nog was bliiven Iiggen aan nieuws
en informatie over: het seizoen 1984/85 in dit laatste seizoensnumrn€r bijeen te
hreng,en

.

kunt u verwachten: Onze scheidende voorzitter flans Ramsoedh geeft een verhelderend bee16 van het moeizame proces dat uiteindelijk heeft geleid tot het ingebruíkneming van het nieuwe aktiviteitencentrum BASTA. Ook de clubavond van
TROESOE is ondergebracht in dit aktivlteitencentrum. De clubavond is eveneens
verplaatst en wel naar de dinsdagavond.
Ondanks een langdurig verbliif in Suriname is het lzaak gelukt om zijn bijdrage
"PRAKTISCHE DAMKoMBINATIES" op tijd ln te leveren.
Het voor TROESOE zo succesvol verlopen Kampíoenschap van Arnhem krijgt de volle
aandacht en ondergetekende geeft zijn persoonliJke visie op de affaire Hasselaar.
De tekening van Jozef Harpal is van de Arnhemse kunstenaar Marc Lamers.
Leo haalt prachtig uit met ziin bijdrage over de damkunstenaar Frans Hermelínk en
ik hoop dat u zich de moeite getroost de opgaven goed te bestuderen.
Terugkijkend op het afgelopen seizoen kunnen we heel tevreden z1in. Het kampioenschap in de derde klasse district Noord en de successen in het Arnhems Kampioenschap, alsmede <1e kwartfinaleplaats ín de bekercompetitie voor teams waren de
onbetwíste hooqtepunten van dit seizoen.
I^/at een beetje achterblijft is de groei van de vereniging. Om daar verandering in
aan te brengen zal het bestuur een duidelijk beleidsplan opstellen. Hoe kwetsbaar
een relatief kleine vereniging kan zí1o is het afgelopen seizoen bij D'V.A. heel
du i de lijk geb leken .
In september verschiint het volgende nummer van "WIE KAN TROESOE".
I,Jat

Renie Jas

AKTIVI'TEITENCENTRUM

t'BASTAt'
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Ilit de reakties dle ik tot nu toe heb mogen ontvangen kan afgeleid worden dat men
over het algemeen tevreden ís met deze akkomodatie.
Ite realisatíe van dit aktivlteitencentrum kent een lange voorgeschiedenis.
Vanaf de vestÍging van Stlchting I^IantAtti aan de Kastanjelaan hebben de Surinaams-Anti11íaanse (Surant) organisaties jarenl.ang gebruik gemaakt van haar trefcentrum. HoofdzakeliJk toch voor de kleinere aktiviteiten. Door aIlerIei beperkingen o.a. qua rulmte sraren deze organisaties grotendeels aangewezen op huur van
andere ruimten biJ de opzet van aktlviteiten, waL in Arnhem lang niet altijd even
makkeli Jk is.
Verscheidene keren werd het Buro Minderheden van de gemeente Arnhem op deze problematÍek geattendeerd. Langzamerhand drong het bij de gemeente door dat hier iets
aan gedaan dlende te worden.
Tegelijkertíjd (+ 2 Jaar geleden) werd vanuit het Ministerie van W.V.C. gestreefd
naar een gedeettËtiJte afbouw (de categoralÍsatle) van de bestaande categorale
welzijnsinstellingen, r^r.o. de Stlchting "wan'Atti.
Dit beleid hield onder meer ín dat de plaatselijke werkers, in diE geval de
Arnhemse unit van I^IanrAtti, overgeheveld diende te worden naar algemene instel1íngen. Consequenties had de uitvoering van dit beleid ook voor het trefcentrum
aan de Kastanjelaan, aangezien het een plaatselijke funktie had en dus los gekoppeld diende te worden van l{antAtti.
Een deel van een gebour^r meenemen lijkt miJ een onbegonnen zaak en praktisch niet
ui tvoerbaar.
Op grond van

dit beleid werd door het Ministerie van I,rl.V.C. f 150.000r- beschikbaar gesteld voor de realisatie van een nieuw aktiviteitencentrum, echter onder
voorwaarde dat diÈ voor 1 november gerealiseerd diende te worden.
Het vinden van een geschikte ruimte werd problematisch. Enerzijds omdat gezíen
het beschikbaar gestelde bedrag een aantal mogelijkheden niet, uitvoerbaar bleken,
waaronder de verbouwing en uítbreiding van het speeltuingegouÍ, aan de Veerpolderstraat. Qua ligging werd dit gebouw niet ideaal bevonden. Het kopen van een bestaand gebouw op korte termiJn bleek eveneens niet haalbaar. AnderzÍjds hebben de
Bemeente èn de Surant-organísaties het ook laten afweEen.
Aangezien voor de gestelde datum met betrekking tot de akkomodatie men in Arnhem
niet met concrete plannen kwam, was dit voor I^I .V.C. aanleiding het beschikbaar gegestdlde bedrag van f 150.000r- in te trekken. Na protesten van de gemeente en de
Surant-organisaties en de dreiging dezerzíJds met een Arob-procedure tegen dit besluít werd uiteindelijk door het minist,erie Í 75.000r- beschikbaar gesteld.
Door het vriJkomen van dit nieuwe pand, viel de keuze op dit gebouw.
In grote lijnen is dit de hele voorgeschiedenis van de realisatie van dit nieuwe
Surant-aktiviteitencentrum. Ik ben me er van bewust dat de híerboven door mij geschetste voorgeschiedenis mlsschien híer en daar in rle marge afwiJkt van de officiële, maar in dit verband acht ík dat van ondergeschikt belang.
Uit de 11 tot nu toe partÍciperende Surant-organisaties is er een Beheerscommissie
gevormd dle samen met de Dienst voor lichamelijke Opvoeding en Sport (L.O.&S.) de
verantwoordeliJkheid draagt voor dit gebouw. Daarnaast heeft de Beheerscommissie
tot taak het in gebruik geven van ruimten in het centrum ten behoeve van aktiviteiten van doelgroepen, het exploiteren van het centrum, vaststellen en bewaken
van de huisregels etc. Veel zal afhangen van de mate waarin organisaties van dit
centrum gebruik zu1len maken en de conformÍteit aan de door de Beheersconrnissie opgestelde regels. Wat Troesoe betreft heb ik er alle vertrouwen ln.
Namens Troesoe ziL Jozef Harpal in de Beheersconrnissie van dit aktiviteitencentrum.
AI met. al kunnen we stellen dat dit nieuwe gebouw voor Troesoe een grote aanwínst
genoemcl mag worden.

Zoals allen bekend ben ik met lngang van 1 juli afgetreden als voorzitter van
Troesoe. Dit vooral vanhrege privé omstandlgheden. Renie Jas is voorgedragen als
nieuwe voorzitter en ik heb er aIle vertrouwen in dat deze keuze een ieders instenrning za1 hebben, gezÍen zíJn ínzet voor Troesoe en organisatorische capaciteiten. Van deze gelegenheid wil ik gelijk gebruik maken een ieder te bedanken voor
het in miJ gestelde vertrouhren het afgeLopen jaar. Indíen nodig en mogelijk ben ik
ten alle tijde bereid een steentJe bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van
Troesoe. Het ga Jullie goed.
Hans Ramsoedh.

KAMPIOENSCHAP VAN ARNHEM 1985
HOOFDKLASSE

In een veld van twaalf deelnemers hras onze enlge vertegenwoordiger in de hoofd' klasse
Leo Atiar torenhoog favoriet. Reeds enlge jaren is Leo op jacht naar de
Arnhemse tltel. Hoewel h{ ontegenzeggeliJk aI jaren de beste Arnhemse dammer is,
greep hiJ ieder Jaar naast de zo fel begeerde tltel.
Níemand zal hem dít dik verdlende kampioenschap daarom misgunnen.
Vanaf de eerste ronde glng Leo aan de leldlng. Van een echte striJd is elgenliJk
geen sprake geweest.
Jammer voor de Arnhemse damsport, maar prlma voor Leo en
Eíndstand:

Dat 1s

t 2 3 4 5
I.LEOALIAR (TR0ESoE)x 2 Z I 2
2.D.J.Jurcka (D.O.c,)0 x 1 1 2
3.M.Zomerhuis(D.V.A.)0 1 x 0 1
(D.O.c.)1 1 2 x 0
4.Th.Buys
5. J.N. Beeke (n.o.c.) o 0 1 2 x
6.E.Hasselaar(O.V.A.)0 0 1 0 1
7.J.v.d.Zwan(D.V.A.)10
0101x
B.R.Bergsma (D.O.c.)0 2 I 2 O
9. S. Jurrius (o.O.C.) 1 0 0 1 0
10. J. Jansen (D.v.A.) 0 0 0 o z
11.A.v.Heumen(n.V.A.)0 0 0 1 0
72. A. Smids (D.O.G.) 0 0 0 0 1
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10, 11 en 12 degraderen naar de eerste klasse. Of het niet opkomen bij
enige wedstriiden van Hasselaar en Smids voor volgend jaar nog consequenties heeft
voor de betrokkenen heeft de Komissie Kampioenschap van Arnhem zich nog niet over
ui tgesproken.
De nunrners

EERSTE KLASSE

De eerste klasse telde 14 deelnemers, verdeeld in twee groePen. Hoewel Izaak Sadiek om persoonlijke redenen en Renie Jas als voorzitter van de Komissie Kampioenschap va Arnhem nÍet tot de deelnemers behoordenr Lraren wii met vijf deelnemers
s terk vertegenlroordi gd.
Jozef Harpal was sterk favoriet, maar ook Harrij Ramharak en Nolly Aliar r,raren
kan6idaat yoor een finale-plaats, Beide groepen leverden twee finalisten en Èhree
spelers voor de degradatie-pou1e.
De eindstanden:
GROEP

1234561
l.JOZEFHARPAL (TROESOE)x 2 1 7
(D.V.A.) 0 x 7 2
2. 1^/.H. Verheiien
3.HARRTJRAHHARAK (TROESOE)1 1 x 1
(D.V.A.)101x
4.L. Baan
(D.V.A.)0 O 2 o
5. 1^l.A.Gubbels
(TROESOE) t 2 0 1
6.R.Moerli
T.ELSVANHOOF (TnOESOE)o 0 0 1
B

2 t
2 O
0 7
211
x 2
0 x
o 2

2 6-9
2 6-7 SB 37
2 6-l SB36
6-6 SB35
2 6-6-S828
O 6-t+
x 6-3

Geheel volgens de verr.rachtingen voor Jozef een finale-plaats. Slechts één SB-punt
hield Harrij uit de finale, heel janrner.
Rommij en E1s lleten het wat afweten en kwamen beiden in de degradatie-poule terecht.
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VERVOLG ENRSTE KLASSR
GROT:P

3456
2 2 1 1
x 7 2 2
1x 1 1
0 1 x 1
0 1 1 x
0 1 1 1
0 0 I21

C

1.NOLLïJALTAR
2. R. Nienhuls
3.J.SmidsAzn.
4. J. v. Rheede
5. N. Heutinck
6.J.v.Amerongen
T.E.Rutgers

x
(D.o.G.) 0
(D.o.G.) 0
(n.o.c.) 1
(D.O.G.) 1
(D.O.G.) 0
(D.o.G.) 0

(TROESOE)

2
2
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1
1
x

2
2

6-10

6'9
6-6
6- 5
6'4
6-4
6'4

1
0
1
x

SB 25
SB 19
SB 17

Reeds Ín de eerste ronde gaf NolliJ zrjn visitekaartje af (zie elders in dit nummer).
Níenhuis werd op een verschrikkelijke mannier het bos in gestuurd. Geconcentreerd
speelde NoltiJ naar de poule-wlnst. Klasse!

Ile finale werd de trlomf van NolliJ en het drama van Jozef" In de eerste ronde van
de finale stond Jozef totaal gewonnen tegen NolliJ, maar besloot de winnende afwikkeling één zet uit te stellen. Voldoende voor Nollij om verpletterend toe te slaan.
Jozef kwam de slag nlet meer te boven en speelde daarna twee bloedeloze remises
om op SB ook nogbuiten de priJzen te vallen. But thatrs all in the game!
De winst op Jozef bleek uiteindeliJk de basis voor een ongeslagen kampioenschap
voor NolliJ. De 1007" score in de bondscompetitie bleek geen toeval. Ook op hoger
nlveau weet hiJ zifn asplraties waar te maken. Volgend jaar dus tweemaal Aliar ln de
hoofdklasse van het Kamploenschap van Arnhem.
Een prettige verrassing voor D.V.A. was de tweede plaats met de daaraan verbonden
promotie van VerheiJen. Een prima prestatie waar niets op af te dingen valt!
FINALE-POI'LE
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(TROESoE )
1 " NOI,LIJ ALIAR
2. w.H. Verheyen (D.v.A. )
(D.o.G. )
3. R" Níenhuis
4. JOZEF TIARPAL (tnonson )
DEGRADATI

E

x272
0x21.
10x1
011x

. POULE

1. ELS VAN rrOOF (TROESOE)
2. ROMMY I.{OERLI (TROESOE)
(n.O.C.)
3. E. Rutgers
4. J. van Amerongen (D.O.G.)

3-5
3-3

3-2 SB 7
3-2 SB 5

34
x202
0x22
2Ox0
002x

3-4
3-4
3.2
3.2

SB
SB
SB
SB

l2
8
8

4

In cle rlegradatie-poule wisten zowel Els als Rommy de
degradatíe-dans te ontspringen. Opmerkeliik f eit

was de derde nederlaag op
riJ van Rommy tegen EIs. Na
het Kampi"oenschap van TROESOE, de voorronde van het
Kampioenschap van Arnhem,
ook in cle f ína tre-pou1e een
nu l" . Ge lukki g reageert hij
op zoiets heel lakoniek.
Koelbloedig werden de beide
volgende partijen in winst
oÍngezet.(zle ook elders in

clit hlad) Els sloot een
slecht seizoen toch nog op
goede wilze af

.

JOZEF HARPAL:

Ongelukkige nederlaag.

TWEEDE KLASSE

Met 19 deelnemers lras de tweede klasse van het Kampioenschap van Arnhem kwantitatlef het sterkst bezet.
Onder de deelnemers 3 vertegenwoordlgers van TROESOE, met Frank AIiar als uitgesproken favorlet.
Sunll Ramharak en Patrlck AniJs hadden het afgelopen Jaar geen ervarlng op kunnen
doen ín de bondscompetltle. ZiJ konden dus aLs debutanten worden beschouwd.
Alhoewel, ls het kampioenschap van TROESOE eigenlijk niet het zwaarste Arnhemse
toernooi? Of sta lk daar op lange Eldense tenen? Nee toch!
Drle poules, wat betekende 6 deelnemers aan de finale-poule en ó deelnemers aan de
degradatie-pouIe.
Groep

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

Patrick Anils
j. T. van DiJk
Sunil Ramharak
K. Bangoer
C. v.d. Vlasakker
ne

G.N. Croese

J.H. Arns

Groep

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(o.v.r,.;

x
2

0
0
0

0
0

3456
02222
x1022
1x212
20x12
011x2
0000x
00000

2 6-tO
2 6-9
2 6-8
2 6-7
2 6-6
2 6-2
x 6-0

123456
(rRoEsoE)

(D.l{.s. )
(D.Í{.s.)
(D.{I.§.)
(D.tI.6.)
(D.Í{.s. )

t{

x
0
0
0

0
0
1

G.G. tfijers
C.J

(TRoESoE)
(D.v.A. )
(TRoEsoE)
(D.v.A. )
(D .v.A. )
(D.v.A. )

G

Frank AIiar
A.J. Schutte
c. Tukker
F. Ruyterkamp
Joh. Asteroth
A. Blommers

Groep

1.
2.
3.
4.
5.
6.

F

Meyer

"
H. Plutschouw
S. Jurrius Jr.

M. Hagenaar

J.B. Rutgers

(D.O.c. )
.0.G. )
(D.o.G.)
(D .0.G. )
( D.o.G. )
(D.o.G. )
(D

x
0
1

0
1

0

2222
x202
0x22
2Ox2
000x
0010
345
272
x02
2 x 0
OZx
020
001

2

2
2
1

2

x

5- 10

5.6
5.6
5-5
5-2
5-1

SB 18
SB L6

6

t2
22
o2
21
xZ
0x

5-8
5-6
5-5
5-5
5-5
5-1

SB 22

SB

2t

SB 20

Finale-plaatsen voor Frank en Patrick. Met name de poule-overwinning van Patrick
rlas een aangename verrassing. Sunil miste de finale op één punt. Maar je kunt als
vereni gi.ng niet al les winnen.
Arns en Blonrners trokken zi-ch terug voor de degradatie-poule en degradeerden dus
automatisch naar de derde klasse.
FINAI.E.POULE

1.
2.
3.
4.
5"
6.

FRANK ALIAR

G.C. Idijers
PATRICK ANIJS

mej. T. van Dijk
A.J. Schutte
C.J. MeiJer
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(TR0ESOE)x2221
(o.o.c.) 0 x L 2 2
(TR0ES0E)01x22
(n.v.a.) 0 0 0 x 2
(p.w.s.) 1 0 o o x
(D.o.G.) -

6

4-7

-

x

4-5
4-5

SB
SB

11
11

4-2

4-t
0-0

Frank ongeslagen kampioen. Een prachtige prestatie. Omdat WiJers en Patrick ÀniJs
gedeeld tweede werden met het zelfde SB werd besloten beide spelers te laten promoveren en voor de tweede plaats te loten, hraarna I^IiJers tweede werd. Een prlma
optreden van Patrlck in ziJn eerste Kamploenschap van Arnhem.

DERDE KLASSE

In de derde klasse hadden we slechts één vertegenlroordiger: Frits BruiJsten.
Frits hras van plan zlch te revancheren voor een matiB Kamploenschap van TROESOE,

waarin ziin entg wapenfelt van betekenis de partiJ was waarln hiJ Els van Hoof vakkundlg van het bord speelde. Ook Frits was debutant 1n het Kampioenschap van
Arnhem.

1. R. I^Iensing
2. L. Worhts

!23456
(n.v.e.)x 2 | 2 2 2
(D.w.S.)ox22225-8

4"rm^r.R.Wierda

(D.1^I.S.)0

Groep

K

3.FRTTSBRUTJSTEN (TROESOE)I 0 x 2 2 2
5. Ph. Stibbe

6.J.F.A.Versteegh
Groep

L

0 0 x 2 t
(D.V.A")0 0 0 0 x 2
(O.V.a.)O 0 010
x

5'9

5-l
5-3
5-2
5-1

123456

(n.w.s.) x
1. R. Kazemir
2. mw. T.L. v.d. MeiJden (D.[^I.S.) 0
(D.W.S.) 0
3. G. v.d. Meijden
(D.w.S.)2
4.w. Liskaljet
5. rneJ. M.J.C. Backus (D.w.S.) 0
(l.w.S.)0
6.L.Goedegebuure

2 2 O2 2
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5'7 SB 23
5-? SB 23
5-6

5'2
5-0

De eerste t\^,ee partiJen ontmoette Frits direct zijn belangriJkste oponenten. In beide
partijen heeft hiJttstraalttgewonnen gestaan. Gewonnen staan en winnen ziJn toch twee
heel verschillende zaken, vandaar dat Frits het volgend jaar mag bewiJzen dat zilt
uitschakeling een vergissing was.
Geurt van der Meijden ging na loting met ziln echtgenote ai.s meest gelr.lkkige door

naar de finale-poule
FINALE-POULE

1.
2.
3.
4.

G" v.d. Meijden
L. Worbrs
R. Kazemir
R. Wensing

L234
(o.W.S.) x
(D.W.S.) 1
1».w.s.) 1
(D.v.A. ) 0

1
x
1
O

1
I
x
2

2
2
O
x

3'4
3-4
3'2
3-2

SB 10
SB 10

SB
SB

B
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C. v.d. Heijden en L. Worbts werden gedeeld eerste met het zelfde SB. Geuri v.d. Meijden was wederom na lotlng de gelukkigsEe. Gelukktg in het spel....1 of word ik nu
echt vervelend. Belde spelers promoveren naar de tweede klasse. Dit is met name voor
v.d. tÍeilden een prima resultaat, daar hil nog geen jaar <ie damsport beoefent.
ASPÍRANTEN

De einduitslag van de aspiranten krijgt u zonder verdere specificatie.
Zadelhoff werd als zesde speler aan de flnale toegevoegd.

(D.v.A.-Ieden)
1. Th.A. v. Baaren 10-18
1.
2. 14" v"d. Velden 10-17
2.
70-72
3. J. Altena
3.
t+. yl. Hoencke
10- 6
4.
10- 6
5.
5. M" Arts
6" F. Joosten
10- 1
Een prima resultaat voor Jan Jansenr de jeugdleider van
N (p.O.G.ilglenL
8-16
H.Bak
G.L. Meiler 8- 9
V. Kirch
B- I
E" Daanen 8- 4
R" Bovee
8- 3

GR0E|

Groep o

Marce1 van

FINALE-POULE

1.
2"
3.
4.
5.
6.

Th.A. v.Baaren
M.v.Zadelhoff
J" Altena
F1. v.d. Velden
H. Bak
G.L. Meijer

D.V.A.

(OVA) 5-9
(D\.iS) 5-7
(DVA) 5'6
(OVe) 5-5
(DOG) 5-3
(DOG) 5-0

PUPILLEN

De pupillenstriid is a1 ]arenlang een D.O.G.-aangelegenheid.
Twaalf pupillen streden in de voorronde voor drie finaleplaatsen. AIs vierde
f inali st werd de zes jarige IJas van der Meiden toegevoegd, het D.\,í.S.-talent je en
de zoon van Geurt en Loes van der Meiden.
(lroep 0
FINALE-POULE
1. A. l"leyer
11-10
3-6
7. S. Buyinck
1. A. Buyinck
7t-22
2.
2. A. l'íeyer
11- 8
A. Buyinck 3-4
:l 1- 19
8. L. tlendriks
9. M. 7,wart
3. .I.D. Ruys
11,- 7
3. ts. v.d. Meiden3-2
11-18
4. L. v. Amersfoorll-15 10. C. Lodewijk
4. J.D. Ruys
11- 5
3-0
5. D. Foppen
11- 13 11. J. Ruytenberg 1l- 4
6. J. Tinrnermans 11-10 12. I. Notting
11- 1
In de finale toch nog een verrassende ontknoping, nadat in de voorronde A. Buyinck
alIes gewonnen had.
De verdelíng van de medailles:
'l

. TRORSOE 10 deelnemers
2. D.O.G. 34 deelnemers
3. D.l^J.S. 15 deelnemers
4. D.V.A. 23 deelnemers
82 deelnemers

1e

3111-

2e

0321-

6-6-6

3e
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5

2
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Zoals a1 eerder sememoreerd was het Kampioenschap van Arnhem voor TROESOE uiterst
succesvo l.
Het toer:nooi zelf gaf. weinig reden tot vreugde. Allereerst de vele uitgestelde
wedstriiden; in het D.V.A.-kamp werd de beschuldigende vinger sÈeeds naar D.O.G.
geÍrezen. Voeg daarbij dat drie spelers tiJdens het toernooi van verder spelen afza?;en. Voeg daar nog bij dat het clubgebouw van D.V.A. onverwachts een paar weken
niet heschikbaar was, dan ontstaat een weinig vreugdevol beeId.
Ook de Commissie Kampioenschap van Arnhem, onder mi'in voorzitterschap, heeft duidelilke fouten gemaakt. Er werden geen consequenties verbonden aan laakbare zaken.
Het toernooi was niet strak genoeg georganiseerd.
De comissie zal zich moeten beraden om tot een andere formule te komen.
llet bestulrr van TROESOE zal met een voorstel komen. itet belangri]kste elernent in
di t voors tel z.al zifn het kampi.oensc-hap niet meer op verschi llende plaatsen te verspelen (dit jaar vilf lokaties), Maar allen klassen biieen te brengen in één wedstri jdzaal. Iien. ander punt z.al zijn een of f ici ele arbi ter aan te trekken orn strak
aan het ruedstr'íid reglement vast te houden.
i(en i. e -Ja s .

iN:
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Bi jd-rage rrr.5.
Door zlzaak Sad"iek.

!s-9ggp-§Btlsgel:
Thans ga ik de zogenaamd.e Springerslag bespreken.
Rened.ictus Springer was een beroemd- Ned-erlanös d.ammer.
Hij was wereld-kampioen van 1928 tot 191+.
De Coup Springer is naar d.eze Ned.erland.se d.amgrootmeester genoemd.

In d-iagram I zien we d-e grond-vorm van d.eze slag.
''dit behaalt schijfwinst d-oorz 12-28 23x+li 42-17 4l.x12; JBxZ).
Het princípe van d"eze slag is het brengen van een schijf op veld"
12 vra een omrvegrd-oor d-eze eerst naar veld- 41 te laten slaan en
d.an terug te halen naar ve1d. 12.
Diagram 2 geeft d.e beroemd-e stand- uit d.e parti; tussen B"Springer

en Dr. À.I.'lolimard-.
I"lolimard" speeld.e hier: 2L-27;ln:-i meend-e een schijf te winnenrd-oord.at wit ged-wongen was tot 51x22. Na d,eze slag volgd.e 12-18 en wit
leek geen verweer te hebben.
De lleàerl-and.er liet toen echter tot verbazing van zijn tegenstand.er volgen: 48-42 l.8x27; j2x2l 21x411. 2L-L7 Llx22; +2-17 4Lx12;
18x29 en zwart gaf op.
De "COUP Sl']RIliGERil was ESeboren.
Ook nu geef ik een aantal voorbeeld-en van deze mooie slag.
De ervaiing heeft geleerd-rdat d"it d.e beste methode is om de wezenskenmerken der kombinaties over te brengen.
Door de stand.en en d.e slagwend-ingen goed. in ztch op te nemenr leert
men ook d.e in bepaald.e standen aanwezige mogelijkhed.en }<ennen en
herkennen.
Ool-ossinsen van o-e ciiagrammen 1 t/n 9z

1.
4.
5.
6.
?,
8.

2?-22
2?-22
2?-22
2?-22
Z?-22
2?-21

lBxZV 12x2L 21x4L; 2l-A7 LLx22; +2-17 4Lx12; )8x29 .
l.1x??; 52xZl 21x4l- ; 2L-L7 (ad.}j-b.);+2-17 4Lx12; 18x7.
l3x2?; )ZxZL 27x4L; 2L-17 LlxZ?t' 42-17 4l-x12; JAx4O .
LBx27; 722xZL 2Jx4L; Z\'LT LLxZZi +2-5? 41x12; i1x29 .
LBxZ?i 12x2l_ 21x4L; 2t-L7 (ad.lib.) 42-17 41x12; 18x7.
L6x2?; 12x2L 21x4L; ZL-L? (ad.Iib.) +2-17 4Lx12; 18x7.

9.?7-22tBx7?i12x2L21x4L;2L-L7l.l:x22;+2-174l-x12;JBxZO

o.... 24xL5; 7O-2+ (ad.lib.) 25x21.
Voor cliagrammen,,zLe elders in dit blad.
Spelend-erwijs zult u merkenrd.at d-eze. coup.níet zo moeilÍjk j-s.
Dè inleidenàe zetten berusten op vaste principes.
Kijk maar naar de oplossing€n.
CÍÍAAT1Q
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Door: Leo A1íar
tlet antwoord op deze vraag lijkt mij zo moei lijk, dat ik maar bes luit om de genie
(persoon in kwestie) zelf maar met een paar diagrammen aan het woord te laten.
Als men zlch verdiept in de Nederlandse damproblematiek dan komt men er al snel
achter dat er hÍer talrifke goede problemisten leven.
En onder de allerbesten kan er maar een de beste ziin en dat is in miin ogen en
ln de og,en van meer dan 707" van damminnend Nederland Frans Hermelink uit Niinegen.
Talriike mensen staken het zoeken naar de oplossing van een damprobleem als ze
horen dat Hermelink de auteur is en dat om de doodeenvoudige reden "ik vind het
toch noo i t" .
Anderen daarentegen zien het als een uitdaging en zoeken tot ze het absoluut
niet meer weten.
ïk begin u één van de "eenvoudige" composities van Hermelink te tonen.
Díagram 1: wit aan zet forceert de winst als volgE: 1. 28'22! (en niet eerst
38-33? vanwege 25-30,34x25 23-29,43-38 19-23,28x30 77-22,33x24 22x44 en wit
L7x28 2.38-331 26'31 (gedwongen) 3. 33x13
moet zoeken naar de remise) 1.
jlx42 en nu de ontknoping 4.27-22! 19x8 5. 32-2Bl 23x32 6.22'18 12x23 7,34-30
25x34 8. 38x48.
In de stand van diagram 2 wint wit formidabel na het verrassende.....r., zoek
eerst zelf maar. U kriigt de oplossing van achteren naar voren: 2l'16r 38 -43
26-27, 16x38 3x21, 6x!7 2x71, l-7 14x3, 3-9 25x14, 15-20 28x261 34x23 23x25,
35x19 22x2, 25x34 27-22, 47x35 34-30, 36x47 en 47-4ll
EN NU REN UITDAGING !! U kunt I 25r-- verdienen of een uur gratis damles van
Leo Aliar.
l^tíegene onder u die de oplossingen van alle vijf problemen vindt krijgt één uur
gratis privé-damles van Leo of f 25r--, dat biJ meerdere goede inzendingen verloot
zal worden.
Maar u moet er wel wat voor doen! lJat?
II mag Fr:ans Hermelink zelf gaan bewonderen door zijn composities uit te pluizen.
OPDRACHT:

wint wit geforceerd een schijf of de partij combinatief.
wint wit geforceerd.
wint wit een schiif of de partii.
wlnt wit een schiJf of fraai de partij.
-wit staat al een schijf voor, maar hoe kan hiJ het met voordeel behoudenIn diagram 7 wint wit. een schiJf of de partii, ondanks het sterke venrreer
In
In
In
ïn

díagram 3
diagram 4
diagram 5
diagram 6

van zwart.
In alle opgaven moet men zo uitgebreid mogeliik de varíanten en ondervarianten aangeven en waar nodig het eindspel helemaal uitwerken.
M.a.w. uw oplossingen moeten op papier zo compleet mogelijk zijn en het sterkste
verweer van zwart. dient steeds te worden aangegeven.
De uitwerkingen clienen een week na verschrjning van he! clubblad al ín mijn bezit
te ziin. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bellen: 817997.
llet zal miJ benieu\^ren wie zo geniaal is of kan ziJn als de auteur van al dit fraais,
Frans Hermelink.
De uitwerkingen zullen wil gezamelijk op één van de volgende Èrainingen doornemen.
Vast heel veel succes! !

Niet alleen wie kan Troesoe
maar wie kan Soekoe Toe ! !
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RECTIFICATIE

onder de kop "DAHBLINDHEID, in nr. 5 deed Leo verslag van ziJn "vondst"; een fout in Harm lJiersmats
Damminlaturen. Helaas leed Leo even zelf aan een
ernstige aanval van damblindheÍd. De grootmeester
hielp hem zelf uit de droom na publlcatie in het
HET DAMSPEL. op 31-27 slaat wlt 4x48. Hoe het wel
moet, zoekt u dus nu zelf maar uit.

INDIV IDUELE BEKERT{EDSTRIJD

TROESOE

competitie die 13 ronden duurde heeft niet zoveel problemen
a1s de bekercompetitie, die maar 4 ronden duurde.

De onderlinge
Hoe kwam dat?

gekend

Aller:eerst moest een goed sijsteem bedacht worden. Na allerIei varianEen in overweging te hehben genomen koos het bestuur voor het meest gangbare sijsteem.
Van de 14 in aanmerking komende leden vielen er enkeLe uit om uiteenlopende redenen.
Izaak en Ronrní] í.v.m. met vakantie, Hans i"v.m. drukke werkzaamheden. De vrouwen
van Anand en Nollij waren uítgeteld voor de bevalling, waardoor Anand zich ui.teindeliJk t erugt rok .
Renie r.ras voor de eerste ronde vriJgesteld, dit van\"rege privé-omslandígheden. Later
trok hij zich terug voor een korte vakantie. Leo kreeg vrijstellíng omdat hiJ de eerste ronde verhinderd was.
Wie blijven er dan nog over, hoor ik u al vragen.
Nou na loting zag de eerste ronde er als volgt uit:

12

1.
2.
3.
4.

Jozef Harpa1 Patrick Anijs 1,. Bognar
Frank Alí.ar

Els van Hoof
A. Versteegh
Frits BruYsten

HarriJ Ramharak
Bil afwezigheid van Sunil Ramharak en NolliJ A1iar werd vastgesteld dat zij tegen elkaar
moesten spelen.
Nadat de eerste ontmoetlngen tussen Frank en Els en tussen Bognar en tlarriJ remise
werden, volgde er een tweecle ontmoeting waarbiJ Frank lron van Els en ltarriJ pas na barrage in een sneldampartij van tien minuten h?on van Bognar.
Jozef, Patrick en Sunil wonnen hun partiJen.
Nu bleven er zes spelers over voor het verdere verloop; Jozef, Frank, Sunil HarriJ,
Patrick en Leo. En omdat we acht spelers moesten hebben en Renie zich inmiddels teruSgetrokken had, werden Bognar en E1s a1s goede verliezers toegevoegd.
llet lot wees <le volgende ontmoetingen aan voor de tweede ronde:
- Harri-i Ramharak
1. Jozef Harpal

- L. Bognar
Patrick Anijs
3. Els van Hoof - Sunil Ramharak
- t'rank Aliar
4. Leo Aliar
Doordat E1s zich terugtrok won Suní1 reglemenEair.
Leo won van Frank, Bognar van Patrick en de partij tussen Jozef en Harrij werd remise.
Een partij van 2x10 minuten bracht nog geen beslissing en de tweede sneldampartij
waarin Jozef met gesloten ogen kon winnen werd wederom remise, waarna het lot Harrij
1s wi nnaar aanuree s .
De derde ronde zag et als volgt uit:
a

Sunil -Bognar
Leo - Harrij
Nadat Srrni I schi]fwinst h.ad gemist verloor hij de partij en ook Leo won van Harrij"
De uiteindelijke fínaIe wordt na de zomerstop gespeeld tussen Leo Aliar en L. Bognar.
Leo Aliar.

,

:: ::::: = :::: :::::::::::
=:::: =:::::
I)e eerste \redstrijd moesten wiJ aantreden tegen het derde team van l.iageningen. De
verwachtingen r^raren niet bepaald laag gespannen. In de uitslagen ontbreken de
namen van twee van onze teg,enstanders. Foutje in de administratie.
hI.S.D.V. 3 -I,Jageningen
TROESOE' 1
O-2
- J. Hoeks
Leo Allar
2-0
- J.J. Dammingh
Izaak Sadíek
1-1
Jozef Harpal
o-2
Frank AIiar
3-5
Een behoorlijke teleurstelling!
Opvallend r,oas dat Leo en Frank uitgerekend tegen l^Jageningen 3 hun partij moesten
verliezen. Frank verloor door de schrik dat broer Leo zich verslikt had.
0verigens moet worden opgemerkt dat beide broers zo goed als gewonnen stonden.
Onderschatting?
Doordat wij een goede verliezer waren (!?) hebben wij toch de tweede ronde weten te

bereiken.

\{ij moesten uit naar V.D.T. Tiel.

Wederom

ontbreken de namen van twee van onze tegen-

standers.

V.D.T1-TieI
Cevaa

I

R. Sewcharan

-TROESOEl

- Frank Aliar
- Jozef Harpal
- Leo Aliar
- Nollij Aliar

o-2
1-1
o-2
o-2

t-7
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Tiel aan bord één Leo verwachtte, stelden zil daar de clubkampioen tegenover.
Maar wif hesloten, omdat TieI in de eerste klasse uitkomt, uit taktische overwegingen
Frank voor de leeuwen te gooien.
Wat heet gooien. Frank verraste vriend en viJand door in een spectaculaire striJd te
winnen van de clubkampioen uit Tiel.
Ook Nollij en Leo wonnen aan de borden 3 en 4, terwijl Jozef tegen een sterk speleade
jeugd-speler remiseerde. Op naar de derde ronde!
Omdat

D.E.S., - Lunteren
J. van Galen
ll. Klarenbeek
W. van Galen
R. Crum

!

-

TROESOE

1

Leo A1iar

1-1

Izaak Sadiek 1-1
Frank Alíar
1-7
Jozef Harpal 1-1

4-4
Omdat Lunteren in de Gelderse Hoofdklasse uítkomt, gingen wij door dit gelijke spel
verder naar de derde ronde.
Weer was het Frank, uíteraard mede dankzij de eveneens goede resultaten van ziJn
ploeggenoten, die verrassend het vierde punt op míraculeuze wtJze binnen haalde.
Biina iedere aanwezlge danrner uit Lunteren was de mening toegedaan dat Frank
minder ofwel verloren stond.
Leo bewees vluchtig het tegendeel en kreeg het gelijk aan ziln kant. Frank stond toen
hij remise aanbood straal gewonnen!
Jozef heeft de winnende voortzetting gemist.
Izaak en Leo wisten beide binnen de toegestane grenzen te blijven.

Kwart-finale:

1
Leo Aliar
lzaak Sadiek
RenÍe Jas
Nolli.! Aliar
TROESOE

-

D.C.V. 1- Vorden
1-1
H. Ruesink
O-2
G. ïJassink
1-1
H. Hoekman
J. Kraijenbrink O-2
2'6

Kansloos uitgeschakeld.
Wie het goed gevolgd heeft kan duidelijk zien dat TROESOE, naar gelang wij verder
kwamen, steeds sterkere tegenstanders troffen.
I^lii begonnen tegen Wageningen 3, dat uitkomt in de tweede klasse district Noord.
Daarna ontmoetten wij Tiel !, dat uikomt in de eerste klasse district Zuid.
Vervolgens het eerste van Lunteren, dat speelt in de Gelderse Hoofdklasse, om dan
te eindigen tegen Vorden, dat landeliJk uitkomt.
TROESOE heeft het voor een provincionale derde klasser erg ver gebracht.
Over de wedstriJd tegen Vorden kan ik kort wezen, 2-6 a1s uitslag viel reuze mee.
Toen iemand vroeg of deze wedstriJd te kwalificeren was a1s Ajax-F.C. Twente, zei ik
dat het te vergeliJken was met Liverpool- Vitesse.
Leo Aliar.

::::::5i:::::::::ï=:::=::::::==::::
Het hesÈuur van de Arnhemse damverenigíng D.W.S. heeft besloten om het eerste snelclamkampioenschap van Arnhem te organiseren, welk evenement zaL pLaats vinden op
7 september a.s.
tlet bestuur van D.V. Troesoe is uiterst ongelukkig met. dit initiatief van D.!.J.S.
l,Jas het níet het bestuur van D.W.S. dat zich biJ monde van Ab Schutte een r.Tarm
voorstander toonde om Arnhemse kampioenschappen onder te brengen bij de commissie
K.v.A. Juist D.W.S. heeft D.V.A. verzocht het huisdamkampioenschap bij deze commissie on«ler te hrengen, waar D.V.A. overigens niet op ingegaan is.
En dan juist nu dit lnitiatief.
Dus toch ieder voor zích.
Hoewel wíJ D.l{.S. beslíst het recht niet willen ontzeggen met dit soort, op zich
waardevolle, initiatleven te komen, wordt het steeds moeiliJker om als Arnhemse
verenigingen samen liJnen uit te zetten.
Of leeft alleen bij Troesoe dit verlangen?
WiJ willen onze leden beslist niet afraden in te schrijven voor dit kampioenschap,
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mocht u díe indruk krijgen.
Een sterke deelname van Troesoe-leden is goed voor heL aanzien van onze nog jonge
ve ren i. gi ng.
tl kunt uiterlijk inschrijven tot 1 augustus a.s. (het is kort dag) door middel van
stortíng van het inschrijfgeld ad I 7r5O voor senioren (f :r50 voor deelnemers
beneclen 20 Jaar) op gÍrorekening 791821 3 ten name van D.1^1 .S. Arnhem met. vermelding
Sne ldamkampioenschap van Arnhem.
U kunt inschrijven voor de hoofd-, eerste -, tweede - of derde klasse. Ook is er
een aspiranten: en puplllenklasse.
1^/i1t u hij inschriJving duideliJk de gewenste klasse vermelden. Het speeltempo bedraagt: 10 minuÈen per speler per partij.
Voor informatie kunt u terecht bij Ab Schutte, telefoon 617444.

Renie Jas.

:
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Het bestuur besloot ter gelegenheid van het behaalde kampioenschap een gezetlige
avond voor de leden te verzorgen, vooraf gegaan door een receptie. AIle verenig,ingen waarmee wii de competitie waren aangegaan, alsmede de Arnhemse vereniging
D.V.A. en D.0.G. werden uitgenodigd. Ook het bestuur van de Gelderse Dambondr het
district Noord en D.C.L. uit Lent kregen een uitnodiging.
Het was een bíttere teleurstetling om slechts vertegenwoordigers van twee verenigingen te mogen begroeten, te weten D.O.G. Elden en B.D.V. uit Benttekóïr,.-Voorts was
<le Gelderse Dambond en het dístrict vertegenwoordigd. D.C.L. had ons schriftelijk
gefeliciteerd. De Arnhemse verenigingen D.V.A. en D.W.S. hadden niet de rnoeite geom nog niet te spreken over de kosten
nomen iets van zich te laten horen. Pijnlijk,
en het werk dat een aantal leden hadden verzet.
t{et was daarom een ext.ra aangename verrassing dat de Gelderse Dambond in de Persoon
van de op dat moment aankomende voorzitter, de heer van der Zwaa, zích zo nadrukkeIi ik presenteerde.
In een heel oprechte toespraak liet de heer van der Zwan nadrukkelijk zijn aanvankelí.jke twijfels b1íjken over de wenselijkheid van de oprichting van Troesoe als
vierde Arnhemse vereniging. Duidelijk gaf hij aan ook de positieve kanten van deze
ontwikkelíng te wi Ilen zien.
Deze posítieve afsluiting van zijn toespraak werd nog extra kracht bijgezet door de
schitterende geste van het Gelderse bestuur om Troesoe een aantal boekwerken ten
geschenke te doen. De bedoeling van de bond is te stimuleren dat iedere vereniging
een eigen dambíbliotheek opzet om de ontwikkeling van de leden extra mogei-ijkheden
te geven.
In een <iankwoord van onze voorzi.tter Hans Ramsoedh ging deze in op de woorden van
de heer van der Zwan en zette hij uiteen hoe en vTaarom het tot de oprÍchting van
onze damvereníging is gekomen. Tevens bedankte híj de bondsvertegenl^roordiger voor
het prachtige geschenk.
Na <le receptie werd Leo als clubkampioen gehuldigd en werden de prijzen van de onderlinge competitie uitgereikt.
De avoncl werd afgeslotegr met een gezellíge feestavond en een prima dinerr waarvoot:
rle vrourv van Jozef de hèle'ctag in de keuken had gestaan. Daarvoor nogmaals dank.
Renie Jas.

::::=:::i:::=:::::::
zullen wii alle titels van cle ons geschonleen-reglernent.
te
op
Stellen
ken boeken vermelden, alsmede een
bezitten
of spontaan een boek voor deze
dubbel
die
damboeken
l"Íochten er leden ziin
híbliotheek roillen schenken, kan dat door kontakt met mii op te nemen"
TROESOE zaI door aankoop van nieuwe boeken de bibliotheek regelmatíg ui,tbreiden.
In het volgende nurrner van

WIE KAN TROESOE

Renie Jas.
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let toch aI niet onder een heel gunstíg gesternte verspeelde Kampioenschap van
wel heel unieke affaire.
Drie ronden voor het einde van het toernooi besloot de regerend kampioen van
Arnhem, in kansrilke positle -een tweede of derde plaats"was zeker haalbaar-,
zich uit het toernooi terug te trekken.
De reden: ED HASSELMR MEENDE DOOR ENKELE VAN ZIJN TEGENSTANDERS BEUruST BEVOORArnhem 1985 ken<te een

DEELD

TE ZIJN.

Ik ken geen precedent 1n de Nederlandse damgeschledenis, laat staan in

de

Arnhemse damgeschiedenis.

Voor we ínhoudelifk íngaan op de partijen welke Ed tot zifi dramatische besluit bracht,
wat hem door ziln medespelers overigens nlet in dank werd afgenomen, wil ik miïn
eigen visie over deze vreemde zaak wei kwijt.
Hoewel ik na zorgvuldlge bestudering van de betreffende partiJen met [{asselaar eens
ben dat zíjn tegenstanders wel op heel zwakke wiize openreerden, weiger Ík aan te
nemen dat hif vrilwí1lige medewerking verkreeg van enkele van ziin tegenstanders biJ zijn
succesvolle achtervolgíng van Leo Allar.
De belangen van zijn tegenstanders, in de race voor het kampioenschap (Zomerhuis) ct
vechtend tegen de drelgende degradatie (van Heumen en Jansen), stonden dit niet toe.
Bovendien welger ik te geloven dat de betreffende spelers op een dergelijke onsportieve wiize het Kampioenschap van Arnhem zouden willen beinvloeden.
Na het Kampioenschap van Arnhem bedankte Hasselaar als lld van zowel D.V.A. (waar hiJ
een bestuursfunktie bekleedde, evenals Zomerhuis en Janssen) als van D.W.S., waar hiJ
jarenlang een voortrekkersfunktle heeft vervult.

D.1: E. Hasselaar-A.v. Heumen
zwart dreigt met 27-31 en
12-18. l{it weet geen bevredigende oplossing te bedenken en
besluit een schiJf te offeren,
23-18. Tot ziJn niet geringe
verbazing slaat zwart 12x23,
waarna Hasselaar vrij eenvoudig
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de partij winnend afwikkelde.
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ZzM.Zomerhuis-E. Hasselaar

Zwart speelde 8-12. Zomerhuis
antwoordde 43-38. Onvoorstel-

baar, toegegeven. Na 23-18,

33x22 16-21, 27x16 18x38 en na
mrn hoofd meen 16-11
12-18, Ltx22 13-18, 22x13 19x8,
39-33 bestond Hasselaar het 3641 te spelen. Met een schiJf
achterstand werd het nog remise.
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Il. 4: S.C. Jurrius- E.

i

Janssen-E. Hasselaar
38-33?? 8-13 en het is uit, althans wlt mag een schiJf inlevergn.
Na deze drie partiJen tegen clubgenoten had Ed duideliJke twijfels.

Hasselaar

Volgens E«l heeft hii deze stand bewust enkele zetten gehandhaafd ...! 37-32 26x28r 46-47
22x31, 38x18 was een heel sterke voortzetting, waarschijnliJk winnend. Maar de teleurstellíng biJ Jurrius, die deze partiJ overigens verloor, was besllst oprecht. Toch was
deze "overwinnlng" de druppel die de emmer voor Ed deed overlopen. Helaas.
O,Ja, als u ook een beetJe vreemd naar het nlveau van deze partiJen kijkt, het is echt
Arnhemse hoofdklasse. Helaas
Renie Jas.
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Door: Leo Allar.
De stand van dlagram 1 kwam voor in de voorronde eerste klasse Kampioenschap van
Arnhem tussen NolliJ Allar (met wtt) en Rudl Nienhuis.
Uet 37-31 werd 21-26 uitgelokt, hetgeen geschiedde. NolliJ haalde nu een dam op
bezet veld doorz 45-40 26x28r 27-22 l$x27r 29xg 3x14, 30-24 20x29 en 34x3,

is een mogeliJkheid ult een vluggertje tussen Romeo Pannelall en Jozef
Harpal. Jozef gaf aan dat op 4-10 van hem Romeo dam kan halen door: 35-30 24x35,
77-12 7x18, 36-31 26x46, 50-44 46x28 en 33x4.
De stand van diagram 3 kwam voor tiJdens het sneldamkàmpioenschap van district
Zutd Gelderland voor clubviJftallen in de ontmoefing Lent-Drie1. Daar kwam ik Henk
Gerritsen tegen. Na 48-43 van miJ speelde Gerritsen 31-37 rdaarna ik grappig won
o!
door: 33-29 24x33 en 30-24.
Diagram 4 is uít de onderlinge competitie en wel ult, de partiJ ÀrnoId Aliar tegen
Lzaak Sadíek. Met 12-17 meende Ízaak een lokzet geplaatsÈ te hebben, omdat de combinatle 35-30 24x44, 27-21 !6x27, 32x12 23x41, 46x37 8x17, 37-37 26x37,- 38-32 37x28,
33x11 44x33 te duur moet ziJn. Maar srat beide niet zagen is dat wit na L2-Í-7? eenvoudig kan wlnnen door: 34-29 23x45r 27-2L !6x27t 32x12 8x17, 28-23 19x28 en 33x11.
Diagram 5 kwam voor ín de degradatieronde eerste klasse tussen van Amerongen met
wít en Ronrnif Hoerlle met zlrart. Van Amerongen meende snel remlse te kunnen forceren
met 24-20 15x24 en 14-10r doch werd verrast door Ronmy mel 24-29, 33x24 13-19,
24x13 ea 27-32, 28x37 48x15!
In de stand van dlagram 6 mlste Frlts Bruijsten tegen Wenslng de finale-poule door
Diagram 2

71-27 achterwegen

te laten.

Helaas.

