Gino Schirinzi leert het dammen van zijn oma. Hij komt op 13-jarige
leeftijd bij de jeugddamclub van EDC en wordt daar 3x jeugdkampioen.
Als 15-jarige gaat hij in 1978 bij de senioren spelen en wordt in 1993
clubkampioen evenals in de afgelopen 5 seizoenen. Is vrij succesvol als
sneldammer bijv. door in 2008 voor de zevende keer op rij het Jeninga
toernooi te winnen.
Is al 25 jaar redacteur van het clubblad “De Dammer” en was ook 5 jaar
hoofdredacteur van het Overijssels Damnieuws.
Bleef EDC altijd trouw, vooral vanwege de prettige sfeer.
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Dit boek werd financieel mogelijk gemaakt door:
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Paul van de Veen meldt zich op 13-jarige leeftijd aan bij de Woudenbergse
Damclub en verlaat deze in 1976 als clubkampioen. In de daaropvolgende
23 jaar raakt hij het bord niet meer aan tot hij de weg vindt naar EDC.
In de onderlinge competitie eindigt hij doorgaans op de 3e of 4e plaats.
Vanaf 2001 is hij voorzitter van EDC, redacteur van het clubblad “De Dammer”
en onderhoudt hij ook de website. Ontving van de KNDB in 2007 het
Erediploma voor het ontwikkelen van de elektronische damborden voor
o.a. het live volgen van partijen op Internet.
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Over dit jubileumboek
Een 75-jarig jubileum kán niet zonder jubileumboek. Als voorzitter en tevens redacteur
van “De Dammer” zag ik hierin dan ook een mooie taak voor mij weggelegd. Een
goedmaker ook voor een vreselijke fout die ik ooit in 1976 maakte, door, toen net
vertrokken uit Woudenberg als clubkampioen bij DAWO en als student aangekomen in
Enschede, géén lid te worden van EDC maar het dammen 23 jaar terzijde te laten.
Wás ik maar, hád ik maar, dan was die 75 jaar EDC bijna voor de helft ook mijn
geschiedenis geweest. De opdracht en toezegging om voor het jubileumblad zorg te
dragen is voor mij een goedmaking, groot genoegen en eer tegelijk.
Nu beginnen veel ondernemingen bij het mijmeren over de ideale opzet, zo ook hier.
En al snel merkte ik dat het eigenlijk net is als een partij dammen. Van uitermate groot
belang is de “insteek”. Al vóór de eerste zet is gespeeld heeft een dammer meestal een
bepaald idee over de te spelen partij. Wordt het aanvallend of juist verdedigend. Het
eerste betekent vaak dat het creatieve en artistieke nadrukkelijk wordt gezocht, het
tweede vereist juist gedegen spel. Wat het beste is hangt van ontelbare factoren af. De
dag, je stemming, de stand. En of je bij die insteek moet blijven tijdens het spel is een
tweede.
Gewoon maar beginnen is in elk geval een goed begin en zo begonnen Gino en ik in
juni 2008 aan het inventariseren van ons materiaal.
Gelukkig, er wás materiaal. EDC kent vanaf eind jaren 60 een prachtig en informatief
clubblad, daarnaast kwam er in 1983 een gedegen 50-jarig jubileumboekje uit met heel
veel informatie over de vroegste geschiedenis. Uit dit materiaal lieten zich allerlei
feitelijkheden vrij gemakkelijk reconstrueren. De bestuursfuncties, de
kampioenschappen enz. Toch is het verrassend hoeveel onduidelijkheden zulke
bronnen met zich meebrengen. Betekent “lid geworden of gepromoveerd in 1982” nu
in “seizoen 1981-1982” of “seizoen 1982-1983”?
Stond dat clublokaal nu aan de “Schurinksdwarsweg of toch aan de “Schurinksweg”?
Bronnen bevatten altijd fouten en regelmatig moest er bevestiging gezocht worden.
Streven naar perfectie is tenslotte een kenmerkende eigenschap van dammers.
Behalve onduidelijkheden levert het ontsluieren van bronnen ook regelrechte mysteries
op. Zo werden er twee foto’s gevonden van simultaans van Jannes van der Wal tegen
EDC maar lichtval en behang op die foto’s wezen op verschillende gelegenheden. En
een bijbehorende tekst sprak ook uitdrukkelijk over “een vervolg”. Maar waar en
wanneer was dan die eerdere simultaan?
Zulke mysteries moesten opgelost en dat vereiste het steeds opnieuw weer doornemen
van ongeveer 150 clubbladen om nét die ene regel tekst te vinden die een bepaalde
kwestie eindelijk oploste.

Maar hiermee was nog niet méér gedaan dan het inventariseren van bronnen.
Het jubileumblad ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan was een heel bruikbaar
voorbeeld wat je met zulk materiaal kunt doen. In feite is het vorige jubileumboek in
dit boek verwerkt. Opnieuw dus de geschiedenis van het dammen in Twente vóór
1900, dammen in Enschede vóór 1917 en dan in 1933 de oprichting van het huidige
EDC. Wie die oude geschiedenis al kent kan dat hoofdstuk gewoon overslaan.
Wel hebben we geprobeerd die oude geschiedenis waar mogelijk met oude foto’s aan
te vullen en hiervoor is gespeurd in allerlei oude archieven.
Behalve “de Geschiedenis” lagen ook de andere hoofdstukken voor de hand. De
bijzondere ontwikkelingsgeschiedenis van het clubblad bijvoorbeeld. Aandacht voor al
die moeite en inspanningen om tot een mooie voorkant te komen en nog belangrijker,
tot goed leesbare diagrammen.
Natuurlijk moesten er ook fragmenten in. Er zijn prachtige vondsten gedaan in de
partijen, achter het bord of later bij analyse. Dat is wat ons dammers fascineert, dat
verdient daarmee vanzelf een plaats in dit boek. En bij het nalopen van 75 jaar vonden
we steeds meer fragmenten die de moeite ons inziens waard waren om in dit
jubileumboek op te nemen.
En zo begon de inhoud van dit jubileumboek steeds vastere vormen aan te nemen.
Maar daarmee was de vraag naar “de insteek” nog steeds open. Een gedegen, zo
feitelijk mogelijk chronologisch verhaal?
Gaandeweg begon zich een ander idee op te dringen. Want het doornemen van 75 jaar
geschiedenis van EDC laat een mens niet onberoerd. Op reis door 75 jaar EDC
ontmoet je grootheden, reuzen, sterke spelers en unieke problemisten. Je komt
begenadigde schrijvers tegen, gedreven organisatoren en bovenal veel rotsvast-trouwe
clubleden. Je leest de verhalen over clubleden die hun grote liefde ontmoeten, en je
leest die verhalen in het besef van dat rouwbericht in datzelfde clubblad, jaren later.
Je leest schitterende bijdragen in het clubblad, je leest over al die inspanningen die
EDC-ers zich getroost hebben om hun fascinatie voor hun damspel uit te dragen. Je
leest over hoop, over dromen en dat in de wetenschap hoeveel er van die dromen is
uitgekomen en hoeveel tegelijkertijd ook niet en nooit meer. En je ontkomt niet aan
een overweldigend gevoel van weemoed.
Het werd ons toen duidelijk dat een boek over 75 jaar EDC geen opsomming moest
zijn van kale feiten, geen verzameling diagrammen, maar dat het in de eerste plaats een
boek moest zijn over al die mensen die 75 jaar EDC tot hun persoonlijke geschiedenis
mogen rekenen.
Hun geschiedenis vertellen, hun namen schrijven, hun verhalen te boek stellen, dat is
de bedoeling van dit jubileumboek.
Wij wensen u veel plezier met het lezen.
De samenstellers
Gino Schirinzi
&
Paul van de Veen

Voorwoord

Voorwoord door H. Meurs, voorzitter KNDB
De toekomst is niet meer wat het geweest is!
Ingrijpende veranderingen in de samenleving nopen ons om met andere
toekomstscenario’s rekening te houden dan in het verleden. We leven nu in totaal
andere structuren, normen en waarden, technische mogelijkheden en (vrije)
tijdsbestedingen dan zeg maar een eeuw geleden. Dat heeft zijn weerslag op hoe we
onze toekomst gaan invullen, maar ook op hoe we naar het verleden (kunnen) kijken.
Vanuit een toekomst heb je een beter zicht op het verleden.
Derhalve, de geschiedenis is ook niet meer wat het geweest is! De geschiedenis
verandert voortdurend. Nieuwe feiten leren ons beter begrijpen wat er in het verleden
gebeurd is en hoe we dat verleden mogen inkleuren.
Daarom is het zo boeiend om te zien hoe EDC omgaat met haar geschiedenis, en op
welke wijze dat nu weer opnieuw vastgelegd wordt voor het nageslacht, daarmee de
identiteit van EDC versterkend.
EDC viert haar 75-jarig bestaan, maar kan met evenzoveel reden haar bijna 100-jarig
bestaan vieren.
Het tekent de vereniging dat ze zich in deze bescheiden opstelt, en de stille jaren na de
oprichting in 1913 tot aan 1933, het moment dat er weer nieuw leven ingeblazen werd.
Voor de Nederlandse Dambond overigens bestond EDC wel getuige de vermelding van
de vereniging in het overzicht van verenigingen bij de NDB uit 1932 (secretaris H.J.
Verhoeks, Borneostraat 48-50, Hotel “De Zon”, Zuiderhagen, dinsdag). Van een
bijdrage van de contributie wordt geen melding gemaakt. Maar dat blijft zo tot 1935,
wanneer gemeld wordt dat EDC een uiterst bescheiden bijdrage van Dfl 4,50 aan de
bondskas overgemaakt heeft. Dan telt de vereniging 12 leden, dan pas sluit ze zich ook
aan bij de Nederlandse Dambond, en is het speellokaal gewijzigd in Hotel ‘t Zwik,
Hengelosche weg.
In deze tijd komen alom damverenigingen in Nederland opzetten. Voornamelijk echter
in de randstad. Alleen Amsterdam telt dan al 13 verenigingen en Rotterdam zelfs 15.
Het doet denken aan iets van buurtverenigingen. Wat terugkijkend in ieder geval
geconstateerd kan worden is dat elke vereniging pas leeft wanneer er een ziel in gelegd
wordt door haar leden. Leden met bezieling houden een vereniging levend. Met
genoegen merk ik op dat EDC op dit punt niet te klagen heeft. Leden en bestuur
vormen een krachtig draagvlak onder het voortbestaan en de toekomst van EDC. Ook
daarom weer een wijs besluit om nu het 75-jarig bestaan te vieren, immers: over 25
jaar al weer een fantastisch feest voor de boeg. Dat feest gaat er komen!
Ik wens bestuur, leden en alle overige betrokkenen nog veel fijne clubjaren in EDCverband toe.
Haitze Meurs
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Voorwoord door oud voorzitter W. van Sint Annaland
EDC viert haar 75-jarig bestaan
Het damspel trok mij als kind al aan. Op pakjesavond ‘Sinterklaas’ zat er altijd wel een
kartonnen dambord met schijven bij. Veel later toen een collega liet zien hoe hij in een
simultaanwedstrijd tegen de Canadese wereldkampioen Deslauriers naar dam
combineerde en vervolgens remise afdwong was ik stomverbaasd over de
mogelijkheden van het spel. Ongelooflijk dat dammers zo diep en ver vooruit konden
denken. Begin jaren 50 werd ik lid van EDC en dat blijft de rest van mijn leven zo.
Dinsdags spelen we de onderlinge competitie. Aan het eind van het seizoen zijn de
resultaten bekend en worden de prijzen aan de kampioenen uitgereikt.
Het mooie van dammen vind ik de emotie van de spelers, na 3 tot 5 uur spelen, na
beëindiging van de partij. De lichaamstaal spreekt boekdelen. Dammen, ‘het doet je
wat’. Dammen doen dammers met veel plezier, maar besturen is van een heel andere
orde. Besturen betekent je met ‘hart en ziel’ inzetten om de vereniging goed te laten
functioneren en het ledental uit te breiden of minstens in stand te houden. Gelukkig
voor EDC is dit de voorbije 75 jaar gelukt. Persoonlijk weet ik uit eigen ervaring wat
er voor komt kijken om alles in goede banen te leiden. Ik wil graag ons huidige bestuur
en leden bedanken voor hun inzet en feliciteren met het 75-jarig jubileum van EDC.
Wim van Sint Annaland

Voorwoord door oud voorzitter B. Wiggers
Wanneer je met mensen praat over EDC valt onmiddellijk de naam Bennie Wiggers.
“Bennie is EDC.”
Een woord van Bennie in dit jubileumnummer mag dan ook niet ontbreken.
Helaas, een tia, nu acht jaar geleden maakte een abrupt einde aan zijn glanzende
damcarrière. Daardoor is Bennie op dit moment niet in staat zelf een paar woorden in
dit jubileumnummer te schrijven. De geschiedenis van het 75-jarige jubilerende EDC is
voor een groot deel de geschiedenis van Bennie zelf. Dit jaar is hij 61 jaar lid van EDC
en op enkele jaren na maakte hij al die jaren deel uit van het bestuur.
Uiteraard feliciteert hij het bestuur en de leden met het 75-jarig jubileum en wenst voor
de toekomst alle goeds.
Mister EDC
Bennie Wiggers
“Mister EDC” zijn niet Bennie’s woorden. Zelf zegt hij: “EDC is mijn cluppie.”
EDC is ook mijn clubje. Vandaar dat ik dit stukje voor Bennie geschreven heb.
Wim van Sint Annaland
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Voorwoord door oud voorzitter D. van Ommeren
Met veel genoegen denk ik terug aan de periode als voorzitter van EDC. Ik nam het
voorzitterschap over van Bennie Wiggers maar hij bleef toch altijd in de goede zin van
het woord "de Baas". Ook toen ik i.v.m. mijn benoeming in het PODB-bestuur het
voorzitterschap beëindigde nam hij samen met Wim van Sint Annaland ook formeel
weer het heft in handen en terecht.
De bestuursvergaderingen die bij de bestuursleden thuis werden gehouden, waren vaak
een feest met lange nazitten. In die tijd hadden we te maken met 3 soorten EDC-ers,
wat vaak tot de nodige aanpassingen leidde. Naast de originele EDC-ers waren er altijd
een aantal studenten en een aantal Surinamers lid. Ikzelf was ook een betrekkelijke
nieuwkomer maar werd op bijzonder hartelijke en vriendschappelijke wijze in de club
opgenomen. Het grootste probleem in mijn periode als voorzitter was de huisvesting.
We waren van Hotel Reinders bij de Vluchte terecht gekomen en kwamen uiteindelijk
uit bij De Wimpel. Ook zorgde de PODB voor veel problemen. Veel clubs hadden
contributie-achterstand en er was een grote competentiestrijd tussen de voorzitters van
enkele belangrijke clubs.
Mijn vrouw Anneke die helaas recent is overleden, heeft ook haar steentje bijgedragen
aan het clubleven. Zij organiseerde bv. het jubileum van de heer Achterhuis en zij
bracht de jeugddammers vaak naar toernooien en onderhield contacten met veel
lotgenoten (dames van dammende mannen). Ook heeft ze Piet Groenewold in de
laatste periode van zijn leven bijgestaan.
Ikzelf herinner me een jubileum van Bennie waarbij ik het gehele toenmalige bestuur
van de PODB samen met Bennie een sneldamtoernooi heb laten spelen. Ik denk met
heel veel genoegen terug aan de periode 1982-2000 dat ik actief lid was jullie club, met
heel veel mooie herinneringen en heel veel blunders en een enkele "topprestatie".
Ik ben verheugd dat mijn vroegere dorps- en clubgenoot van DAWO uit Woudenberg,
Paul van de Veen thans jullie voorzitter is.
Tot slot 2 anekdotes die ik niet onvermeld wil laten.
De wedstrijden tegen Piet Groenewold waren altijd bijzonder. Na zijn laatste zet
waardoor er een ingewikkelde slagkeuze ontstond, kwam ik tot de ontdekking dat de
partij voor mij verloren was en ik gaf Piet de hand, tegelijkertijd gaf hij mij echter ook
de hand omdat hij verder had gekeken dan ik en gezien had dat de partij bij de juiste
voortzetting voor hem verloren was. Het zal niet vaak voorkomen dat er bij een
wedstrijd 2 verliezers zijn. (Zie fragment 168)
In een bepaald seizoen waren EDC l en 2 in de hoofdklasse van de PODB ingedeeld en
moesten dus een officiële wedstrijd tegen elkaar spelen. Het was i.v.m. concurrent
Westerhaar geboden dat EDC l met zo groot mogelijk verschil won. Door
omstandigheden speelden Henk Bosch en ik onze wedstrijd vooruit bij hem thuis. Een
van mijn mooiste overwinningen ging daardoor echter de boeken in met een 0.
Ik wens EDC een goede toekomst met nog veel meer jubilea.
Dick van Ommeren
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Voorwoord door oud voorzitter A. Boers
Het albasten jubileum
Zo zou je de mijlpaal van 75 jaar EDC kunnen noemen als je de regels voor bruiloften
volgt. Het klinkt wat saai en niet zo spannend als zilver, smaragd of goud. Het klinkt
meer naar bejaard, waardigheid en breekbaarheid. Bovendien zijn de mensen van het
eerste uur veelal niet meer in leven, zodat je voor het opfrissen van je geheugen voor
een deel afhankelijk bent van voorgaande jubilea. Voor het schrijven van dit stukje heb
ik het jubileumblad uit 1983 nog eens gelezen. Dat bracht me weer aardig in de sfeer
van zoete herinneringen aan een geweldige tijd: De lichamelijke uitputting na een
zware partij en aansluitende autorit, de prachtige toernooi-avonden, de jaarlijkse
bijeenkomsten zoals de nieuwjaarsreceptie en de barbecue-avond voor het bestuur bij
Wim van Sint Annaland. Een heleboel gezichten komen voorbij die ieder op z’n eigen
manier invulling gaven aan mijn leven: Bennie Wiggers (nog bedankt voor je bezoek
in 1999!), Gino Schirinzi, Gerhard Kleinsman, Jan van Montfoort, enz.
Vaak genoemd zijn de mensen die op de voorgrond traden en kort maar heftig boven
de oppervlakte uitkwamen en die door hun optreden noodzakelijke veranderingen in
gang gezet hebben. Niet vermeld worden de waterdragers, de mensen die er altijd zijn,
die de club bijna letterlijk dragen. Zonder compleet te zijn toch een paar namen die
mijn herinnering in die zin kleuren: Luit Haan en Gerrit Kooistra.
Een club als EDC heeft in het leven van heel veel mensen een grote rol gespeeld en zal
dat blijven doen. Dat zij ook voor de damsport belangrijk is telt voor mij pas in tweede
instantie. Ik zal graag een stukje schrijven bij het 100-jarig jubileum.
Albert Boers
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Voorwoord door voorzitter P. G. van de Veen
Het damspel is één van de oudste bordspelen. Sommigen beweren zelfs dat het
damspel uiteindelijk terug te voeren is op een bordspel dat de oude Egyptenaren al
kenden. In het damspel gaat het om de totale vernietiging van de tegenstander door al
diens materiaal af te nemen of door het volledig klem te zetten.
Elkaar proberen te vernietigen. “Hoe”–zo vraagt de niet-dammer zich af– “kun je dat
nu 75 jaar in clubverband met elkaar volhouden? Is dat nou leuk?”
Jazeker! Dat is reuze leuk! Het is eigenlijk niets anders dan elkaar te lijf gaan, maar
dan wel binnen de regels en grenzen van het spel. En dat is iets dat de mensheid al
sinds de vroegste tijden graag doet. Er zijn duizenden spelen bekend met tientallen
varianten, over de hele wereld, uit alle tijden. De mens is Homo Ludens, de "spelende
mens".
“Maar”, –zo vraagt de niet-dammer zich af–, “wat maakt juist dat damspel zo
speciaal?” Het antwoord zou kunnen zijn dat dammen in hoge mate een psychologisch
spel is. De kunst is om je tegenstander te verleiden om een fout te maken. Uit te dagen
om té gecompliceerde posities in te nemen, je tegenstander te plagen, te verlokken,
alles in de hoop op de beslissende fout. De moeilijkheid daarbij is dat ons spel
onuitputtelijk is aan mogelijkheden en onmogelijk achter het bord volledig te doorzien.
Het damspel is de strijd van mens tot mens wie het verste en nauwkeurigste vooruit
denkt.
De fascinatie daarvoor delen alle dammers en zij herkennen die fascinatie ook bij
elkaar. Dammers raken in vervoering door de plotselinge combinatie die van een
mooie positie ineens een rokende puinhoop maakt, wij zijn ons bewust van ons
onvermogen dit spel ooit volledig te begrijpen, we zijn allemaal gefascineerd door de
ontelbare variaties en verslaafd aan de spanning van het spel. Precies dát is wat al 75
jaar lang allerlei totáál verschillende mensen bij elkaar brengt bij EDC.
Maar er is méér dan 75 jaar tegen elkaar strijden. Dit is ook de geschiedenis van
mensen die mét elkaar strijden om de damclub te behoeden, te laten groeien en anderen
deelgenoot te maken van ons prachtige spel. Het is ook het verhaal over hoe deze
mensen met elkaar omgingen, in gelukkige tijden en in droevige tijden. 75 jaar EDC is
geen verhaal over posities op een dambord maar over de mensen áchter dat dambord.
En daarmee ook een verhaal over maatschappelijke veranderingen. Onze tijd verandert,
onze samenleving, wij mensen zijn veranderd en daarmee ook het verenigingsleven.
De tijd van busreisjes naar de Holterberg ligt vér achter ons. Dammers reizen nu af
naar Salou of naar Peking. Het clublied van EDC wordt echt nooit meer gezongen. Dat
hoort bij tijden die achter ons liggen. Ooit weigerde EDC te spelen als er niet gerookt
mocht worden. Het kan allemaal verkeren....
Wat blijft is de fascinatie die wij allen delen voor ons mooie damspel.
Leden, donateurs en supporters van EDC, u allen van harte gefeliciteerd met dit
jubileum.
Paul van de Veen
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De geschiedenis van EDC

Dammen in Twente, vóór 1900
Onze kennis van de beoefening van het damspel in Twente begint bij Benjamin Willem
Blijdenstein, representant van een familie van textielfabrikanten te Enschede, plaats
van vestiging omstreeks 1690. Zijn vader, Jan Bernhard Blijdenstein (1756-1826) was
in 1795 gemeenteraadslid, vanaf 1798 enige jaren kamerlid en van 1811-1818
burgemeester van Enschede.
Benjamin Willem Blijdenstein, geboren 21 augustus 1780 en overleden 17 april 1857,
gold in zijn woonplaats als één van de vermogendste ingezetenen. Hij was ook enige
jaren gemeenteraadslid en van 1839-1845 had hij zitting in de Provinciale Staten van
Overijssel. Uit zijn huwelijk met Catharina ten Cate (1786-1845) zijn veertien kinderen
geboren. Eén van hen was Benjamin Willem junior (1811-1866) die, in Leiden
gepromoveerd tot doctor in de rechtswetenschappen, achtereenvolgens als notaris
(1835) en bankier (1841) werkzaam was. In 1861 werd hij de stichter van ”De
Twentsche Bankvereeniging”. Een eeuw later, oktober 1964, fuseerde de Twentsche
Bank met de Nederlandse Handelmaatschappij (uit 1824) tot de Algemene Bank
Nederland die weer in 1991 fuseerde met de Amsterdam-Rotterdam bank tot ABN
AMRO.
Dat maakt wellicht ten overvloede duidelijk dat bij Benjamin Willem Blijdenstein een
man van aanzien was! Maar ook een met belangstelling voor de denksporten.
Zijn oudste zoon, aan wie dezelfde voornamen als zijn vader (en grootvader) werden
gegeven, heeft het schaakspel beoefend. In de wedstrijden van de Nederlandse
Schaakbond 1873 en 1874 behaalde hij de tweede en derde prijs.

Benjamin Willem Blijdenstein (1780 - 1857) met enkele van zijn 14 kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen, ± 1850
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Benjamin Willem Blijdenstein daarentegen hield zich met het damspel bezig.
In het 3e deel van het omvangrijkste damwerk dat ooit verschenen is, "Le Damier" van
Georges Balédent (1856-c. 1921), komen op naam van B.W. Blijdenstein 33
problemen voor, die deel uitmaken van de 51 standen tellende "Verzameling van zetten
op het dambord", een uit 2 deeltjes bestaand damboekje met doorlopende paginering,
in 1826 uitgegeven door A. May van Vollenhoven te Rotterdam. De uitgever kan
tevens als auteur worden beschouwd, aangezien hij zelf met 15 posities in dit boekje,
dat 48 bladzijden telt, is vertegenwoordigd.
Tien jaar later, in 1836, verscheen bij M.J. Luyks te Rotterdam van B.W. Blijdenstein
het boek "Handleiding tot de oefening en kennis van het damspel met eene opgave van
meer dan zestig positiën en uitkomsten". Na aftrek van de simpelste opgaven blijven er
60 over, waarvan er 40 uit het werkje van May van Vollenhoven, die overigens
ongenoemd blijft, zijn overgenomen. Daaronder bevinden zich alle standen van
Blijdenstein, van wie ook nog een dozijn nieuwe problemen zijn opgenomen.
Blijdenstein was dus de eerste Twentse problemist. Enkele van zijn problemen werden
geplaatst in het Nederlandse schaak-tijdschrift "Caissa" (1854-1857) en in "Het
Damspel", tijdschrift van de Nederlandsche Dam Bond (onder andere maart 1928).
(Bron: K.W. Kruijswijk)

De gebruikte bronnen voor “Dammen in Twente, vóór 1917”
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Dammen in Twente 1900 - 1917
Het eerste teken van de beoefening van het damspel in Twente dateert van 1835, toen
er een damboekje verscheen van B.W. Blijdenstein, Enschede (geboren 1780,
overleden 1857), de vader van de stichter der tegenwoordige Twentsche Bank.
Hoewel er waarschijnlijk ook voor en na 1835 (tot 1909) in Twente wel “een dammetje
werd gelegd" (zinspeling op een partij dammen in de vorige eeuw), is ons hiervan niets
bekend. Sedert 1909 echter heeft ook in Twente het fraaie damspel een grote vlucht
genomen. Omstreeks 1909 kwamen enkele Hengelose jongelui geregeld in het
Geheelonthouders-koffiehuis, Brinkstraat (later tegenover het Stadhuis), bij elkaar, om
hun partijtje dam te spelen. Twee van hen waren de overigen in speelsterkte verre de
baas, te weten G. Mantel (geboren 1889) en N. de Vries Gzn. (geboren in 1891,
overleden 1940-1945). Beide spelers maakten later veel propaganda voor het damspel
in andere Twentse plaatsen en zelfs ver daarbuiten.
In 1909 kwam J. de Bruyn (geboren 1878, overleden 1962), een der pioniers van de
Nederlandse Damwereld, uit Rotterdam in Hengelo wonen. Hij werd leraar aan de
U.L.O. School en verkreeg via een van zijn leerlingen, schrijver dezes, (A. Mantel)
kontakt met G. Mantel en N. de Vries. Deze drie waren de meest op de voorgrond
tredende oprichters van “Twente’s Eerste" (opgericht 3-1-1910), welke club, zodra de
(thans Koninklijke) Nederlandsche Dambond werd opgericht (in 1911), zich daarbij
aansloot. Een en ander was het eerste teken van organisatie van de damspelbeoefenaars
in Twente. Ook in Enschede had zich inmiddels een groepje dammers gevormd, o.a.
onder leiding van H.C. Voogd (geboren 1893) thans nog lid van de “Enschedesche
Dam Club". Opgericht omstreeks 1913, wist deze club zich de eerste jaren niet staande
te houden, maar vanaf 1933 gelukte dit wel.
J. de Bruyn en N. de Vries vertrokken respectievelijk in 1912 en 1917 uit Hengelo.
G. Mantel, wel de pionier van ons spel in Twente en Overijssel, trachtte daarna eerst
alleen, later gesteund door zijn broer A. Mantel (geboren 1897), door het geven van
lezingen over het damspel en door simultaanseances, in andere Twentse plaatsen
damclubs op te richten en met succes. Zo kwamen er clubs in Goor (1923), Almelo
(1924), Nijverdal (1927) en Borne (1936). Maar ook de club in Almelo kon zich de
eerste jaren niet staande houden, echter vanaf 1936 ging dit definitief wel.
Bron: A. Mantel, “Wat Twentse dammers presteerden”
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Dammen in Enschede 1900 - 1917
Reeds voor de eerste wereldoorlog werd er in
Enschede in Hotel “Het Blauwe Kruis” (het
afdelingsgebouw van de Nationale Christen
Geheel-Onthouders Vereniging) op de Oude
Markt nr. 12 druk gedamd, vooral op
zaterdagmiddag en avond. Van spelregels wist
men niet veel, maar er werd met enthousiasme
gedamd. Het kon gebeuren, dat als iemand in
een nadelige stand moest slaan, hij rustig een
andere zet speelde. De tegenpartij nam dan de
schijf waarmee geslagen moest worden, gewoon
van het bord. Ze werd zoals men dat noemde
"geblazen". Ook kwam het voor dat men
achteruit schoof en vaak heb ik gezien dat men
met 2 dammen tegen 2 stenen doodleuk
doorspeelde tot er één een foutzet maakte en
verloor. Dan kon je de opmerking horen, dat dat
toch maar beste dammers waren. Het duurde
echter niet lang of men wist beter. In die tijd
waren de gebroeders Ter Weele de beste
dammers van Enschede, maar zij werden lid van
Twente's Eerste te Hengelo. Doordat er veel
gespeeld werd, kwamen er in Enschede veel
goede dammers die graag in clubverband wilden
spelen. De heer G. Mantel, lid van de beroemde
dammersfamilie uit Hengelo, werd bereid gevonden een simultaan te spelen. Na afloop
hiervan werd in het Blauwe Kruis de EDC opgericht. Het eerste clublokaal was café
Bezoen waarvan de eigenaar zelf een verwoed en goed dammer was. De zaal werd
gratis beschikbaar gesteld. Het eerste bestuur werd gevormd door de heren
Timmerman, G. ter Brugge en H.C. Voogd. We hadden al gauw een goede club met
uitstekende spelers zoals de heren De Leeuw, Trebbe, Muller en de gebroeders Ter
Weele. Door verschillende omstandigheden is het eerste EDC aan het sukkelen
gekomen en roemloos ten onder gegaan. Maar niet voor lang. Er kwam een EDC
sterker dan ooit tevoren getuige de vele clubkampioenschappen en provinciale
kampioenschappen.
H.C. Voogd
Bewerking van de tekst uit het Jubileumboek EDC 1983
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Uit de krant van 3 maart 1917
Zondagmorgen gaf de heer N. de Vries in café Bezoen aan de Haaksbergerstraat te
Enschede, een simultaanseance. Er waren in totaal 20 deelnemers. De heer De Vries
won 14 partijen en verloor er 6. De duur der seance was l uur en 3 kwartier.
1921
Op 24 april 1921 werd door A. Mantel in café Bezoen een simultaan gegeven. Het
resultaat was 7 maal winst, 7 remise en 5 verloren.
Op 3 mei 1921 werd de eerste wedstrijd uit een eindeloze reeks gespeeld tussen EDC
en Twente’s Eerste. De uitslag: 18-10. Op 20 mei volgde de return, uitslag 17-17.
1922
- Op 18 maart 1922 werd een wedstrijd gespeeld tegen Twente’s Eerste. De uitslag
was 10-10. Het tiental van EDC bestond uit de heren J. de Leeuw, R. Kuijer,
H.C. Voogd, A. Trebbe, J. Gorel, G. ter Brugge, D. ter Brugge, H. Lichtenberg,
G.A. Bosch en F. Enschede.
-

Aan het officieuze kampioenschap van Overijssel werd deelgenomen door de
Enschedeërs H.C. Voogd en J. de Leeuw. Zij wisten zich te plaatsen via de
voorwedstrijden. Verder werd deelgenomen door G. en A. Mantel (Hengelo),
A.C. Vermeulen (Kampen) en Van Unen (Zwolle).
Kampioen van Overijssel wordt G. Mantel.

1922 - 1927 Overijsselse Clubcompetitie
Vóór de oprichting van de Overijsselse Dambond in 1928 werd er voor het eerst een
clubcompetitie gespeeld in 1922, tussen de damclubs Twente's Eerste, Zwolle en EDC
om het kampioenschap van Overijssel. Zwolle won toen, eveneens in 1923. De eerste
officiële kampioen werd EDC in 1927.
1930 Wedstrijden zonder klokken
U kunt het zich nauwelijks voorstellen, maar bij de oprichting van EDC beschikte het
merendeel van de clubs over zeer weinig klokken. Vele verenigingen waren zelfs
"klokloos", een bekend verhaal uit die periode.
Tot omstreeks 1930 vonden de wedstrijden op zondag plaats. Zo kon het gebeuren dat
in de ontmoeting Deventer - Twente's Eerste, Willem van Noort een tegenstander
kreeg, die de bedenktijd rijkelijk overtrad. Plots herinnerde de Hengeloër zich dat er
nog een zuster van hem in Deventer woonde. Toen hij naar een warme hap verlangde,
spoedde hij zich er heen.
Na enige tijd keerde hij terug naar de wedstrijdzaal waar hij zijn tegenstander nog
steeds in diep gepeins aantrof. Even later bij het slaken van de kreet "wat een moeilijke
stelling", deed zijn tegenstander een zet. De zet bleek een blunder. Van Noort troostte
hem en adviseerde hem voortaan niet al te snel te spelen.
13

1933 De oprichting van EDC
Begin september 1933 verschijnt in Tubantia een advertentie, waarin tot oprichting van
een damclub wordt aangespoord. Liefhebbers kunnen zich in verbinding stellen met de
heer A. Mantel te Hengelo, waar dit initiatief van uitgaat.
De eerste oprichtingsvergadering vindt plaats in "Hotel de Klomp", Gronausestraat.
(De tegenwoordige Kalanderij.) Op deze bijeenkomst zijn aanwezig de heren Mantel
uit Hengelo en verder uit Enschede de heren J.P. van Amerongen, G.H. Meijerman,
H.J. Verhoeks, J. Baas, K. Baas sr. en L. Schut. Op genoemde bijeenkomst wordt in
principe besloten tot wederoprichting van een damclub. (Reeds vroeger had in
Enschede een damclub bestaan, eveneens genaamd EDC. Oudleden daarvan waren de
heren Van Amerongen, Verhoeks en Meijerman.) Daartoe wordt een vergadering
belegd in "Irene" een week later. In deze week worden enige advertenties geplaatst in
Tubantia en op dinsdagavond l oktober 1933 zijn heel wat liefhebbers aanwezig. Op
deze vergadering wordt het woord gevoerd door de heren Mantel en Van Amerongen.
Medegedeeld wordt, dat men in principe besloten had tot wederoprichting van een
damclub van strikt neutrale strekking. De naam wordt EDC, ofschoon de nieuwe club
niets uitstaande heeft met de oude club. Een bestuur wordt gevormd bestaande uit:
J.P. van Amerongen
voorzitter
G.H. Meijerman
secretaris
H.J. Verhoeks
penningmeester
Als clublokaal wordt de bestuurskamer van “Irene” aan het Noorderhagen gekozen.
Verder worden de contributies, wedstrijdregelingen en dergelijke vastgesteld.
EDC is opgericht en nu is het slechts aan de damliefhebbers zelf of de club een lang
leven beschoren zal zijn.

“Irene” aan het Noorderhagen, Enschede
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1933 - 1934
In dit seizoen is EDC nog geen lid van de Nederlandse DamBond. Eerst wordt de loop
der dingen afgewacht. Wel worden er enige vriendschappelijke wedstrijden gespeeld,
onder andere tegen Twente's Eerste. Als blijk van waardering voor de oprichters en het
1e initiatief in deze, wordt de heer A. Mantel verzocht een simultaanseance te geven. In
de onderlinge competitie blijkt spoedig, dat enige leden van het oude EDC nog niets
verleerd zijn.
Ze zijn door hun routine de nieuwe leden vooralsnog de baas. Bedoeld worden de
leden Verhoeks, Kleistra, Voogd en De Leeuw. Van de nieuwe leden treden op de
voorgrond de gebroeders K. en J. Baas en L. Schut. Het eerste seizoen wordt dan ook
de heer Verhoeks kampioen met de heer Kleistra op de 2e plaats. Nieuwe leden geven
zich af en toe op, onder andere de heren: Leusink, Moed, Oord, Veld, Groenewold en
Van Schaick. Met het bestuur vlot het niet zoals het in een jonge club moet zijn.
Secretaris Meijerman is al spoedig door drukke werkzaamheden vrijwel elke dinsdag
afwezig, terwijl de voorzitter Van Amerongen vaak ziek is. Het gehele werk komt
zodoende neer op de heer Verhoeks. Ondanks deze tegenslagen wordt het seizoen goed
doorgekomen.
In november 1933 wordt vriendschappelijk tegen Twente's Eerste gespeeld. Onder de
ogen van talrijke toeschouwers krijgt EDC een stevige nederlaag te slikken. EDC boekt
echter wel een ander succes. Er treden namelijk een tiental nieuwe leden toe. De
revanche komt in januari 1934. Hier weet EDC met 22-16 te winnen, de eerste
nederlaag voor Twente's Eerste in vele jaren.
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1934 - 1935
Dit seizoen wordt ingegaan met plusminus 20 leden, een aantal dat langere tijd vrijwel
constant blijft. In 1934 treedt EDC toe tot de NDB en doet mee aan de clubwedstrijden
van de ODB. Dit eerste clubseizoen is voor EDC direct succesvol. Men wordt
ongeslagen kampioen van de afdeling Twente voor bijvoorbeeld "Zwart-Wit" en
"Twente’s Eerste". Kampioen van de afdeling IJsselstreek wordt DDC uit Deventer. In
de beslissingswedstrijd, gehouden in het clublokaal van de Goorse Damclub wint
Deventer verdiend met 13-7.
Het tiental van EDC bestaat uit de heren Verhoeks, Kleistra, Voogd, Schut, J. Baas,
Van Schaick, K. Baas, Van Amerongen, Moed en Van Harselaar. Van de Enschedeërs
won alleen Jan Baas. Hoewel in clubwedstrijden steeds present, verflauwt de opkomst
op de clubavonden. Er zijn soms maar 6 leden aanwezig. De zaalhuur in “Irene” is
tamelijk hoog, namelijk fl. 2,75 per week. Op aandringen van de heer Verhoeks wordt
daarom van clublokaal veranderd. Het nieuwe lokaal wordt een bovenzaaltje van hotel
't ZWIK aan de Hengelosestraat, (het latere Parkhotel. red.) waar we bijna voor de
helft van de oude prijs de clubavonden kunnen houden. (Toentertijd was er veel
werkloosheid.) De heer Verhoeks neemt in deze tijd alle zaken waar, daar de heren
Van Amerongen en Meijerman als bestuurslid bedanken.
In de onderlinge competitie wordt L. Schut kampioen en Verhoeks nummer 2.

Hotel ’t Zwik, later Parkhotel Reinders
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1935 - 1936
Op de jaarvergadering van dit seizoen worden nieuwe bestuursleden benoemd.
De heer H.J. Verhoeks wordt voorzitter, de heer L. Schut secretaris en de heer F. van
Harselaar penningmeester. De heer L. Schut wordt tevens competitieleider.
Het seizoen wordt gekenmerkt door een uitstekende clubgeest. Ook op financieel
gebied komt EDC er beter voor te staan. Clubkampioen wordt J. Baas voor L. Schut.
Zwart-Wit uit Almelo wordt kampioen van de afdeling. Voor het persoonlijk
kampioenschap van Overijssel wordt een beslissingswedstrijd gespeeld tussen L. Schut
en J.J. Jurg van Zwart-Wit. De heer Jurg wint deze wedstrijd en wordt daardoor
kampioen van Overijssel.
1936 - 1937
Het seizoen 1936-1937 wordt ingegaan met 21 leden. Het bestuur blijft ongewijzigd.
EDC neemt deel aan de competitie NDB, maar Zwart-Wit wordt weer kampioen. Het
spelpeil is echter flink gestegen door het geregelde contact met andere clubs en spelers.
In februari vindt een grote propaganda-avond plaats waarvoor de oud-wereldkampioen
B. Springer jr. is uitgenodigd. In de onderlinge competitie wordt L. Schut kampioen,
gevolgd door P. Groenewold.
1937 - 1938
In dit seizoen gebeurt er weinig belangrijks. Bestuur en competitieleiding blijven
steeds in dezelfde handen, wel een bewijs dat de zaken goed marcheren. Financieel
staat de club er ook niet slecht voor en af en toe kan er eens nieuw materiaal
aangeschaft worden. EDC neemt dit jaar niet deel aan de competitie van de NDB.
Kampioen wordt voor het eerst K. Baas. Nummer 2 wordt J. Baas.
Het ledental neemt toe door de komst van enkele nieuwe leden, onder andere Kuyper,
De Jonge, Vink, Van Amerom, Nijland en D. Baas.
1938 - 1939
Het seizoen 1938-1939 wordt ingegaan met plusminus 25 leden. Op de vergadering in
september wordt het bestuur uitgebreid met een 2e voorzitter en een 2e secretaris, te
weten de heren H.J. Vink en A.G.J. Waanders. Het verdere bestuur blijft ongewijzigd.
EDC neemt weer deel aan de competitie NDB en met succes. Het als kampioen
gedoodverfde Zwart-Wit, wordt in eigen huis met 13-7 door EDC geklopt.
Dat er ook toen enthousiasme onder de leden is, laat zich begrijpen. Zo kan het
gebeuren dat onze nummer 10, de heer Veld die zwaar aan het analyseren is met de
Almeloërs, rustig wordt achtergelaten. Eerst in Enschede wordt zijn gemis ontdekt.
In januari 1939 wordt in Nijverdal een beslissingswedstrijd gespeeld tegen SSS uit
Kampen, kampioen van de IJsselstreek. Door blunders van enige spelers wordt deze
wedstrijd met 11-9 verloren. Kampioen van de onderlinge competitie wordt J. Baas,
gevolgd door L. Schut.
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1939 - 1940
Dit seizoen staat in het teken van de mobilisatie. Tevens komt er een volledig
huishoudelijk reglement en competitiereglement tot stand. EDC neemt deel aan de
clubcompetitie van de NDB. Kampioen wordt een damclub uit Groningen die bij het
Oosten ingedeeld is. Aan het persoonlijk kampioenschap van de Overijsselse
DamBond wordt van EDC-zijde deelgenomen door J. Baas en L. Schut. Dat het
spelpeil van EDC toen sterk stijgend is, bewijst dit sterk bezet toernooi. J. Baas wordt
namelijk kampioen, terwijl L. Schut de 2e plaats deelt met twee anderen. In dit seizoen
wordt ook omgezien naar een ander speellokaal. In september 1940 wordt een
speellokaal in gebruik genomen in hotel De Zon aan de Zuiderhagen.
Clubkampioen wordt J. Baas.

Hotel “De Zon”, Zuiderhagen, Enschede, 1940

1940 - 1941
Het seizoen 1940-1941 staat voor het eerst in het teken van de oorlog. De meeste leden
blijven EDC trouw. De 1e voorzitter is regelmatig verhinderd en bedankt dan ook op
het eind van het speelseizoen. Zijn functie wordt daarna waargenomen door de 2e
voorzitter H.J. Vink. EDC neemt deel aan de competitie van de Overijsselse DamBond
maar met weinig succes. Clubkampioen wordt voor het eerst P. Groenewold.
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1941 - 1942
Het speelseizoen 1941-1942 wordt ingegaan met ervaringen van de oorlog, onder
andere verduistering, verwarming etc. Op de jaarvergadering 1941 wordt dan ook
besloten om van het spelen op dinsdagavond af te zien. Vrijwel alle leden besluiten
daarop om te gaan spelen op zondagmorgen van 9.30 uur t/m 13.30 uur. Op deze
vergadering wordt de heer Verhoeks benoemd tot voorzitter en competitieleider.
EDC neemt deel aan de clubcompetitie en ditmaal met veel succes. Onze club wordt
namelijk kampioen van de gehele PODB, door de beslissingswedstrijd tegen SSS
Kampen met 11-9 te winnen. In de landelijke finale worden we ingedeeld met Josef
Blankenaar (Amsterdam), Het Westen (Rotterdam) en Ons Genoegen (Utrecht).
De eerste wedstrijd tegen Josef Blankenaar wordt gewonnen met 11-9. De partij tussen
P. Groenewold en J. Metz wordt in onze club bekend als de hypnotiserende partij. (Zie
onderstaand.) In de twee andere wedstrijden heeft EDC minder geluk en we verliezen
beiden met 11-9. Met een beetje meer geluk hadden wij het landelijk kampioenschap
veroverd, wel een bewijs dat het spelpeil bij de meeste leden van behoorlijk niveau is.
Het persoonlijk kampioenschap van de PODB wordt ongeslagen behaald door P.
Groenewold. Clubkampioen wordt L. Schut met als goede tweede G.J. Achterhuis.
Opgetekend door L. Schut: "Deze wedstrijd wordt gespeeld in 1942 te
Amersfoort." Bord 1 van J.B. wordt bezet door J. Metz en laten we onze
speler maar "Piet" noemen. Piet hield gedurende de hele partij Metz als het
ware onder hypnose, tot grote schrik van toeschouwers en andere spelers.
Metz, gewoonweg van zijn stuk gebracht, kwam straal verloren te staan, want
Piet speelde een oersterk partijtje. Zeer hoffelijk bood Metz remise aan, wat
door Piet niet zo hoffelijk wordt geweigerd, en terecht. Piet won de partij en
J.B. wordt met 11-9 geklopt. Op de terugreis, die in topstemming wordt
afgelegd, verklaarde Piet dat hij bij het remiseaanbod van zijn tegenstander
deze wel "met het bord voor zijn kop had kunnen slaan".
Bron: Jubileumboek 1983
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1942 - 1943
Op de jaarvergadering van dit seizoen wordt H.J. van Amerom benoemd als 2e
secretaris. EDC neemt weer deel aan de clubwedstrijden van de PODB en hoewel het
sterke Twente's Eerste met 13-7 verslagen wordt, verliezen we van het ons inziens
zwakkere Vriendenkring uit Nijmegen met 11-9 in een ongelukkige wedstrijd.
Persoonlijk kampioen van de PODB wordt J. Baas tevens clubkampioen van EDC.
D. Baas wordt tweede.
Dit waren dan de eerste 10 jaren van EDC. Zoals u hebt kunnen lezen, waren er vele
problemen en moeilijkheden waar EDC toen doorheen gerold is. De grootste
moeilijkheden kwamen echter in de laatste oorlogsjaren en in de jaren vijftig. Van deze
jaren zijn nog maar enkele gegevens beschikbaar, zoals: wie er voorzitter was en wie
secretaris enzovoort. Het verloop in bestuursleden kunt u elders in dit blad lezen,
evenals een overzicht van de clubkampioenen.

Foto gemaakt bij het 10-jarig bestaan van EDC
Bron: fotoalbum G.H. Nijland
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1943 - 1944
Ondanks de oorlog wordt er ook in Overijssels verband competitie gespeeld.
EDC eindigt als eerste en ontvangt daarvoor een fraai diploma van de Nederlandsche
DamBond.
Competitie hoofdklasse Overijssel 1943 – 1944:
1. EDC
2. SSS
3. Zwolle
4. Twente’s Eerste
5. EDC II

Diploma van de NDB, uitgereikt aan EDC, Overijssels kampioen 1943-1944

Als kampioen van Overijssel moet EDC het daarna in de halve finales opnemen tegen
het Noorden en DCL Leeuwarden (later gefuseerd tot De Oldehove).
Eindstand halve finales:
1. Het Noorden
2. EDC
3. DCL
De ontmoeting DCL - EDC wordt op verzoek van EDC niet gespeeld, de uitslag wordt
op 10-10 vastgesteld. In dit jaar wordt “Josef Blankenaar” landskampioen.
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1945
Van de jaren direct na de oorlog zijn vrijwel geen gegevens meer.
Nadat in de oorlogsjaren “De Zon” wordt gesloten wordt enkele maanden
gebivakkeerd in “Monopole”. (Vermoedelijk Café Monopole op de Oude Markt.)

Café Monopole op de Markt, Enschede

Omdat deze zaal te klein is verhuist EDC in 1945 naar Café Joh. te Vaarwerk,
Oldenzaalsestraat 103. (Later “Het Spoortje”, tegenwoordig Hotel-Restaurant
Amadeus) en nog later (in 1961) verhuist EDC naar Schouwburg Irene aan het
Noorderhagen 67.
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1947
- Er spelen 15 leden in de onderlinge competitie. Wie kampioen wordt is niet
helemaal duidelijk. Waarschijnlijk K. Baas die in december 1947 nog ongeslagen
is en van de 11 partijen er 6 had gewonnen en 5 remise had gespeeld.
- Maar veel belangrijker is dat in 1947 een 11-jarig jongetje lid wordt. Wie kon
vermoeden dat die jongen later Erevoorzitter van EDC, Lid van verdienste PODB
zou worden, het Erediploma KNDB in 1998 zou ontvangen én 26 x clubkampioen
zou worden? Zijn naam: Bennie Wiggers.
Zoals met alles heeft ook het Enschedese jeugddamwerk zijn begin gehad.
We verplaatsen ons daarvoor naar de jaren net na de Wereldoorlog (de
Tweede), dus 1946-1950. We maken kennis met de speeltuinleiders F.
Bezoen (De Laares) en J. Meulemeester (Zuiderspeeltuin). Hoewel beiden
geen clubdammers waren mogen ze beschouwd worden als de pioniers van
het speeltuindammen. Door hun inzet kreeg het vat op heel Enschede en
gingen veel speeltuinen over op dammen. Maar er was slechts één speeltuin
waar het fantastisch liep, "De Laares". Deze speeltuin had op een bepaald
ogenblik 50 leden. Het eerste team van "De Laares" wordt jaar op jaar
kampioen. Het waarom zal u gauw duidelijk worden als u onderstaande foto
bekijkt.

1

2

3

Foto 1947-1948
Hierop zijn te herkennen: Rinus (1), Willie (2) en Bennie (3) Wiggers
Bron: Jubileumboek 1983

23

1948
Het 15-jarig jubileum wordt gevierd in café restaurant Bos aan de Kuipersdijk.
De feestcourant die toen wordt uitgegeven, vermeld als foutieve oprichtingsdatum 10
januari 1933. Het moet ter gelegenheid van dit jubileum zijn geweest dat het volgende
fraaie EDC clublied wordt gecomponeerd.
CLUBLIED VOOR EDC

(Melodie: Daar bij die molen)

In Enschede viert men weer feest
Wat zou er nu weer zijn.
Men merkt een opgewekte geest
Ze vinden iets weer fijn.
Als ‘k hier zo om mij henen zie
Geloof ik vast en wijs.
Dat hier in dit lokaaltje thans
De zaak in orde is.
(Refrein)

Komt EDC-ers, laat thans eens horen
Dat je zingen kunt en liefst met vuur en gloed.
Komt EDC-ers, zing vrolijk mede
Het leuke refreintje, dat doet je clubje goed.

Na 15 jaren harde strijd
Zijn wij thans kerngezond.
Wij vochten eerlijk en met vuur
En houden steeds de mond.
De clubgeest is ons allen lief
We staan thans steeds onze man.
Ik hoop dat dit zo door mag gaan
Nog vele jaren lang.
Refrein
Ik bied u hier van deze plaats
Mijn beste wensen aan.
En hoop dat eens het ledental
Naar de 100 toe zal gaan.
Dan worden wij de beste club
Uit ’t Oostelijk district.
Dan vrezen wij niet ene ploeg
En zijn wij in onze schik.
Refrein
Bron: “De Dammer”, mei 1984
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1956
Een bijzonder jaar. Niet omdat toen de huidige voorzitter van EDC wordt geboren
maar omdat in dat jaar dhr. W. van Sint Annaland lid wordt. Hij zou later
internationaal arbiter worden, wordt voor zijn verdiensten voor EDC benoemd tot
erevoorzitter en ontvangt in 1995 het Erediploma van de KNDB.
1958 EDC viert het zilveren jubileum
Een periode van 25 jaar damleven in clubverband wordt toen in gebouw Irene
afgesloten door de Enschedese damclub. Op de receptie die EDC hield, blijkt
overduidelijk dat EDC een grote rol speelt in de Overijsselse Dambond. De voorzitter,
de heer Regtuit, heette de afgevaardigden van de diverse damclubs van harte welkom
en richtte zich verder in het bijzonder tot de toenmalige wethouder J. Horstman en de
heer J.C.J. Mastenbroek, directeur van Sportzaken. In zijn openingsspeech memoreerde
de heer Regtuit in het kort de belangrijkste feiten uit die 25-jarige episode, herdacht
twee pioniers die tijdens de 2e wereldoorlog overleden, de heren J. Verhoeks en J. de
Leeuw. De heer J. Horstman, sprekende namens het gemeentebestuur, uitte zijn
waardering voor de activiteiten die uit de jubilerende vereniging zijn voortgekomen.
Namens de Koninklijke Nederlandse Dam Bond voerde de heer C.A. Wagenaar het
woord. "EDC" is, aldus deze spreker, al deze jaren een toonaangevende vereniging
geweest en daarom verdient EDC de plaquette die de KNDB voor zilveren jubilarissen
heeft ingesteld, ten volle. Namens de Overijsselse DamBond bood de heer Wagenaar
een envelop met inhoud aan. Op deze receptie wordt de heer H.C. Voogd tot
erevoorzitter benoemd. Tot lid van verdienste worden benoemd de heren J. Baas en R.
Kuijer. De heer A. Buist wordt tot erelid benoemd. Het bestuur van EDC bestond uit de
heren B.G. Regtuit (voorzitter), H.C. Voogd (2e voorzitter), G. van Berkum
(secretaris), H.J. Vink (2e secretaris) en J. Jeninga (penningmeester).
Bron: Jubileumboek 1983
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Feestavond ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum, oktober 1958
Bron: fotoalbum G.H. Nijland

Het bestuur van EDC in 1958
Staand v.l.n.r.: J. Jeninga, G. van Berkum
Zittend v.l.n.r.: H.C. Voogd, B. Regtuit, H.J. Vink
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Aanmoedigingslied, voorgedragen tijdens de reis naar Almelo op 12-2-1959
Het kampioenschap is in ’t zicht
Jongens, doe je plicht
Zet je nog eens even schrap
Maar niet te vlug en niet te rap!
Speel goed en denk erbij
Als je niet verliest dan winnen wij
Dan nemen wij naar Enschede
Het KAMPIOENSCHAP mee!!

Dus jongens zet hem even op
En geef Almeloërs klop
Kun je niet winnen, nou O.K.
Met gelijk spel zijn ze ook tevree.
Het is ons toch te doen
om te worden KAMPIOEN
Dus nog even "volle kracht"
Dan is het in onze macht.

Maar het mocht niet baten. De wedstrijd wordt verloren met 11-9. Kennelijk had de
schrijver daar al rekening mee gehouden want het vervolg ging zó:

De strijd is weer gestreden
We hebben de nederlaag geleden.
Al gingen we ook met de gedachte
Dat ons een zware wedstrijd wachtte.
We waren onderweg vol goede moed
En zoals men het altijd doet.
Je weet wel hoe dat gaat
We gaven aan elkander goeden raad.
Maar och wij dammers zijn maar mensen
Met ons plannen en onze wensen.
Zijn wij voor het bord gezeten
Dan worden we door het spel bezeten.
Dan gaan we denken, combineren
Om dan tenslotte weer te leren

Dat wie een kuil voor een ander graaft
Heel vaak met spoed er zelf in draaft.
Toch gaat ons het damspel elke keer
Weer beseffen altijd weer
Of wij verliezen of gaan winnen
Er is geen mooier spel om te beminnen.
Al zijn we dan geen kampioen
Een andere maal gaan we het beter doen.
Dus vrienden niet te lang getreurd
Het volgend jaar is het onze beurt.
Dan gaan we weer met frisse moed
Het nieuwe seizoen weer tegemoet.
Dan laten we zien aan alleman
Dat EDC toch dammen kan.

Aangeboden na afloop van de wedstrijd tegen Almelo, door ons lid van verdienste R.
Kuijer.
Ook het jaar daarop is het EDC echter niet gelukt om de kampioenstitel te behalen.
Bron: Jubileumboek 1983
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1961
In 1961 verhuist EDC naar het Irene gebouw aan het Noorderhagen.

Schouwburg/Bioscoop “Irene” aan het Noorderhagen

Maar op het laatst moet steeds in een andere zaal gespeeld worden hetgeen in 1968
opnieuw tot een verhuizing leidt, namelijk naar café “Onder de Toren”,
Deurningerstraat 224, Enschede. Tegenwoordig is dit een bankkantoor.
1963
EDC viert haar 30-jarig bestaan met een bustocht naar Nijverdal en het eten van
pannenkoeken bij Sien in Vasse.
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1964 - 1965
- In 1964 behaalt EDC door onder andere een uitstekende 12-8 overwinning op
Twente's Eerste het kampioen van Overijssel. (J. Baas speelt remise tegen P.
Roozenburg, van 1948 tot 1954 wereldkampioen.) Ook het tweede tiental wordt
kampioen, namelijk van de 1e klasse Oost van de PODB.
- Onze erevoorzitter, de toen 72-jarige H.C. Voogd wordt in Almelo benoemd tot lid
van verdienste van de PODB. Tevens wordt ons lid de heer B.G. Regtuit gekozen
tot voorzitter van de PODB.
- Verder wint EDC in 1964 de verenigingsprijs op de Kamper Damdag omdat EDC
met een gemiddelde van 79,17% op de eerste plaats eindigt. (Tweede wordt
Westerhaar met 65%; derde Almelo met 61,11%)
- Op 14 november organiseert EDC in schouwbrug "Irene" een damdag.
EDC-ers weten in de meeste klassen de prijzen op te eisen:
De Hoofdklasse A wordt gewonnen door J. Baas, Hoofdklasse C door G. Baas, 1e
klasse B door W. van Sint Annaland, de 2e klasse A door A.J. Jellema met J.
Jeninga als tweede en in de 2e klasse B eindigde G. Egberink als tweede.
- In Enschede worden tijdens de door de gemeente georganiseerde "ViVa-actie"
onder leiding van de heer H.C. Voogd, maar liefst zesduizend dampartijtjes door
kinderen gespeeld.

EDC kampioen van Overijssel in 1964-1965
Staand v.l.n.r.: H. van Amerom, D. Baas, J. Schoo,
B. Wiggers, G. Baas, G. van Berkum.
Zittend v.l.n.r.: L. Schut, J. Baas, J. Broerse, P. Groenewold, G. Achterhuis
Bron: Jubileumboek 1983

Na 43 jaar afwezigheid zou J. Schoo zich in 2008 opnieuw als lid bij EDC aanmelden!
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Verder wordt in 1964 na een wel zeer afmattende strijd J. Baas persoonlijk
kampioen van Overijssel in de hoofdklasse.
Na 8 beslissingswedstrijden komt de titel bij J. Baas terecht. De eerste drie
herkamp-partijen eindigen allen in remise. De vierde eveneens, waarna J. Baas de
vijfde en F. Verhoeven de zesde partij wint. De zevende partij wordt wederom
remise, maar in de achtste partij valt de beslissing ten gunste van J. Baas.
In verband met het behalen van dit kampioenschap wordt J. Baas in de
ledenvergadering van 8 september door het bestuur en leden van EDC gehuldigd.
De voorzitter, de heer J. Broerse, overhandigt hem namens allen een damklokje,
waarmee een stille wens van Baas wordt vervuld.
De voorzitter van de afdeling Overijssel, de heer C.A. Wagenaar te Goor komt,
vergezeld van zijn medebestuurslid, de heer B.G. Regtuit te Enschede, de nieuwe
kampioen namens de afdeling feliciteren met het, na diverse jaren wederom weer
eens behaalde kampioenschap van Overijssel en overhandigt de heer Baas de
daaraan verbonden wisselbeker.

1966 - 1967
Door de laatste wedstrijd in Deventer met 13-7 te winnen, legt het 2e tiental van EDC
beslag op het kampioenschap in de overgangsklasse. De huldiging die op deze fraaie
overwinning volgt door de Deventer voorzitter, is hartverwarmend.
Er is zelfs nog voor een bloemetje gezorgd. De wedstrijd zelf is zeer sportief verlopen
en ondanks dat er veel op het spel staat, zeer gezellig.
1967
Evert van Gunst wordt lid. Het is “zijn” jeugdclubje op de
Wesselerbrink waar de latere 6-voudig clubkampioen
G. Schirinzi uit voort zal komen!

Evert van Gunst
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1968 35-jarig bestaan van EDC
- In 1968 viert EDC haar 35-jarig jubileum met een feestavond en een damdag.
Over deze damdag wordt door een deelnemer geschreven:
Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan wordt een damdag gehouden in
schouwburg Irene. Om kwart voor elf 's morgens wordt deze damdag officieel
door de voorzitter van EDC, de heer W. van Sint Annaland, geopend. Circa
70 deelnemers hebben daarna onder leiding van wedstrijdleider B. Wiggers,
een sportieve en spannende strijd geleverd. De organisatie was uitstekend
en de sfeer prima. Niet in het minst doordat een groot aantal Gelderse
damliefhebbers(sters) dit jubileumtoernooi luister bijzetten. Een woord van
hartelijke dank aan deze laatsten is hier zeker op zijn plaats. Voor een
buitenstaander is het verkwikkend te ondervinden hoe sportief en
kameraadschappelijk er gestreden wordt op het zwart-witte veld. De verbeten
gezichten verraadden weleens waar een honderd procent inzet was, maar,
en dat is wat opviel, nadat de strijd gestreden was, kwam het tot een
verkwikkende ontspanningssfeer waarbij de verliezer zowel als de winnaar
blijk gaven van een juiste mentaliteit. Fraaie prijzen waren ter beschikking
gesteld, maar als niet prijswinnaar kan ik u zeggen dat niet de prijs als
zodanig belangrijk was, maar dat mede door dit toernooi van EDC de band
der vriendschap is verstevigd. En dat is juist in een tijd als waarin wij leven,
een zeer belangrijk element. Daarom EDC van harte proficiat met dit jubileum
en de wijze waarop u samen reeds zovele jaren een bijdrage levert in een
stuk ontspanning waar u terecht trots op kunt zijn.
Een deelnemer
Bron: Jubileumboek 1983

-

In het jubileumjaar wordt onze erevoorzitter de heer H.C. Voogd 75 jaar. Op dat
moment is hij nog zeer actief, getuige zijn functie van commissaris van materiaal.
Tevens verzorgt hij de verspreiding van diverse dambladen.
Hij zal twee jaar later overlijden. Aan hem herinnert tot op heden het traditionele
H.C. Voogd sneldamtoernooi, welke elk jaar op de eerste dinsdag van het jaar
wordt gespeeld.
Tijdens de feestavond in Boekelo worden de heren H. van Amerom en G.H.
Nijland benoemd tot lid van verdienste: de heer Van Amerom voor zijn
werkzaamheden als geestelijk vader van ons orgaan "De Dammer" en de heer
Nijland voor zijn vele verdiensten, die teveel zijn om op te noemen.

H. van Amerom

G.H. Nijland
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1969 - 1970
In het seizoen 1969-1970 wordt EDC wederom kampioen van Overijssel.
De promotiewedstrijd tegen Ons Genoegen uit Utrecht, gaat helaas met 13-7 verloren.
1970
Maar er is meer te melden over 1970:
Er melden zich nog enkele spelers aan die in de toekomst van EDC een grote rol zullen
spelen.
• André Bruins:
Speelt tijdens een simultaan remise tegen A. Andreiko.
Hij zou later 8 jaar penningmeester zijn.
• Wim Schepers:
Hij is jaren later lange tijd redacteur van “De Dammer”.
• Gerhard Kleinsman:
Behaalt in 1973 een 4e plaats bij het Aspiranten Kampioenschap van Overijssel.
Wordt in 1974 kampioen bij het Junioren Kampioenschap van Overijssel 1e klasse.
Ontwikkelt zich later tot één van EDC’s sterkste en aanvallendste spelers, oud
bestuurslid en jarenlang redacteur van “De Dammer”.
Er verstrijken jaren en het jeugdwerk verflauwt een beetje, tot dat we de bekend in de
oren klinkende namen Gerrit Baas, Marthy van Houtert en Willie Schievink
tegenkomen. Gerrit was kampioen van Overijssel bij de jeugd in 1963 geweest en
Marthy werd het twee maal, namelijk in 1970 en 1971. Langzaamaan komt ook het
besef dat we hard jeugd nodig hebben vanwege het ouder worden van de leden (daar
kan tenslotte niemand aan ontkomen). We worden actiever, denken we aan de ViVaweken waar de heer H.C. Voogd altijd aanwezig is. Dan het jaarlijks
schooldamtoernooi met gegarandeerd 300 tot 400 deelnemers. Bij dit toernooi komen
we de naam tegen van nog een bekende EDC-er, namelijk André Bruins, die dit toen
nog individuele toernooi wint.
Verder het Kampioenschap van Enschede dat regelmatig wordt gehouden in het
Parochiehuis en op het Hogeland. Ook wordt er door diverse leden les gegeven op
scholen. Zo krijgen we weer enkele jeugdleden erbij (G. Kleinsman, W. Schepers).
Dan ontstaat er in 1976 op de Wesselerbrink een klein damclubje onder leiding van
Evert van Gunst en wat blijkt, van de vijf leden (Gino Schirinzi, Tonny van den
Dolder, Peter Heijnen, Andre Driezen en Aart Beute), hebben zich er 2 (Gino en
Tonny) in het eerste gespeeld.
Bron: Jubileumboek 1983 blz. 65
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1970 - 1971
- En opnieuw wordt EDC kampioen van Overijssel! Er volgen promotiewedstrijden
tegen de kampioenen van de provincies Gelderland (NOAD), Noord-Brabant
(DAVO) en Limburg (Treebeek).
De eerste wedstrijd tegen Treebeek levert een 12-8 overwinning op. De 2e
wedstrijd tegen NOAD gaat na een 8-2 voorsprong nog bijna verloren. Uiteindelijk
wordt het een 10-10 gelijkspel. De laatste wedstrijd tegen DAVO levert een
benauwde 11-9 zege op. Hierdoor moet een beslissingswedstrijd gespeeld worden
tegen NOAD. Hier volgt een verslag van deze wedstrijd zoals die gepubliceerd
werd in het clubblad.
EDC PROMOVEERT NAAR DE LANDELIJKE HOOFDKLASSE
De Enschedese Damclub EDC zag op zaterdag 27 maart jongstleden in
Doetinchem haar inspanningen beloond, door de beslissingswedstrijd tegen de
kampioen van Gelderland, het Nijmeegse NOAD met 13-7 te winnen. Daarvoor
had zij de kampioenen van Limburg en Noord-Brabant uitgeschakeld. Daar er
maar één van de vier promoveren kon en het krachtsverschil minimaal was,
lag het voor de hand dat plaatsing bijzonder moeilijk zou worden. De strijd had
een spannend verloop. Het eerste materiaalverlies was voor EDC, aan het
zesde bord speelde G.H. Nijland tegen A. van Wel. De opening wordt door
Nijland slecht gespeeld en hij offerde al vroeg een schijf om de stand nog
enigszins houdbaar te houden. Voor de supporters stond het vast, dat de
eerste nul voor EDC geboren was. Nijland dacht er gelukkig anders over, trok
zelf zeer scherp ten aanval en kreeg zelfs later nog winstkansen. Invaller R.
Brouwer bracht de stand in ons voordeel door het inbouwen van een fraaie
combinatie, waardoor zijn tegenspeler J. Ehren, geen andere mogelijkheid
meer had dan materiaal te offeren. Op dat moment zag het er goed uit voor
EDC, alhoewel de spelers en supporters nog de nodige voorzichtigheid in acht
namen denkende aan de 8-2 voorsprong die we in de vorige ontmoeting
hadden, die uiteindelijk in een 10-10 eindigde. Aan bord twee stond H.
Bloemsma moeilijk tegen J. Wetzel en aan bord één stond op een gegeven
moment P. Groenewold 3 schijven achter tegen H. Rijksen. De andere partijen
liepen gelijk op. Gelukkig liep het deze keer voor EDC een stuk beter af en aan
het einde van de wedstrijd, toen we de balans opmaakten bleek dat niet één
speler van EDC verloren had. De borden waar we slechter stonden, bleken
nog voldoende compensatie te bieden voor remise en de borden waar we
beter stonden, worden in winst omgezet. Een prachtige beloning en een fraaie
prestatie geleverd door een tiental dat kwalitatief misschien nog wat onder de
maat is, maar bewezen heeft dat door een goede teamgeest, een volledige
inzet en de onverzettelijke wil om niet te verliezen, voldoende compensatie
bood om de hoogste plaats te bereiken.
Bron: Jubileumboek 1983
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1971 - 1972
In 1971 is EDC ingedeeld in de nationale hoofdklasse. Jammer genoeg moet men
na een seizoen alweer degraderen. De eindstand luidt:
Eindstand Nationale Hoofdklasse:
1. Constant
11
2. Monster
9
3. Bennekom
8
4. IJmuiden
8
5. Philips
8
6. VAD II
7
7. EDC
4
8. Twijzelerheide
1
-
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Een ander belangrijk feit is de verhuizing van café “Onder de Toren” naar Hotelcafé Reinders, Schurinksdwarsweg 34, Enschede. Dit zal 15 jaar lang het
clubgebouw van EDC zijn.

1972 - 1973
In dit seizoen eindigt EDC op een 5e plaats in de regionale hoofdklasse.
Het is ook het tijdperk van de bedrijfscompetitie die tussen een aantal Enschedese
instellingen en bedrijven zoals “Bamshoeve”, “Van der Loeff”, “Bijenkorf”, “Het
Roessingh” en “Twekkelerveld” wordt gespeeld in de periode 1969-1974.

Het team Damclub Bamshoeve, Kampioen Bedrijfscompetitie 1968-1969
Bron: fotoalbum G.H. Nijland

1973 - 1974
EDC telt nu 37 leden. Het 2e van EDC wordt kampioen van de 1e klasse PODB.
Het 1e behaalt een 4e plaats, terwijl damclub Zwartsluis kampioen wordt.
Jeugdlid G. Kleinsman behaalt een 4e plaats bij het Aspiranten Kampioenschap van
Overijssel. Aan het toernooi om het Persoonlijk Jeugdkampioenschap van Enschede
doen 50 deelnemers mee!
Dat is nu wel even anders maar sommige dingen zijn van alle tijden…..
Uit het clubblad van januari 1973
Verder wil ik onze leden er aan herinneren dat de clubavonden (dinsdag
avonds) om half acht beginnen en niet om acht uur zo als sommigen
schijnbaar denken!
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Op 6 oktober 1973 viert EDC haar 40-jarig bestaan met een feestavond bij Reinders.
‘s Morgens wordt door enkele leden van EDC bloemen gelegd op het graf van
wijlen H.C. Voogd, onze erevoorzitter. Tijdens deze eenvoudige plechtigheid
worden alle overleden leden van EDC herdacht. ’s Avonds wordt in ons
clublokaal een feestavond gehouden en wat voor één. Om plm. 18.00 uur
waren de eersten aanwezig en voor de maaltijd wordt er een lekker glaasje
gedronken. Tijdens de maaltijd wordt het bestuur toegesproken door Van
Berkum die hen bedankte voor het vele werk dat door hen wordt verzet. Na de
maaltijd wordt het gezellig samenzijn voortgezet onder de tonen van de muziek
die er voor zorgde dat de dansvloer geregeld bezet was. Het hoogtepunt van
de avond wordt ingeluid door de voorzitter: Achterhuis en Van Schaick worden
naar voren geroepen en toen kwam het: B. van Schaick wordt benoemd tot
ERELID. Berend had te kennen gegeven dit jaar niet meer actief te kunnen
spelen. Voor de verdiensten die hij voor EDC gehad heeft wordt hem het
ERELIDMAATSCHAP verleend. De oorkonde wordt door het jeugdlid G.
Kleinsman overhandigd.
G. Achterhuis wordt vervolgens benoemd tot LID VAN VERDIENSTE. Gerrit
heeft praktisch altijd in het eerste gespeeld, en zelfs nu hij te kennen heeft
gegeven “Het hoeft niet meer zo nodig.” is hij nog bereid als invaller te
fungeren. En hoe, tegen Zwartsluis haalde hij weer de volledige twee punten
binnen. Berend en Gerrit van harte gefeliciteerd. Hun echtgenotes waren de
heer Damhuis behulpzaam bij de verloting, die gehouden wordt. Al degenen
die ervoor gezorgd hebben dat de prijzen binnen kwamen, komt ook onze
oprechte dank toe. Tegen twaalven gingen de eersten weg. Voldaan over de
mooie avond. EDC kan op een geslaagd jubileum terug zien.
Bron: “De Dammer”, november 1973
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1974 - 1975
In 1974 telt EDC 43 leden.
Na een nek-aan-nek race met onze naober DIOS Eibergen, worden we nog
onverwachts kampioen. EDC promoveert automatisch naar de nationale hoofdklasse.
In Westerhaar wordt G. Kleinsman met 13 uit 7 kampioen tijdens het
jeugdkampioenschap van Overijssel 1e klasse. Tweede wordt de latere PODB
bestuurder H. Hoonhorst.
Ook in de bedrijfscompetitie is de EDC jeugd erg succesvol, getuige het volgende
bericht in “De Dammer”:
Voor de bedrijfscompetitie behaalde onze jeugd in de 7e ronde een
formidabele overwinning op het team van Van der Loeff. Het wordt namelijk
een maximale 10-0 zege. In de wedstrijd behaalde ikzelf vrij snel een
voorsprong van twee schijven, maar toen ik eens rondkeek zag ik dat Erik
Brouwer en Han Kleinsman nog sneller geweest waren. Erik mocht als eerste
de felicitaties in ontvangst nemen, ik won vrij snel daarna en Han scoorde het
6e en dus winnende punt. Zijn broer Gerhard kon dat niet op zich laten zitten
en won dus ook en met een beetje mazzel behaalde Wim Schepers de 5e
overwinning. In een uur tijd was de hele zaak bekeken. Voor ik de
persoonlijke uitslagen geef zou ik mede namens de jongens Gerrit Achterhuis
willen bedanken die voor het vervoer zorgde.
Albert Lusink, Bron: “De Dammer”, februari 1974

Het schooldammen in die tijd heeft een omvang die nu niet meer is voor te stellen.
Voor het jaarlijkse schooldamtoernooi voor basisscholen is de grote Diekmanhal in
Enschede nodig.

Schooldammen in de Diekmanhal, 24 oktober 1974
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In navolging van het aanmoedigingslied van R. Kuijer in 1959 gaat “De Dammer”
opnieuw ‘literair’, ditmaal met een fraaie limerick van J.A. Pennings:
Een zeer sterk speler te Wenen
sloeg door een slagzet acht stenen
Hij won de partij en hoewel vreselijk blij
zat hij toch achter het dambord te Wenen
J.A. Pennings, Bron: “De Dammer”, oktober 1974

Eveneens fraai maar dan -waarschijnlijk- eigen creativiteit is het volgende verhaal:
VLUGGERTJE
Bedrijfscompetitie! Dammen zonder klok. Tegenstanders die alles van het
dammen afweten, of alles nog moeten leren. Maar bovenal:
damenthousiasten.
Hij, lichtelijk besnord, vrijgezel, vormde de laatste steunpilaar van het vijftal
dat tegen een zeer gemêleerd groepje te spelen had. Een jonge groep,
waarin nota bene twee dames! Hij (namen noemen we niet) moest tegen een
van die twee. Uitgesproken tegen die ene met haar mooie blauwe ogen. Een
lachebekje bovendien. Om half negen wordt het startsein gegeven. Zijn
aarzelende openingszet was nauwelijks geschoven of haar tegenzet stond er
al. Ook zijn tweede en derde zet worden nog bedachtzaam geplaatst, maar
haar zetten kwamen zo mogelijk nog vlugger. Het inspireerde hem tot een
vlotte tegenactie. "Ik schuif maar wat hoor", zei ze lachend. "Ik kan er niets
van." Zijn vierde zet was verkeerd. Stralend incasseerde ze de schijf winst.
Er kwam een waas voor zijn ogen. Hij zag geen bord en geen schijven meer,
hoorde alleen maar haar lachen. De schijven klikten en klakten over het bord.
De ene blunder stapelde zich na de ander op in de vorm van schijven
zichtbaar in haar doos. Om vijf over half negen gaf hij zich gewonnen.
"Och ik heb geluk gehad", lachebekte zij. En alsof het als een soort troost
bedoeld was, zei ze uitnodigend: "En nu een vluggertje?"
Bron: Jubileumboek 1983

Maar er zijn ook irritaties, zoals bij de materiaalbeheerder Nijland.
OPRUIMEN S. V. P. !!
Tijdens het afgelopen seizoen is weer gebleken dat veel spelers na afloop van
hun partij het materiaal maar laten liggen, met als gevolg dat degenen die toch
al laat zijn ook nog eens alle borden, schijven en klokken op kunnen ruimen.
Er bestaat nog steeds een afspraak dat de witspeler hier zorg voor draagt.
Laten we ons hier in het vervolg aan houden en mocht de witspeler dit
vergeten, laat dit dan geen vrijbrief zijn voor de zwartspeler om eveneens het
materiaal te laten liggen, maar denk ook eens aan uw clubgenoten.
Verder missen we nog enige klokken en de sleutel van de prijzenkast.
Bron: “De Dammer”, juli 1974
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1975 - 1976
De nationale hoofdklasse brengt ons geen geluk. Net als in het jaar 1971 moeten wij na
l jaar alweer terug, samen met Philips Eindhoven. In dit seizoen promoveert DC
Almelo naar de ereklasse.
Meer succes heeft EDC bij het kampioenschap van Overijssel getuige het volgende
bericht in “De Dammer”:
EDC-er Gerard Beerepoot damkampioen van Overijssel 1975!
Groot!! Ja zeer groot zal de consternatie zijn geweest
bij een zekere J. Jurg uit Hengelo toen hij vernam dat
houthakker Beerepoot voor het eerst na jaren de
provinciale titel weer mee naar Enschede nam.
Opgelucht, ja zeer opgelucht waren de Enschedese
damvrienden toen ze vernamen dat clubgenoot
Gerard Beerepoot de titel terug bracht. Hoe is het nu
te verklaren dat een “outsider” zulk een belangrijke
titel in de wacht sleept? Welnu dat is zeer eenvoudig:
van Gerard is bekend dat hij zijn studie uitstekend
weet te combineren met zijn dammen en derhalve
maakt hij dus flinke vorderingen op damgebied.
Bron: “De Dammer”, januari 1976

Verder beproeven de EDC-ers hun geluk in de traditionele Paasbingo op dinsdag 25
maart. De oproep aan de leden in “De Dammer” van maart 1975 luidt:
Traditiegetrouw houdt EDC ook dit jaar weer een grote PAASBINGO die
gehouden wordt op dinsdag 25 maart. Aanvang 20.00 uur. Ook deze keer
zijn er weer een aantal fraaie prijzen te verdienen. Daarentegen is ondanks
de inflatie de prijs per kaart nog steeds fl. 2,50. Vanzelfsprekend zijn ook
deze keer de vrouwen, verloofden etc. weer van harte welkom. Aan onze
leden echter wel een vriendelijk verzoek om voor een aantal kleine prijsjes te
zorgen. KOMT ALLEN! en laten we er gezamenlijk een gezellige avond van
maken.

Ook komen er in 1975 enkele leden bij met bekende en vertrouwde namen:
Zoals Ben Maas, (Jawel, dezelfde die 33 jaar later in 2008 opnieuw lid wordt!),
A. Boers, (Jawel, hij wordt 19 jaar later opnieuw lid), B. Veldman, (Niet Björn
Veldman maar zijn grootvader Bruin Veldman!), en Hennik Munnink (Geen familie
van Ludwig Munnink.)
In 1976 neemt EDC afscheid van L. Schut, eindspelkenner, prominent EDC-er van het
allereerste uur.
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1976 - 1979
Tot aan 1979 handhaaft EDC zich met wisselend succes in de regionale hoofdklasse.
Dinsdag 29 november 1977 is een feestelijke clubavond. Deze avond staat in het teken
van het jubileum van Derk Baas en Gerrit Nijland vanwege hun 40-jarig lidmaatschap
van EDC. De heer Van Baaren, voorzitter van de PODB, was bereid gevonden om de
jubileumspeldjes persoonlijk met een toepasselijk woord te komen overhandigen. De
heer Van Baaren haalt enkele herinneringen van vroeger op en spelt daarna persoonlijk
de jubileumspeldjes op de revers van de heren Baas en Nijland. Hierna is het woord
aan onze voorzitter de heer Kroondijk die namens de club enkele cadeaus overhandigt.
Na de koffie met gebak begint men met een speciaal voor deze avond te houden
sneldamtoernooi.
In 1977 wordt Bert Slot lid om 5 jaar later toe te treden tot de redactie van “De
Dammer” en ook in 1982 de functie van secretaris voor een periode van 14 jaar op zich
zal nemen.
Ook met het jeugddammen gaat alles voortreffelijk. In 1978 wordt een jonge 15-jarige
speler lid van EDC. Zijn naam: Luigi Akio Ingmar Schirinzi, beter bekend als Gino
Schirinzi. Later wordt hij 25 jaar lang redacteur van “De Dammer” en 6x
clubkampioen van EDC. Verder melden zich Henk Bosch en Gerrit Kooistra aan als
nieuwe leden.
Che-Ben Kot wordt in 1979 juniorenkampioen van Overijssel in de 1e klasse.
Jeugddamclub de Wesselerbrink
In de wijkboerderij Wesselerbrink “De Wesseler” wordt donderdagavond door
een groepje jongelui nog altijd actief gedamd. De donderdag voor St.
Nicolaas wordt een gezellige avond georganiseerd met o.a. sjoelen, fotoquiz
en diverse vragen op allerlei gebied waarbij punten te verdienen vielen. Een
avond die zeer in de smaak viel. (Door jeugdleider Evert van Gunst, red.)
Jeugdleden uit die tijd waren Gino Schirinzi die 3x jeugdkampioen wordt,
Che Ben Kot, Tonny van den Dolder, Han van Gunst, Aart Beute, Peter
Heijnen, Alfred van Wijk, André Driezen, J. ter Borg en H. Knol.
Bron: “De Dammer”, december 1978

1979 - 1980
In dit seizoen volgt helaas degradatie naar de Provinciale Hoofdklasse Overijssel.
Penningmeester A. Bruins kijkt intussen alvast vooruit naar het 50-jarig jubileum in
1983. Hij schrijft in “De Dammer” van december 1979:
Reservegetal LOTTO
Even een woordje van mij over ons Lotto reservegetal.
Het loopt zeer goed. Vele leden spelen mee en dat is goed merkbaar in de
kas die wij aan het creëren zijn voor ons 50-jarig jubileum. Dat er enkele
leden zijn die nog nimmer in de prijzen zijn gevallen is louter pech. Ik hoop
dat ze hierdoor de moed niet laten zakken want het is in ons aller belang dat
er bij het 10e lustrum een financiële armslag is, want u begrijpt dat de
manifestaties bij zo’n jubileum veel geld kosten.
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1980 - 1981
Van de degradatie naar de provinciale hoofdklasse Overijssel in 1979 herstelt EDC
zich snel. EDC wordt meteen weer kampioen in district 1. Na 2 beslissingswedstrijden
tegen de kampioen van de kop van Overijssel, te weten Nijverdal, promoveert men
weer naar de landelijke 2e klasse. Opnieuw krijgt EDC er enkele spraakmakende leden
bij: Martin Fluit, Tonny Keijzer en Ludwig Munnink.
En de sensatie van 1980: de 17-jarige Gino Schirinzi verslaat Bennie Wiggers!!

Het kampioenstiental van 1980-1981
Stand v.l.n.r.: B. Slot, A. Bruins, G. Kleinsman, B. Maas, G.H. Nijland
Zittend v.l.n.r.: B. Schlie, J. Baas, B. Wiggers
Staand rechts: E. van Gunst. Zittend: D. Baas

1981 - 1982
In juli 1981 overlijden D. Baas, oud clubkampioen, na een lidmaatschap van 43 jaar en
ons erelid B. van Schaick.
Het 1e handhaaft zich in de landelijke 2e klasse. Het 2e tiental weet beslag te leggen op
het kampioenschap in de 1e klasse Oost en promoveert naar de Hoofdklasse Overijssel.
1982
EDC telt nu 44 leden. Naast het Voogd toernooi dat al lang wordt gespeeld is er nu ook
de Reinders cup. De jeugdclub op de Wesselerbrink is helaas op een dood spoor
geraakt maar nu heeft EDC haar aandacht voor wat betreft de jeugd verplaatst naar een
ander deel van Enschede, n.l. Stadsveld waar een jeugdclub ontstaat onder leiding van
G. Kleinsman. Dat levert opnieuw een lid op die zich later tot een sterke speler zal
ontwikkelen: Ronny Koop. Ook wordt Dick van Ommeren lid.
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1983 Het 50-jarig jubileum van EDC
In het jubileumjaar 1983 neemt EDC op 12 augustus op de Oosterbegraafplaats
afscheid van Jan Jeninga, die bijna 40 jaar lid is geweest waarvan 27 jaar als
bestuurslid. Maar EDC krijgt er ook een nieuw lid en wel Michel Koop.
Deze zal net als zijn broer Ronny vanaf 1998 wisselend voor EDC uitkomen en voor
damclub Nijverdal.
Ook het Huisdammerstoernooi levert enkele nieuwe leden op namelijk Johnny
Gellekink, Harry Veldman (zoon van Bruin Veldman) en Eric Leusink.
Verslag huisdammerstoernooi ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum
In hotel Reinders werd in februari het huisdammerstoernooi besloten met de
laatste ronde. Het toernooi werd gewonnen door H. Veldman die in de laatste
ronde geen fout maakte en door een overwinning op S. Matabadal zijn
koppositie wist te handhaven. Als goede tweede eindigde A. Boriglione voor
J. Veldman. Winnaar van de verliezerspoule werd E. Leusink voor J.
Lambers. Na afloop reikte de voorzitter B. Wiggers aan de prijswinnaars de
bekers uit. EDC kon terugzien op een geslaagd en sportief verlopen toernooi.
Eindstand Finalepoule
1
H. Veldman
9
2
A. Boriglione
8
3
J. Veldman
6
4
J. Nieland
4
5
F. Nijhuis
3
6
S. Matabadal
0

Eindstand verliezerspoule
1. E. Leusink
12
2 J. Lambers
12
3 E. Verhagen
8
4 H. Lammers
8
5 B. Kottenbelt
6
6 J. Gellekink
4
7 R. Wiggers
4
8 W. Antjong
2
Bron: Jubileumboek 1983

EDC doet in 1983 ook méér dan dammen alleen. Dichten bijvoorbeeld,
“DICHTERSHOEKJE”
Dammen is onze hobby.
En blijft steeds onze sport.
Wij zullen blijven schuiven.
De spanning op ieder gezicht.
Lijkt menigeen wel getikt.
Na een sportief gebaar.
Blijven we als vrienden bij elkaar.
Ook het eindspel is een kunst.
Is ieder twee punten gegund.
G.H. Nijland
Bron: “De Dammer”, april 1983
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En behalve dammen en dichten kan men bij EDC óók voetballen…..
De jaarlijkse voetbalwedstrijden van EDC georganiseerd door Rinus Wiggers
waren kwalitatief van niveau (kwaliteit zoekt kwaliteit! aldus R.W.).
De eerste wedstrijd speelden we op de vliegbasis tegen een team van Wim
van Sint Annaland. Door een goal van Paolo Rossi kwam EDC op 1-0. Lange
tijd zag het er dan ook naar uit dat we zouden winnen, mede door goed
keeperswerk van Rudy de Bruin (“de chimpansee van EDC”). In tijdnood
verspeelden we echter de winst door een magnifieke kopbal van lange Wim
(toevallig familie van de Korrel !); 1-1 dus, waarna gezellig enkele uurtjes in
de korporaalsmess werden doorgebracht.
De tweede wedstrijd, thuis op het terrein van het Bouwhuis, tegen een team
van de damclub Almelo werd een klein drama voor de Almeloërs.
Conditioneel en technisch kwamen ze er niet aan te pas en het was een
wonder dat de eindstand slechts 8-0 werd door o.a. 3 treffers van Rossi en
twee van Marcel Wiggers.
Op 25 juni was de topwedstrijd tussen Reinders en EDC. Al na 2 minuten
kwam EDC op 1-0. Er was echter sprake van verdacht keeperswerk van de
chimpansee van EDC, die doordat hij twee ballen zeer simpel uit de handen
liet vallen, nu weer voor een jaar genoeg te .............. kan krijgen bij, juist ja,
Reinders. Na een 3-1 achterstand kwamen we collectief zeer sterk terug tot
3-3. Aangezien 12 tegen 10 zelfs voor EDC teveel is werd het door Jan
Reinders (toevallig hij) 4-3 voor Reinders.
De daaropvolgende wedstrijd speelden we tegen de schakers van Favorita.
Na bij de rust nog met 2-1 achter te hebben gestaan, wisten we nog te
winnen met 4-2 door 2 goals van H. Veldman (Harry, red.) en 2 van Gellekink
(Johnny, red.). Hierna gingen we net zoals de voorgaande keren gezellig
naar café Reinders!
Topscorer werd Paolo Rossi met 6 goals, gevolgd door Gellekink en Marcel
Wiggers met ieder 3 goals. Verder wil ik hierbij onze vaste supporters
bedanken, met name Annie en Marja Wiggers en José, de vrouw van de
chimpansee.
Tenslotte: Donderdag 20 oktober deed een team van EDC mee aan een
zaalvoetbaltoernooi georganiseerd door het bedrijf waar B. Slot (Bert, red.)
werkt, en deze DAMMER wordt vervaardigd. Van de 12 teams die meededen
waren er vele goed ingespeeld en aangezien we voor het eerst samen deze
tak van sport beoefenden mag de tweede plaats van onderen er nog best
wezen. De sfeer en gezelligheid was troef en volgend jaar doen we weer
mee. U toch ook ........!
Gino Schirinzi
Opmerking red: de echte Italiaan Paolo Rossi werd op het
WK-voetbal 1982 topscorer met 6 goals!
Bron: “De Dammer”, december 1983
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Zomervoetbal bij EDC, vermoedelijk in 1983
Staand v.l.n.r.: Marcel Wiggers, Dirk Schrik, Benno Schlie, Peter Heijnen, Luit Haan,
Tonny Keijzer, Rinus Wiggers, Bert Slot, Gerrit Nijland
Zittend v.l.n.r.: Gino Schirinzi, Wim Schepers, Willie Wiggers, Rudy de Bruin,
André Bruins, Cor Bruins
Bron: fotoalbum G.H. Nijland
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1983 Activiteiten in het jubileumjaar
1983 is natuurlijk ook het jaar waarin EDC haar 50-jarig jubileum viert. En hóe!
De jubileumcommissie, bestaande uit Wim van Sint Annaland (voorzitter),
André Bruins, Evert van Gunst, Hans Weggen en Rinus Wiggers, heeft het volgende
georganiseerd…
Jubileumblad
januari
februari
maart
maart/april
juni
augustus
1 oktober
8 oktober
november
17 december

Onder redactie van Evert van Gunst, Gerhard Kleinsman, Hans
Weggen, Bennie Wiggers, Marja Wiggers en Rinus Wiggers.
H.C. Voogdtoernooi
Jeugdkampioenschap van Enschede voor pupillen, aspiranten en
junioren
Huisdammerstoernooi
Schooldamtoernooi
Voorrondes, halve finale en finale voor Lager Onderwijs.
De finale voor het Voortgezet Onderwijs is niet doorgegaan.
Nederlaagtoernooi EDC - Twente's Eerste en EDC - DBB Almelo
Vriendschappelijke wedstrijd tegen Damclub DAWO
Kegelen voor de jeugd bij "De Vluchte”
Nederlaagtoernooi EDC - DEZL Westerhaar en EDC - DIOS Eibergen
Receptie 50-jarig jubileum
Feestavond naar aanleiding van 50-jarig jubileum
Gongtoernooi
Simultaan door Ton Sijbrands

Het EDC nederlaagtoernooi
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Van dit jubileum zijn verschillende foto’s bewaard.

De uitnodiging voor de receptie

Het bestuur van EDC in 1983
Staand v.l.n.r.: A. Bruins, B. Slot, E. van Gunst, G. Kleinsman
Zittend v.l.n.r.: J. Jeninga, B. Wiggers, H. Munnink
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De redactie van “De Dammer” in 1983
Staand v.l.n.r.: G. Schirinzi, H. Bosch, zittend v.l.n.r.: B. Slot, M. Fluit, G. Kleinsman

Het 1e tiental van EDC in 1983
Staand v.l.n.r.: B. Maas, B. Slot, E. van Gunst, B. Wiggers, M. Fluit,
G. Kooistra, G. Kleinsman
Zittend v.l.n.r.: A. Bruins, G. Schirinzi, J. Baas, R. Wiggers
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Het 2e team (achttal) van EDC 1983
Staand v.l.n.r.: G.H. Nijland, J. Jeninga, B. Veldman, B. Maas,
W. Bosgraaf, H. Munnink
Zittend H. Bosch en G. Kooistra

2e team K.v.O. 1e kl. 1981/1982
Staand v.l.n.r.: R. Wiggers, H. Munnink, M. Fluit, H. Bosch, T. Damhuis
Zittend v.l.n.r.: J. Jeninga, G. Kooistra, G. Schirinzi, B. Veldman
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Enkele sfeerfoto’s van de receptie en feestavond
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1983 Simultaan Ton Sijbrands - EDC
Op 17 december 1983 speelt Ton Sijbrands bij Reinders een
simultaan tegen EDC in het kader van het 50-jarig jubileum. Hij
neemt het op tegen ca. 50 EDC-ers. Slechts 2 EDC-ers weten
remise te spelen en wel de 82-jarige Jellema en de tien jaar
jongere oud voorzitter Kroondijk. In de plaatselijke pers wordt
hier ruim aandacht aan besteed met onder andere het volgende
humoristische verslag.

A. Jellema

Sijbrands laat de stenen dansen in simultaan van EDC
(Door Ricus Hertsenberg)
Enschede - Ton Sijbrands is sedert zaterdagmiddag kwart over vijf nog
groter geworden in de ogen van de leden van de Enschedese Damclub.
Als oud-wereldkampioen dammen was hij voor hen al een fenomeen -zo
kende iedereen hem uit kranten en damboeken- en na z'n
blinddamwedstrijd (alleen, afgesloten in een kamertje zonder potlood
en papier tegen twintig topdammers en maar één remise) was men
zelfs bereid hem de allergrootste te noemen, maar zaterdag laat in de
middag, na meer dan vijf uur dammen, toen was er alleen nog maar
verbijsterde stilte.
Sijbrands damde tegen vijftig EDC-ers en een paar introducées simultaan
in hotel Reinders, tegen vrijwel allemaal gerenommeerde spelers en verloor
niet één partij. Hij won ze alle, op twee remises na. Voorzitter B. Wiggers
had hem welkom geheten, rond twaalf uur, en zei dat Sijbrands was
uitgenodigd om de viering van het vijftigjarig bestaan een bijzonder cachet
te geven. Nou, het werd meer dan dat. Het werd een evenement, waarbij
de stenen dansten. Naar de bakjes van Sijbrands. Om even na twaalven
begon hij aan zijn rondjes. Wandelend ging hij van bord naar bord, zonder
een tegenstander aan te zien. Rechterhand in de zak van z'n colbert,
linkerhand schuivend, van tijd tot tijd strijkend door z'n woeste haardos.
Om 12.22 uur nam hij een slok koffie en zette toen zijn wandeling tot 12.49
uur voort. Op dat tijdstip viel de negenjarige Herald Wiggers de eer van zijn
leven te beurt. Sijbrands had aan zijn bord even bedenktijd nodig, een
paar seconden maar, doch niettemin bedenktijd. Herald at bijna de pen op,
waarmee hij notities maakte om de partij ooit nog eens te kunnen nadammen
en te zien, waar hij precies in de fout was gegaan. Vlak daarop, aan de
andere kant van de zaal, hield Sijbrands weer even halt, nu bij het bord
van de brutale Schirinzi, van wie bekend is dat hij lak heeft aan systemen.
Zou deze Schirinzi misschien enig weerwerk aan de Grote Meester
kunnen bieden?
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Geen magiër
Maar nee, later zou blijken dat ook hij „gelijk een weerbarstig veertje" door
Sijbrands van het bord werd geblazen. Ben Maas, niet de eerste de beste,
zei: „Die Sijbrands is wel razend knap, maar een magiër is hij nou ook weer
niet". Later op de middag begon hij te twijfelen aan die stelling, want een
geofferde steen, die hij „geheid" terug zou krijgen verdween in een flitsende
wisseling. Evert van Gunst, ook een man van klasse, had vlak van tevoren
een oersolide stelling, met beveiligingen aan alle kanten, letterlijk van zijn
bord zien vliegen.
En zo verging het de een na de ander. Degenen, die zich omstreeks half
drie nog staande hadden weten te houden blikten in angst en vreze op als
de Grote Meester hun bord naderde, want je kon nu wel denken dat er met
jouw stand niks aan de hand was en je kon wel zeker weten dat Sijbrands
noch een goochelaar, noch een tovenaar is, maar tjongejonge wat had die
man in enkele uren al een ravage aangericht in de stellingen van zeer
hooggeachte clubvrienden.
Toen voorzitter Wiggers aankondigde dat Sijbrands zich even tien minuten
zou terugtrekken voor een uitsmijter bogen tientallen gefronsde koppen
extra geconcentreerd, extra diep boven de borden, want dit waren tien
onverwachte minuten, waarin buiten de nerveusmakende presentie van de
Grote Meester kon worden nagedacht en waaruit winst moest worden
geslagen. Maar ach, wat baatte het.
Oude artiest
Hoewel. Een kwartier na de uitsmijter ging er applaus op. Wiggers had even
aandacht gevraagd en meegedeeld dat de 82-jarige Jellema zijn partij in
remise had beëindigd. Hoe was het in vredesnaam mogelijk. Goed, Jellema
was een damartiest, maar, zo zag je ze denken, een hele oude „en als die
remise weet te bereiken dan moet ik het toch ook kunnen". En opnieuw
begonnen de prakkezaties, maar, zoals gezegd, wat baatte het. Terwijl
Jellema zich rechtens trakteerde op een borrel als een bokaal gingen ze stuk
voor stuk tenonder in een zee van teleurstelling, die zo vol met hoop was
geweest. Ze lachten nog wel, maar hier en daar zag je toch de grimas, die zo
bekend is van de boer met z'n kiespijn.
Eén was er, die rechtop bleef. Hij had trouwens meer dan vijf uur rechtop in
zijn stoel gezeten, met een dikke sigaar in de mond, als de vleesgeworden,
rustige zekerheid: Dat was oud voorzitter Kroondijk. Terwijl een dichte haag
van stilgeworden damenthousiasten en fanaten zich rondom hem heen
verdrongen behaalde hij in de laatste van de vijftig partijen de tweede
remise.
Sijbrands moe na vijf uur dammen, met slechts 1/50ste deel denktijd van elk
van zijn tegenstanders? Nee, „maar ze dammen hier goed". Ook niet moe in
de heupen, de rug of ergens anders, na vijf uur wandelen? „Neueu, kan ik
niet zeggen". En hij kijkt je aan of hij er ook niks aan kan doen. De opperste,
vriendelijke bescheidenheid, ondanks de adoratie van duizenden.
Bron: De Twentsche Courant, 19 december 1983
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Groepsfoto 50-jarig jubileum in 1983
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1. J. Behari, 2. Hans Weggen, 3. Wim van Sint Annaland, 4. Bert Slot, 5. Harry Veldman, 6. Eddy Ramdin 7. J. ten Dijke
8. Dick van Ommeren, 9. André Driezen, 10. Benno Schlie, 11. Ben Maas, 12. Evert van Gunst, 13. Bruin Veldman, 14. W. Bosgraaf,
15. Henk Bosch, 16. Martin Fluit, 17. Peter Heijnen, 18. J. Lambers, 19. Johnny Gellekink, 20. H. Schuurhannes, 21. Rinus Wiggers,
22. Hennik Munnink, 23. Andrè Bruins, 24. Gino Schirinzi, 25. Mans Gorel, 26. Eric Leusink, 27. Jan Jeninga, 28. Bert Kroondijk,
29. Jan Baas, 30. Gerrit Kooistra, 31. Bennie Wiggers, 32. Theo Damhuis, 33. Gerhard Kleinsman, 34. Gerrit Achterhuis 35. Rudy de Bruin,
36. Edwin van Zwienen, 37. Stan Bugajski, 38. H. Jagt, 39. Gerrit Nijland.

1984
- In 1983 was na een ziekte de 1e tiental speler Willie Schievink op 30-jarige leeftijd
overleden. Ter nagedachtenis wordt in november 1984 het eerste Willie Schievink
gongtoernooi gespeeld met zo’n 50 deelnemers. Er wordt op de gong gespeeld om
prijzen die door de familie Schievink ter beschikking waren gesteld.
Het Willie Schievink toernooi is voor het laatst gespeeld in 1990.
-

Op 15 november overlijdt A.J. Kroondijk, voorzitter van EDC van 1975-1982.
Hij was lid geworden in 1969 maar had eerder een korte periode bij EDC gespeeld
in 1936.

-

Michel Koop, lid geworden in 1983, wordt in 1985 op 10-jarige leeftijd
pupillenkampioen van Nederland. Gezien zijn leeftijd was het nog niet zo
eenvoudig om bij EDC ’s avonds te spelen. Michel’s moeder wordt in 1984 ook
lid! Over de manier waarop hij in de kwartfinales weet te winnen schreef Bennie
Wiggers:
“Olaf, Olaf, hij trapt in het zetje”
In de onlangs gespeelde kwartfinales van het K.v.N. voor pupillen gebeurde
het volgende ......
E.D.C. met nog 2 deelnemers in de strijd, namelijk Olaf Wiggers en Michel
Koop, toog vol goede moed naar Soest. In de trein werd er natuurlijk gedamd
en Michel Koop vroeg hoe dat openingszetje ook al weer was wat Gino
Schirinzi hem had laten zien. Na het een paar keer gespeeld te hebben, was
het voor Michel hebbes. In Soest aangekomen bleek al snel, dat wij beter bij
de Koningin (Soestdijk) hadden kunnen uitstappen, maar een passerende
taxi bracht ons snel naar de speelzaal.
Na 2 wedstrijden had Michel 2 uit 2 en moest hij de laatste winnen om in de
halve finale te komen. Nog voordat de partij begon riep Michel mij al en
vertelde dat zij hem tot remise wilden dwingen. Wat was er namelijk gebeurd,
zijn tegenstander wou hem wijsmaken, dat Michel aan remise genoeg had,
maar nadat ik hem nogmaals verzekerd had dat hij moest winnen, begon de
partij. De opening ging snel en ........ het leek de opening uit de trein wel, en
ja hoor Michels tegenstander speelde 39-33. Michel keek, ..... keek en keek
nog eens, zijn ogen begonnen te glinsteren en in de muisstille zaal riep hij
met luide stem: “Olaf, Olaf, hij trapt in het zetje!!!”
P.S. Het gaat om de volgende opening:
1. 32-28, 18-23 2. 33-29, 23x32 3. 37x28, 16-21 4. 39-33?, 21-27! enz.
Bennie Wiggers
Bron: “De Dammer”, oktober 1984
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-

Verder nog wat lichte kost uit “De Dammer”:
Een van de leden komt 's avonds laat thuis van de clubavond, met een
bedrukt gezicht. Zegt zijn vrouw tegen hem: "Wat is er met jou gebeurd?"
"Och, niets", zegt de man, "maar ik ben in een Haarlemmer getrapt". Zegt zijn
vrouw tegen hem: "Als je dan maar goed je voeten geveegd hebt, ik wil die
viezigheid niet in huis hebben!!!!!”
Bron: “De Dammer”, augustus 1984

-

EDC speelt in seizoen 1984-1985 met maar liefst 5 teams in de provinciale
competitie. EDC 1 en 2 komen in de provinciale Hoofdklasse uit, EDC 3 in de
tweede klasse, EDC 4 en 5 in de toenmalige vierde klasse.
Standen PODB 1984-1985
Hoofdklasse
1. Enschede 1
2. Borne 1
3. Westerhaar 2
4. Twente’s Eerste 2
5. Almelo 2
6. Hellendoorn 1
7. Rijssen 1
8. Dedemsvaart 1
9. Enschede 2

5-9
4-7
4-6
4-4
4-3
5-3
5-3
5-3
4-2

Vierde klasse
1. Enschede 4
2. Twente’s Eerste 4
3. Enschede 5
4. Deventer 3
5. Dedemsvaart 3
6. Wierden 3
7. Westerhaar 8
8. Wierden 4
9. Westerhaar 7

4-8
3-6
3-4
3-4
3-4
4-4
4-2
4-0
4-0

Tweede klasse
1. Enschede 3
2. Westerhaar 4
3. Twente’s Eerste 3
4. Vechtstreek 1
5. Hellendoorn 2
6. Almelo 3
7. Rijssen 2
8. Vriezenveen 1

4-6
4-6
4-6
4-5
4-4
4-3
4-2
4-0

Bron ”De Dammer”, december 1984
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1984 - 1990
In de jaren volgend op het 50-jarig jubileum komt EDC tot grote bloei. Het aantal
leden stijgt snel tot over de 50 om rond 1990 weer af te nemen tot ongeveer 40.
Zo komen in deze periode de volgende leden erbij: Jaap van Galen, Rob Pots en Willie
Wiggers in 1984, Ludwig Munnink voor de 2e maal in 1988 en ook de huidige
secretaris Luit Haan, Rabin Hanoeman in 1989 en Hans van Gompel in 1990.
Schooldammen blijft onverminderd populair. In 1987 trekt het schooldammen 300
kinderen naar de Diekmanhal!
De onderlinge competitie wordt geleid door E. van Gunst en H. Munnink terwijl het
secretariaat in goede handen is bij B. Slot. EDC floreert onder het voorzitterschap van
B. Wiggers met als 2e voorzitter Dick van Ommeren die na 1986 B. Wiggers opvolgt.
In deze periode speelt EDC voornamelijk in de Provinciale Hoofdklasse. In 1985-1986
wordt EDC kampioen van Overijssel maar de destijds geldende promotiewedstrijd
tegen andere provinciale kampioenen wordt niet gewonnen. Pas in 1988 promoveert
EDC naar de Landelijke 2e klasse om het jaar daarop weer te degraderen. In 1990-1991
wordt EDC opnieuw kampioen van Overijssel om daarna tot 1994 in de Landelijke 2e
klasse te blijven. Het destijds geldende systeem en de klassenindeling was totaal anders
dan nu. De provinciale en de landelijke competitie vormden één geheel. Sinds 2001 is
de landelijke competitie geheel losgekoppeld van de provinciale competitie. De
inschrijving in de landelijke 2e klasse is vrij en er bestaat geen degradatie meer uit de 2e
klasse.
In deze periode zijn er enkele studenten van de Universiteit Twente lid van EDC.
In 1990 studeert Gerard de Groot cum laude (= “met de hoogste lof”) af bij de afdeling
Electrotechniek van de Universiteit Twente. Ook Jaap van Galen ontvangt in 1990 zijn
bul en is dan officieel ingenieur Toegepaste Wiskunde. Henk Bosch rondde in 1984
zijn studie tot ingenieur af bij de afdeling Chemische Technologie en promoveert tot
doctor in de Technische Wetenschappen op 21 april 1989. En in 1987 studeert Martin
Fluit (ook cum laude) af als ingenieur Electrotechniek. Martin en Henk verlaten EDC
in verband met hun werk in respectievelijk Zwitserland en Limburg. Daarmee valt
samen dat de damclub op de Universiteit Twente in 1987 wordt opgeheven. Het vertrek
van eerst Martin, dan Henk en vervolgens Jaap en Gerard is een fors verlies voor EDC
want dit zijn bepaald niet de minste spelers van EDC! [Gelukkig wordt in 1988 Roel
Janssen lid, ook een student aan de Universiteit Twente. Hij zou 20 jaar later kampioen
van Haarlem worden!]
1985
- Er is in 1985 een jeugdclub op de Wesselerbrink, geleid door G. Kooistra en een
jeugdclub op het Stadsveld, geleid door G. Kleinsman en E. Leusink.
-

December 1985 overlijdt ons legendarisch lid Piet Groenewold. In het
aprilnummer van 1985 had de redactie nog een gedenkwaardig interview met hem
geplaatst naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag. EDC herdenkt Piet als
een verwoed dammer met zijn eigen unieke interpretaties.
Bron: “De Dammer”, januari 1986
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Er is ook vrolijker nieuws. Zoals het volgende schitterende verhaal:
Prins André
Toen de carnavalsvereniging van Emos mij vroeg of ik mee wou doen met
het uitluiden van hun prins heb ik gelijk ja gezegd, want de prins carnaval van
de voetbalvereniging Emos was niemand minder dan onze penningmeester
André Bruins. Zoals gebruikelijk bij het afscheid van de prins moet dat altijd
gebeuren op een bijzondere manier.
André, als dammer bij Emos onoverwinnelijk, moest maar eens een partijtje
verliezen. Dat leek hun leuk, de Emos-mensen. De afspraak was gauw
gemaakt. Verkleed als indiaan en volkomen onherkenbaar stortte ik mij in het
carnavalsfestijn. Na diverse pilsjes en veel gehos werd er om stilte gevraagd.
Het officiële gedeelte ging beginnen. Er was een boksring gemaakt met
middenin een tafel met twee stoelen afgedekt met een laken. André moest
als dammer nog even zijn klasse tonen. Daarna was hij eervol ontheven van
zijn taak als prins carnaval. Er werd gevraagd of er iemand in de zaal was die
een partijtje tegen de prins wou spelen. Nou die was er wel. Dat was ik dus,
de indiaan.
We namen onze plaatsen in achter het dambord. Arbiter Driezen maakte
bekend dat de partij niet langer dan vijf minuten mocht duren. Hoewel het
indianenpak mij uitstekend paste was ik niet zo gelukkig met het masker. Het
was warm en begon te schuiven. André probeerde steeds achter mijn ware
identiteit te komen, maar ik leek Jannes (van der Wal, red.) wel bij Mies. Dus
niets zeggen. De partij begon. Het ging snel, zeer snel. Enig voordeel was er
niet bij. De schijven vlogen van het bord. Maar er gebeurde meer. Mijn
masker begon een zeer slechte stand in te nemen, maar wat moest ik,
schuiven. Dus Andre’s lange vleugel was uitgeschakeld, maar mijn linker oog
ook. De strijd werd harder. André was al twee maal, terecht, door de arbiter
vermanend toegesproken wegens te traag spel. Maar nu begon hij mij ook
onder druk te zetten, door te roepen, “jij moet spelen, jij moet spelen”.
Ik wou wel graag, maar ik zag nog slechts een schijf tegelijk (niet door de
pils, maar door het masker dus). In mijn wanhopige situatie nam ik alle
risico’s en begon aan mijn masker te trekken en te schuiven. Maar toen viel
het doek letterlijk en figuurlijk en ik zag totaal niets meer. Gelukkig redde de
gong mij. De vijf minuten waren om en de arbiter riep de indiaan tot
overwinnaar uit. Het uitbundige lachen van André, dat kwam toen ik mij
ontmaskerde, is bij alle dammers wel bekend.
B. Wiggers
Bron: “De Dammer”, februari 1985

Kort gedichtje:
Slaan is verplicht
Dus sloeg ik er vier
Maar hij sloeg terug
En nu lig ik hier
Bron: “De Dammer”, augustus 1985
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In het vorige verhaal komt de naam Jannes van der Wal voor. Onder de niet heel erg
vleiende titel “Gehannes met Jannes” schrijft Henk Bosch een verslag over de
simultaan die Jannes van der Wal geeft in 1985.
GEHANNES MET JANNES II
Na twee en een half jaar eindelijk weer eens een aflevering uit deze serie.
Ter gelegenheid van de 70-ste verjaardag van Piet Groenewold speelde
Jannes van der Wal op 25 mei een simultaan tegen EDC. Hij onderbrak
daarvoor speciaal het in Valkenburg verspeelde toernooi om de Coup du
Monde, die later, door toedoen van Jannes, door de Russen werd gewonnen.
Dit stukje handelt echter over de simultaan die Jannes speelde. Doordat er
wat gasten en een 15-tal jeugdspelers aanwezig waren moest Jannes het
tegen 57 tegenstanders opnemen. Nadat onze voorzitter iedereen, vooral
Jannes natuurlijk, welkom geheten had, begon Jannes aan het bord van Piet
met zijn simultaan. Geheel in overeenstemming met zijn natuur, liep hij
daarbij tegen de klok in. Het viel me nog mee dat hij niet met zwart wilde
spelen. In het begin legde Jannes een zeer hoog tempo aan de dag. Daarbij
schuwde hij geen gecompliceerde standen. Het wekt dan ook geen
verwondering dat hij enkele combinaties over het hoofd zag. Nadat Robert
Riesthuis al zeer snel geprofiteerd had van een onoplettendheid van Jannes
scoorde EDC lange tijd geen punt. Uiteindelijk brachten Erwin Elshof (zonder
combinatie, dus gewoon op positie remise gehaald! Bravo.) Anand
Mahangoe, G.H. Jansen (uit Hengelo) en ikzelf nog een puntje binnen. Tonny
Keijzer bracht het in een fraaie partij zelfs nog tot winst.
De einduitslag werd daardoor 107–7 voor Jannes. Zijn laatste overwinning
boekte Jannes op, wie anders dan ..... Piet Groenewold. Het was toen kwart
over drie. Een klein rekensommetje leert dat Jannes voor elke zet ongeveer 4
seconden gebruikt heeft. In die tijd heeft hij dan ook nog gegeten en
gedronken. Voorwaar een fantastisch hoge snelheid.
Henk Bosch
Bron: “De Dammer”, november 1985

J. van der Wal – G. Kooistra
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1986
- Voor het Huisdamtoernooi van 1986 melden zich 12 deelnemers.
-

In 1985-1986 wordt EDC kampioen van Overijssel maar de destijds geldende
promotiewedstrijd tegen andere provinciale kampioenen wordt niet gewonnen.

Het kampioensteam van 1986
V.l.n.r.: Martin Fluit, Bennie Wiggers, Gerhard Kleinsman, Henk Bosch, Jan Baas,
Benno Schlie, Bert Slot, Ben Maas, Rinus Wiggers en Gerrit Kooistra

1987
- De damclub op de Universiteit Twente wordt opgeheven.
-

G. Schirinzi behaalt een 2e plaats bij het NK sneldammen in de 1e klasse.

-

EDC-er Dick van Ommeren wordt gekozen tot penningmeester van de PODB en
zal deze functie van 1987 tot 1991 vervullen. Opnieuw een EDC-er in het PODB
bestuur! [In 1940 werd A.G.J. Waanders penningmeester tot 1952. Verder was H.
van Amerom in 1952 2e voorzitter.]

-

Bennie Wiggers ontvangt op 29 april 1987 de eremedaille in zilver verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten op damgebied, speciaal voor het
jeugdwerk in Enschede!
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-

Een belangrijke gebeurtenis in deze jaren is het afscheid eind 1987 van clublokaal
“De Vluchte”. Vanaf 1971 heeft EDC gedamd bij Hotel Reinders aan de
Schurinksdwarsweg. Bij de overname in 1984 door Jan Reinders van “De Vluchte”
aan de Oldenzaalsestraat verhuist EDC mee. Maar na verloop van tijd blijkt deze
zaal niet zo te bevallen, reden om naar een ander clublokaal uit te kijken. Dat
wordt “De Wimpel”, bij de familie De Jong aan de Oldenzaalsestraat.
EDC zal hier 16½ jaar blijven!

De buitenkant van “De Wimpel”, clubgebouw van EDC

-

In 1987 wordt behalve van clubgebouw ook van een EDC-er afscheid genomen.
In memoriam H. Bloemsma
Op donderdag 19 november jongstleden overleed op 68-jarige leeftijd het
EDC-lid H. Bloemsma. In het meinummer van 1985 plaatste de redactie nog
een interview met deze bekende dammer en astroloog. Bloemsma was
bekend als damproblemist, damjournalist en uitgever van damboeken. Hij
was jarenlang de man achter de damrubriek die we in Huis aan Huis konden
lezen. Als uitgever was hij betrokken bij het tot stand komen van vier fraaie
damboeken nl. “Oefeningen in het analyseren”, “Monografie van de Coup
Royal”, “3 om 1” en “20 om 20”! De grootste teleurstelling voor hem was dat
te weinig dammers geïnteresseerd waren in deze boeken. In zijn hartewens
noemde Bloemsma destijds het volgende: “Ik hoop dat dammers een keer
hun verstand laten werken ten aanzien van de damliteratuur.”
Wij sluiten ons bij deze uitspraak aan.
de redactie
Bron: “De Dammer”, december 1987
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-

Verder staan er in de “De Dammer” in deze jaren regelmatig humoristische
bijdragen. Zoals de hier volgende bijdrage van Wim van Sint Annaland.
BEN JE VANAVOND VROEG OF LAAT TERUG ?
Dinsdagavond is voor mij de mooiste avond in de week. Op die avond neem
ik, met nog een kleine vijftig clubleden, deel aan de onderlinge
damcompetitie voor een plaats in een van de teams die Enschede
vertegenwoordigt in de Provinciale clubcompetitie. Alle leden kennen elkaar
door en door en dat vind je terug in het spel.
Afgelopen dinsdagavond speelde ik tegen Rinus Wiggers. Rinus is een
geduchte tegenstander, een man met karakter, een uitgesproken mening
enz. kortom, spelen tegen Rinus geeft vuurwerk. Voordat ik de eerste zet van
Rinus beantwoordde met een tegenzet, heb ik eerst mijn 20 schijven ingelicht
over de tegenstander. Bijvoorbeeld over zijn onverzettelijkheid, kennis van
het spel, creativiteit, specialiteiten enz. Bij iedere zet van mijn tegenspeler
pleeg ik eerst overleg met mijn schijven: wat is de bedoeling van die zet en
wat is daarop het beste antwoord. Betrekken we een voorpost, ruilen we uit,
spelen we een lokzet, een combinatie, vallen we aan door het midden,
passen we een omsingelingstactiek toe enz. enz. Kortom: Hoe brengen wij
Rinus van de wijs.
In de stand van 9 om 9 schijven hadden we het zover. Rinus stelde mij voor
om het elkaar vanavond maar niet al te moeilijk te maken en tot remise te
besluiten. Ik had met mijn schijven vastgesteld dat we iets beter stonden.
Helemaal zeker wist ik het niet. Toen Rinus remise voorstelde wist ik het
zeker “we staan beter”. Vandaar mijn antwoord “laten we nog even verder
spelen”. Prompt offerde Rinus een schijf en na 20 zetten gaf hij mij de hand.
Nou mag je aan een speler niet kunnen merken of hij gewonnen of verloren
heeft. Dat eist de sportiviteit. Echte onsportieve lieden hebben wij niet, maar
aan de gedragingen van een winnaar of verliezer kun je heel veel afleiden.
Winnaars laten bijvoorbeeld graag zien waar het voor hun tegenstander fout
ging. Zij blijven langer in het clubgebouw hangen en drinken een pilsje.
Verliezers zijn naar huis voor je het weet. Ze nemen onopvallend afscheid.
De week daarvoor bijvoorbeeld was ik vroeg thuis. “Van wie heb je vanavond
verloren?” vroeg mijn vrouw. “Van Tonny Keijzer” antwoordde ik. Vroeger
vroeg ze me voor ik naar de clubavond ging “Ben je vanavond vroeg terug?”
Na jaren weet ze het precies: het is een kwestie van winnen of verliezen.
Wim van Sint Annaland
Bron: “De Dammer”, april 1987
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1988
-

Met de jeugd gaat het bijzonder goed. Er zijn nu 40 jeugdleden en er zijn
jeugdclubs, geleid door Henk Bosch, Dirk Schrik, Gerrit Kooistra en Gerhard
Kleinsman. Het Jeugd Kampioenschap van Enschede telt 50 deelnemers.
Men besluit om een Jeugd DamClub op te richten.
Start jeugd damclub
Het jeugdbestuur van EDC heeft besloten om te proberen een damclub
speciaal voor jeugd van de grond te krijgen. ledere donderdagavond vanaf
zeven uur tot ongeveer half negen is er voor de jeugd gelegenheid een
onderlinge competitie te spelen en trainingen te volgen. Dit zal allemaal
plaats vinden in ons eigen clublokaal. De eerste avond van deze club zal zijn
op donderdag 22 september, die avond zal er een simultaan gegeven
worden.
Tot voor kort werd er door diverse jeugdspelers gewoon op dinsdagavond
gespeeld maar dit bleek toch enkele nadelen te hebben. Ten eerste is het
voor de meeste kinderen leuker om tegen leeftijdsgenoten te spelen (behalve
misschien voor de sterke jeugdspelers) en ten tweede hebben de volwassen
leden de neiging zich met de partijen van kinderen te bemoeien omdat ze,
vaak ten onrechte denken dat ze het beter weten. Onder andere om deze
redenen en ook omdat partijen vaak lang duurden is het aantal jeugdleden
dat op de dinsdagavond damt drastisch gedaald.
Door het oprichten van een jeugdclub waar deze nadelen niet bestaan, hoopt
EDC wat meer jeugd aan zich te binden. Als de leden dan de speelsterkte
en/of leeftijd hebben gekregen om naar de volwassen club te gaan is die
overstap al veel gemakkelijker, omdat ze dan al wat EDC-ers kennen.
Bovendien is er op de donderdagavond plaats voor meer jeugdactiviteiten
zoals trainingen en toernooien.
Om nu alles op die jeugdclub goed te laten verlopen zijn er enkele mensen
nodig die ongeveer om de drie weken een donderdagavond vrij hebben om
te helpen en de jeugd te begeleiden. Het aantal mensen dat per avond nodig
is, is natuurlijk afhankelijk van het aantal leden dat de club krijgt, maar moet
toch minimaal 2 á 3 zijn. Mensen die daar tijd voor hebben, kunnen dat de
komende weken melden bij het jeugdbestuur. Probeer natuurlijk ook mensen
er toe te bewegen om lid te worden.
Gerard de Groot, Jaap van Galen, Gerrit Kooistra, Bennie Wiggers
Rinus Wiggers, Eric Leusink, Gerhard Kleinsman
Bron: “De Dammer”, september 1988

-

Verder twee droevige berichten:
Eind december neemt EDC afscheid van Marijke Koop – van de Pol, de moeder
van Michel en Ronny.

-

En ook in december 1988 komt het bericht dat Jouke Bakker is overleden. Hij was
onder andere van 1968-1970 eindredacteur van “De Dammer” en van 1968-1971
competitieleider.
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1989
Ook in 1989 heeft EDC over haar jeugd niet te klagen.
- Het jaarlijkse jeugdkampioenschap van Enschede trekt 40 kinderen.
- Er zijn nu jeugdclubs in de Enschedese speeltuinen:
Jeugdclub Speeltuin Kozakkenpark door G. de Groot en J. van Galen, 15 leden.
Jeugdclub Speeltuin Het Honk, 18 leden door E. Leusink.
Jeugdclub Wesselerbrink door G. Kooistra.
Jeugdclub op de Franklinstraat door R. Hanoeman.
Er zijn clubs op verschillende scholen zoals bijvoorbeeld Pathmos.
- De tijd van de bedrijfscompetities lijkt echter voorbij. In de Bedrijfscompetitie
spelen nog 2 teams, beiden bestaande uit EDC-ers. Team DCW en team
Vredenstein.
- Ook het Huisdamtoernooi van maart 1989 is geen daverend succes. 13 deelnemers,
kampioen werd F. Darmohoetomo, maar het levert EDC geen nieuwe leden op.
- En door zijn vertrek naar Limburg neemt EDC afscheid van Henk Bosch.
Afscheid HENK BOSCH
In september 1978 kwam hij voor het eerst bij ons op de clubavond! Een
boerenzoon uit Klarenbeek die hier op de TH nu UT chemische technologie
ging studeren. In die tienenhalf seizoen dat Henk onderlinge speelde bij onze
club heeft hij niet alleen op damgebied, maar ook op het maatschappelijke
gebied het één en ander neer gezet.
In 1984 studeerde hij af als ingenieur in de CT. Vervolgens besloot hij verder
te gaan met onderzoek aan de UT wat er toe leidde dat hij op 21 april jl. de
titel van doctor in de CT mag dragen. Inmiddels is Henk werkzaam voor DSM
in Limburg alwaar hij onlangs met zijn vrouw Marijke, met wie hij in 1987
trouwde, naar toe verhuisd is.
Als dammer gold Henk als een wisselvallige speler. Hij debuteerde in groep 3
met een tweede plaats, werd vervolgens kampioen van groep 2 en werd
daarna twee maal officieel EDC-kampioen, in 1985 en in het seizoen 87-88!
In die tussentijd maakte Henk ook degradatie uit groep 1 mee.
Als clubspeler vertegenwoordigde hij jarenlang de belangen van ons eerste
tot en met dit seizoen! Als mede-oprichter van deze “Dammer” in 1982
maakte hij jarenlang deel uit van de redactie waarbij hij bekendheid kreeg
door de rubrieken fragmenten, galerij der kampioenen, een serie over het
blinddammen, een korreltje en het romanachtige grootmeester en
damslapers. Verder maakte Manneke, zoals zijn bijnaam luidde ook ruim drie
jaar deel uit van het EDC-bestuur waarin hij zich als extern competitieleider
kon laten fêteren met een promotie van ons eerste naar de landelijke tweede
klasse! Tevens maakte hij een draaiboek voor ons bestuur waardoor er beter
gefunctioneerd kon worden.
Henk en Marijke, het ga jullie goed en tot gauw!
Bron: “De Dammer”, mei 1989
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1989 was ook een jaar met enkele bijzondere en komische momenten.
Dammers vluchten voor populier
NIJVERDAL (ANP) – De damwedstrijd tussen Nijverdal en Enschede voor de
tweede klasse B van de KNDB-competitie moest zaterdag onmiddellijk na het
begin worden onderbroken omdat een populier het clubgebouw dreigde te
verpletteren. De boom moest zaterdag worden omgezaagd omdat hij gevaar
opleverde voor de omgeving.
Op het moment dat de ruim een meter dikke populier vrijwel was
doorgezaagd, brak één van de takels. Omdat de voorman niet kon voorzien
welke kant de boom zou opvallen, kwam de man in paniek de damzaal in
gerend om de dammers te waarschuwen.
In grote haast verlieten spelers en toeschouwers het clublokaal, dat
uiteindelijk toch werd gespaard. Met enige inspanningen kon net op tijd een
nieuwe takel worden aangebracht, zodat de boom uiteindelijk op de juiste
wijze kon worden geveld. De thuisclub bleek daarna over de sterkste
zenuwen te beschikken en won met 12-8. Aldus dagblad Tubantia van 27
februari 1989
In de Twentsche Courant luidde de slotzin: Eén man (Rinus Wiggers, red.),
die tijdens het waarschuwings-signaal op het toilet zat, keek nogal raar op
toen hij bij terugkomst geen van zijn speelmakkers meer in de zaal aantrof.
Bron: “De Dammer”, april 1989

Als blijk van waardering voor zijn langdurige lidmaatschap van de KNDB ontvangt
Jan Baas op 31 januari 1989 een gouden speld. Bij die gelegenheid dicht men:
Ter gelegenheid van de uitreiking van
de Gouden KNDB-speld aan de heer Jan Baas
Wij eren vanavond de heer Baas, voor zijn vrienden Jan.
Die nog steeds zeer goed dammen kan.
Hij was in 1933, bij de oprichting van EDC al present.
En is nog steeds in de damwereld bekend.
Hij was vele malen deelnemer aan het Kampioenschap van Nederland.
En menig gerenommeerde speler beet tegen hem in ’t zand.
Wij zijn blij dat hij nog steeds altijd zeer sterk speelt.
In het 1e tiental wordt nog menig nulletje uitgedeeld.
Jan is lid van verdienste van EDC
En als sportief clublid zijn wij allemaal met Jan zeer tevrée.
Vroeger was Jan Baas EDC nog wel eens ontrouw.
Maar dit is hem vergeven, hij toonde berouw.
Vandaag krijgt hij de Gouden-speld van de KNDB.
Jan loopt hier nu voortaan trots door Enschede mee.
Wij wensen hem nog vele fijne damjaren in goede gezondheid.
Jan van harte gefeliciteerd en wees overtuigd van onze erkentelijkheid.
Bron: “De Dammer”, februari 1989
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1990
- Ook in 1990 moet EDC opnieuw afscheid nemen. Na een lidmaatschap van 51 jaar
overlijdt eind januari G. Achterhuis, lid en oud EDC-kampioen.
Begin maart overlijdt H. Munnink, oud EDC-bestuurslid als competitieleider.
En in juli 1990 overlijden F. Jacobs en G. van Berkum, laatstgenoemde oud EDC
kampioen en oud EDC voorzitter.
-

Vrolijker nieuws is dat een EDC-er 5e wordt bij het Nederlands Kampioenschap!!
Het gaat om het Computer Dam Kampioenschap van Nederland waarin het
programma “Damdrammer” van EDC-er Gerard de Groot een 5e plaats haalt.
Winnaar wordt Truus van Stef Keetman.

-

Ton Sijbrands geeft een simultaan op 25 borden op 2e Paasdag in Blom’s Zwarte
markt. Michel Koop weet hier remise te spelen, R. Mahabiersing wint!

-

Michel Koop wordt op zijn 15e de jongste clubkampioen ooit!

-

In het najaar van 1990 wordt Arjan van Galen lid van EDC. Hij zal later 3 x
clubkampioen worden. Net als zijn broer Jaap zal hij nooit voor EDC 1 uitkomen.
Beide broers blijven in die tijd DES Lunteren trouw!

Van periodes van geluk en voorspoed is de geschiedschrijving altijd makkelijker dan
van moeilijke turbulente tijden. Hier een verslag van het Voogd toernooi dat de
gemoedelijke sfeer van die jaren goed weergeeft.
VOOGD TOERNOOI 9 januari 1990
Het Voogd toernooi was ook dit jaar weer een spannend en geslaagd
toernooi. Mede dankzij het grote deelnemersveld, zo’n 30 deelnemers was
het ook dit keer weer raden tegen wie je moest. De eindstand luidde als
volgt: 1. Michel Koop, die maar 2 verliespunten had en André Bruins in een
barrage over 2 partijen alle hoeken van het bord liet zien. Michel koos de
koffie en André koos een kiprollade. Derde werd Joy, een Surinamer die pas
bij damclub is en met een fles jenever naar huis ging.
Trouwens, onze Surinaamse vrienden deden het bij dit toernooi bij lange na
niet slecht. Menig kanshebber zoals Bennie Wiggers en schrijver dezes
hadden grote moeilijkheden met die gasten. Ik denk zelf dat we volgend jaar
misschien zelfs één van die jongens als winnaar hebben van het Voogd
toernooi.
Al met al wil ik nog een woord van dank uitspreken aan het adres van
Gerhard Kleinsman, die op rustige wijze de touwtjes in handen had. Hij werd
daarbij bijgestaan door zijn vrouw Monica, die met haar handjes tot soms
magistrale lotingen kwam die tot veel hilariteit leidde bij de dammers.
Ronny Koop
Bron: “De Dammer”, januari 1990
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1991 - 2000
- In 1992 draagt van Dick van Ommeren de voorzittershamer over aan Wim van Sint
Annaland die deze functie eerder bekleedde in de jaren 1965 – 1974.
In 1999, na in totaal 16 jaar voorzitterschap trekt Wim zich terug uit het bestuur
van EDC en wordt opgevolgd door Albert Boers. Het secretariaat dat langdurig
door Bert Slot is vervuld (1982 – 1996) wordt in 1997 overgenomen door Luit
Haan.
-

Qua leden heeft EDC niet te klagen. Er zijn over deze jaren wisselend tussen de 30
en 40 leden. Leden gaan en leden komen. Zoals in 1993 Johan Wiggers en Marcel
de Kogel, in 1994 de latere voorzitter Albert Boers (hernieuwd lidmaatschap) en
ook in 1994 Alex Content. Deze laatste is het bewijs dat men nooit te oud is om
met dammen te beginnen want hij is 76 als hij zich aanmeldt!

Alex Content en Derk Vuurboom in 2004
Deze twee heren zijn op dat moment samen 175 jaar oud!
Andere nieuwe leden zijn in 1996 Jan van Montfoort die in 1999 het
penningmeesterschap op zich zal nemen en Gerard Vink die 6 maal clubkampioen
zal worden. In 1997 wordt na 22 jaar opnieuw een B. Veldman lid namelijk Björn,
de kleinzoon van Bruin Veldman. Ook Jan Velner komt er in 1997 bij. Na de
eeuwwisseling zal hij de Overijsselse Damdagen competitie 2x op zijn naam
schrijven. Doreen Hams wordt lid, een van de weinige jongedames uit de
geschiedenis van EDC. In 1998 wordt Willie Steinmeijer lid die helaas
onverwachts overlijdt in 2004. Tenslotte wordt in maart 1999 Paul van de Veen
lid. Korte tijd bestaat dan de bijzondere situatie dat EDC 3 leden telt die allemaal
ooit lid waren van damvereniging Woudenberg, namelijk Dick van Ommeren,
Gerard Vink en Paul van de Veen. Maar ondanks de komst van deze nieuwe leden
begint ook EDC te merken dat het niet langer vanzelfsprekend is om lid te worden
van een damclub en begint zich af te vragen hoe ooit weer te komen tot die
ledenaantallen uit de tachtiger jaren. De belangstelling voor jeugdclub
Wesselerbrink neemt af. De jeugdclub Glanerbrug heeft in 1993 nog 10 leden.
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-

In 1995 wordt “Actiegroep 2000” opgericht. Het streven is om in het jaar 2000 het
ledenaantal ongeveer verdubbeld te krijgen. Een ander initiatief is de oprichting
van de Enschedese Damschool in november 1995.

-

Dat EDC de jeugd serieus neemt is wel duidelijk als we naar de resultaten kijken.
Bij het Anton Jurg toernooi, het sneldamkampioenschap van Overijssel wordt bij
de pupillen Laurens Keijzer in 1995 kampioen en Tim Hesselink in 1999.
Bij de aspiranten legt Ronald Keijzer beslag op de titel in 1996.
Het gewone kampioenschap van Overijssel wordt bij de junioren in 1992
gewonnen door Michel Koop, bij de welpen door Laurens Keijzer in 1992, door
Jessica Groenhuis in 1996 en Koen Reefman in 1997.

-

Als vereniging is EDC verder succesvol in de nationale en de Overijsselse
competitie. Van 1991 tot 1994 speelt EDC in de toenmalige landelijke tweede
klasse, degradeert en speelt van 1994 tot 1996 in de Provinciale hoofdklasse en na
de promotie in 1996 weer tot en met 2000 opnieuw in de landelijke tweede klasse.

-

Er worden ook opmerkelijke individuele prestaties geleverd:
In 1990 en 1991 verovert EDC-er Rabin Hanoeman het kampioenschap van
Overijssel in de 2e klasse en Aart Beute in 1993 in de 1e klasse.
Het jaarlijkse toernooi van de PODB, “Dammen over de IJssel”, wordt zowel in
1992 als in 1996 door Michel Koop gewonnen en in 1994 door Bennie Wiggers.
In juli 1993 wordt Michel Koop 6e bij het Junioren Kampioenschap van Nederland.
Hij wint van Kees Thijssen en Friso Fennema!
Ook het vermelden waard is de 3e plaats van Gino Schirinzi in 1995 bij het
Nederlands Kampioenschap sneldammen 1e klasse. Een andere bijzondere prestatie
is dat hij als enige in een simultaan weet te winnen van Ton Sijbrands.
In de onlangs gehouden simultaan te
Glanerbrug, 23 oktober jl. bij Stockmann,
was na de 54ste zet 19-24 de stand van
het diagram ontstaan.
I.p.v. het door zwart verwachte 7-16!
ruilde Sijbrands hier met 34-30 x x40.
Nu volgde 3-8! en is de stand remise (op
bijv. 40-44 zou komen 38-42! x 13-18 x
18-22 xx x) maar Sijbrands wilde de schijf
op 38 winnen en speelde 40-49?? waarna
38-43! volgde en Sijbrands het opgaf.
T. Sijbrands – G. Schirinzi 0-2
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Bron: “De Dammer”, november 1991

Om het clubkampioenschap van EDC wordt in deze jaren fel gestreden. Bennie
Wiggers heeft geduchte concurrentie gekregen! Na Michel Koop in 1990 zijn het eerst
Arjan van Galen (3x), daarna Gino Schirinzi en tenslotte vanaf 1996 Gerard Vink die
de titel voor zich opeisen. Later volgen nog twee clubkampioenschappen van Bennie
die daarmee zijn totaal op een fabelachtige 26 stuks brengt!!
Hierna volgen enkele stukken uit “De Dammer” over belangrijke momenten in de
periode 1991 – 2000:
1991
Een prachtige illustratie hoe de opvattingen in de loop der tijden veranderen….
EDC dreigt na rookverbod met vertrek
In de tweede klasse van de damcompetitie ging de wedstrijd Apeldoorn –
EDC pas na grote consternatie van start. De thuisclub eiste een rookverbod
in de speelzaal. De Enschedeërs gingen hier niet mee akkoord. “Zoek maar
een ander lokaal, want anders gaan we weer weg. We hebben zeven rokers
in de ploeg”, dreigde teamleider Ben Wiggers tegen de wedstrijdleiding. Na
rijp beraad werden de asbakken toch tevoorschijn gehaald; met het verzoek
het roken te beperken. Mede door alle opwinding verloor EDC met 11-9.
Bron: “De Dammer”, november 1991

1992
- De Senegalese speler Lat Gueye komt aan het ITC in Enschede studeren en meldt
zich aan bij EDC. Hij bleef een jaar, ging weer terug naar Senegal en kwam in
1995 voor een jaar terug.
-

Verder schrijft “De Dammer” van juni 1992:
In memoriam Benno Schlie
Op zaterdag 23 mei jl. bereikte ons het bericht van het plotselinge overlijden
van onze damvriend, bestuurslid en eerste 10-tal speler Benno Schlie.
Dit was een grote klap voor onze vereniging. Niet alleen in organisatorische
zin maar ook als mens was Benno graag gezien. Zijn goed humeur en gevoel
voor humor zullen we nooit vergeten.
Zelfs in de laatste, voor hem toch moeilijke jaren, waarin hij een slopende
ziekte met zich droeg bleef hij opgewekt en deed zijn taken in het bestuur
voor meer dan honderd procent.
Wij zijn dankbaar dat hij gedurende zoveel jaren lid van onze vereniging
wilde zijn. Benno we zullen je missen.
Bron: “De Dammer”, juni 1992
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1993 Het 60-jarig jubileum
EDC viert in 1993 haar 60-jarig bestaan en de jubileumcommissie heeft een prachtig
programma opgezet:
Overzicht activiteiten JUBILEUMJAAR
1.

Nieuwjaarsreceptie

2.

Huisdamtoernooi

3.

Jubileumtoernooi

4.

Halve finale kampioenschap van Nederland voor junioren

5.

Jeugdkampioenschap van Enschede

6.

Reünie oud- EDC-ers

7.

Simultaan en blindseance Ton Sijbrands

8.

Feestmiddag jeugd EDC

9.

Jubileumbijlage De Dammer

10.

Feestavond
Bron: “De Dammer”, januari 1993

De jubileum commissie v.l.n.r.: Johnny Gellekink, Rinus Wiggers,
Conny Slot en Harry Veldman
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Het Huisdamtoernooi is met 16 deelnemers zeer geslaagd. En de blindsimultaan van
Ton Sijbrands tegen 10 tegenstanders is een spectaculaire en tot de verbeelding
sprekende vorm van simultaan spelen! Sijbrands had in 1982 in Den Haag al eerder 10
partijen blind gespeeld, later in 1986 12 tegelijk in Cannes, 14 in IJmuiden in 1987, 15
in Middelburg in 1991 en 18 in Venlo in 1993.
De 10 partijen blind ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum zijn dus geen unicum als
record en komen ook niet in de historische “records” over blinddammen voor. Maar dat
doet niets af aan de fenomenale prestatie waarvan EDC getuige is.
De blindseance die Ton Sijbrands 29 mei j.l. speelde in het Bouwhuis tegen
het eerste 10-tal is prima verlopen. Niet de eindstand, wat die was 19-1 voor
Ton Sijbrands (alleen M. Koop speelde remise), maar het hele gebeuren. De
zalen bij het Bouwhuis, de indeling, alles zorgde voor een prima sfeer. En
dan natuurlijk nog het blinddammen van Ton. Het is voor mij onbegrijpelijk
wat Ton Sijbrands deze middag liet zien, dit was wereldklasse. Jeroen Goudt
speelde een simultaan en won al zijn partijen. Hierna analyseerde Jeroen
nog enkele partijen uit de blindseance. Het bleek toen ook weer dat Jeroen
Goudt tot de beste spelers in Nederland gerekend moet worden. Ook zou ik
Ada nog willen bedanken voor het doorgeven van de zetten. Dat gebeurde
zeer professioneel. Ton, Ada en Jeroen bedankt. Wie ik ook nog graag zou
willen bedanken dat zijn de mensen van de personeelsvereniging van het
Bouwhuis en de mensen die video-opnamen hebben gemaakt en natuurlijk
Bennie. Zonder hun steun hadden we dit niet klaar gespeeld.
Allen hartelijk dank.

Rinus Wiggers, voorzitter jubileumcommissie
Bron: “De Dammer”, september 1993

v.l.n.r.: Marcel de Kogel, Gino Schirinzi, Michel Koop, Tonny Keijzer,
Hans van Gompel, Ton Sijbrands, Ronny Koop, Luit Haan,
Harry Veldman, Bennie Wiggers en Jan Baas.
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Verder wordt in dit jubileumjaar een reünie gehouden. “De Dammer” schrijft hierover:
Oud-EDC
De reünie welke op vrijdagavond 24 september j.l. is gehouden, is uitgelopen
op een fantastische avond. Als men daarvoor b.v. extra uit Zwitserland komt
dan kan het natuurlijk niet kapot. Dit was het geval met Martin Fluit, terwijl
Gerrit Nijland het gehele weekend bij ons was. Gerrit die lid van verdienste is
heeft veel voor EDC betekend. Iemand die niet mocht ontbreken was Henk
Bosch. Henk heeft lange tijd in het bestuur van EDC gezeten en toentertijd
bergen werk verzet. Ook Jaap van Galen en Gerard de Groot die beiden in
het jeugdbestuur zaten en ook veel werk verzetten voor de DAMMER waren
er. W. van Kessel was ook weer present. Hij presteert het toch maar weer om
helemaal van de Stroinkslanden naar het clublokaal te komen. Als ouderen
(hierbij bedoel ik diegene die al jaren weg zijn bij EDC) waren o.a. aanwezig
F. Kuiper, U. Koster, A. Boers, [deze laatste is overigens weer lid geworden
en damt alweer volop mee] en Hans Weggen, die jarenlang secretaris is
geweest en tijdens het 50-jarig jubileum in de jubileumcommissie zat.
We hadden nog een gast en dat was niemand minder dan de kampioen van
Nederland, Wieger Wesselink. Er werd tussen het feesten door ook nog
gedamd waarbij Wieger liet zien niet voor niets kampioen van Nederland te
zijn. Al met al was het een avond om niet snel te vergeten.
Bron: “De Dammer”, november 1993

Behalve “Oud-EDC” heeft ook “Nieuw-EDC” de aandacht van de jubileumcommissie.
In december 1993 wordt het Jeugd jubileumtoernooi gespeeld met 23 deelnemers.
En de jeugd gaat met een bus naar Speelstad Oranje in Beilen.
EDC-JEUGD NAAR ORANJESTAD
In het kader van het 60-jarig bestaan van EDC werd de damjeugd van EDC
uitgenodigd voor een bezoek aan Speelstad ORANJE te Beilen. En wat
heeft de damjeugd hiervan genoten. Zijn de kinderen er normaal aan gewend
dat zij met schoolreisje met de bus op stap gaan, nu ook dit reisje ging met de
bus. We vertrokken zaterdag 4 september j.l. om half negen vanaf de
Mauritsschool aan de Geessinkbrink. Wij waren in totaal met 22 personen. Helaas
kon de voorzitter van de jubileumcommissie, Rinus Wiggers, niet mee die
dag. Wel was hij bij het vertrek van de Mauritsschool aanwezig om de groep een
prettige dag toe te wensen. En dat is het geworden. Tegen tien uur arriveerden
we die dag bij Speelstad Oranje. Er is in Oranjestad van alles te doen. Je kunt
het vergelijken met een optelling van alle speeltuinen in Nederland. Zo zijn er
draaimolens, botsauto's, superglijbanen en een heus piratenschip. Je kunt er
sjoelen op reuzesjoelbakken, kegelen op kegelbanen en er is een volledige
midgetgolfbaan. Kortom genoeg vertier om je uit te leven. Natuurlijk ontbrak
de patat met frikadel ook niet. Tegen 16.00 uur was afgesproken dat iedereen
zich bij de bus zou verzamelen voor de terugreis naar Enschede. Na in
Ommen nog een ijsco te hebben genuttigd arriveerden we zonder problemen
tegen 18.30 uur weer in Enschede en was een bijzonder leuke dag ten einde.
Als jeugdleider van EDC wil ik de jubileumcommissie, namens de jeugdleden
bedanken voor dit uitstapje.
L.W. Haan
Bron: “De Dammer”, november 1993
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Dat er in dat jubileumjaar 1993 ook héél goed wordt gedamd bewijst dit bericht:
Damstunt van EDC
WESTERHAAR – Tweedeklasser EDC heeft gisteravond voor een damstunt
gezorgd door het viertal van hoofdklasser Westerhaar uit te schakelen in de
kwartfinales van de strijd om de Overijsselse beker voor viertallen. Het
Enschedese kwartet dwong een 4-4 puntendeling af, maar gaat als lager
spelende club reglementair verder. De uitslag is opmerkelijk omdat
teamleider Huls van Westerhaar moeilijkheden voorzag en daarom de sterkst
mogelijke opstelling had geformeerd. Zijn kopman Auke Scholma en
juniorenkampioen Marino Barkel kwamen tegen Ben Wiggers en Harry
Veldman niet verder dan remise. Overijssels kampioen Peter Hoopman
verloor van Gino Schirinzi. Alleen Gil Salomé kwam tegen Luit Haan tot
winst.
Bron: Tubantia, dinsdag 23 maart 1993
Hoewel zwart in de diagramstand iets
minder staat is het na 12-18 nog
onduidelijk hoe wits plan moet gaan
lopen. Na 17-22?, waarschijnlijk te snel
gespeeld daar er voor de zwartspeler
tijdnood naderde (nog 14 zetten in een
kwartiertje), is het combinatief fraai uit:
33. 37-31! 26x28 38-32 28x37 48-42
37x48 33-29 24x33 39x8 13x2 30-25
48x30 35x4 2-8 44-39 nog even goed
opletten, want direct weggaan met de
dam leidt tot remise, 21-26 47-42 16-21
42-37 8-12 4-13 12-17 13-18 14-19 3934 19-24 18-9! En zwart gaf op want op
24-30 volgt 9-13 30x39 25-20 15x24
13x16 +

G. Schirinzi – P. Hoopman 2-0
32.17-22?
Bron “De Dammer”, juni 1993

En het volgende stukje uit “De Dammer” laat zien dat Gino behalve mooie combinaties
ook nog andere mooie dingen maakt.
Onze wedstrijdleider, Gino Schirinzi, is tevens redacteur van de PODB. Zijn
eerste PODB-Damnieuws heeft hij in een nieuw jasje gestoken en het ziet er
in zijn geheel goed uit. Proficiat Gino.
Aldus Wim van Sint Annaland
Bron: “De Dammer”, september 1994
[Gino zou redacteur blijven t/m oktober 1999, red.]
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1994
Na dit fantastische jubileumjaar begint EDC traditiegetrouw met het Voogd toernooi.
Het H.C. Voogd toernooi
Vanaf 1970, het jaar van overlijden van H.C. Voogd organiseert de
Enschedese Damclub op de eerste clubavond van het nieuwe jaar "het H.C.
Voogd toernooi". Dit om de nagedachtenis aan onze oud voorzitter en
erevoorzitter levendig te houden. H.C. Voogd was tientallen jaren het hart
van onze vereniging en daar zijn wij hem nu nog steeds dankbaar voor.
Het H.C. Voogd toernooi is een sneldamtoernooi waarbij iedere ronde geloot
wordt wie tegen elkaar speelt. Sterke spelers leveren 2 schijven of 1 schijf in
tegen zwakkere spelers. De speler met 5 verliespunten wordt uit de strijd
genomen. Het mooie van dit systeem is dat iedereen tegen iedereen speelt
en door de handicap de uitslag lang niet van te voren vaststaat. Met z'n allen
in een groep spelen bevordert de saamhorigheid of anders gezegd, "je leert
elkaar beter kennen". Een goed geslaagd toernooi, een goede traditie,
persoonlijk zou ik dit toernooi niet willen missen.
W. van Sint Annaland
Bron: “De Dammer”, februari 1994

Maar onverwachts krijgt EDC een groot verlies te verwerken.
Rinus Wiggers is niet meer
Met grote verslagenheid hebben we woensdagavond 23 februari om 23.00
uur vernomen dat onze beste damvriend, Rinus Wiggers, op 60-jarige leeftijd
aan een hartstilstand is overleden. Ondenkbaar dat zo'n sterke actieve man
van het ene op het andere moment er niet meer is. Afgelopen vrijdagavond
hebben wij bij Rinus en Annie thuis, met het bestuur, de videobanden
bekeken van de afscheidsreceptie en het 25-jarig jubileum van Rinus bij de
D.C.W. waar hij werkzaam was en met de V.U.T. vertrok. Een prachtige
receptie, een fijne sfeer en je proefde daar de vriendschap en
kameraadschap die van Rinus en zijn collega's afstraalden. Het afgelopen
jaar heeft Rinus als voorzitter van de jubileumcommissie het 60-jarig jubileum
van EDC op onnavolgbare wijze georganiseerd. Niet ik, zou Rinus zeggen,
alleen kan ik niks, maar met z'n allen kunnen we alles. Rinus had nog zoveel
plannen. Zo wou hij zijn krachten gaan wijden aan het jeugdwerk. Een
damclub oprichten die b.v. op de donderdagmiddag ging spelen, in ieder
geval overdag. Hij was ook nog materiaalbeheerder, zorgde voor de
adverteerders in de Dammer, hij verkocht loten, enz, enz. Kortom Rinus
regelde veel, stond altijd voor je klaar, en was een goede kameraad.
Helaas, Rinus is niet meer, we moeten zonder hem verder. Met
dankbaarheid in ons hart, voor alles wat hij voor een ieder van ons
persoonlijk, en voor de damsport in het algemeen heeft gedaan, moeten wij
van hem afscheid nemen. Zijn nagedachtenis zullen wij in hoge ere houden.
W. van Sint Annaland.
Bron: “De Dammer”, februari 1994
Later dat jaar, in juni 1994, meldt “De Dammer” het overlijden van J. Broerse, oudbestuurslid van EDC.
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1995
- In februari 1995 wordt Gerrit Kooistra beloond voor het vele werk dat hij voor de
jeugd heeft gedaan. “De Dammer” schrijft in februari 1995:
EDC lauwert G. Kooistra
Enschede - Gerrit Kooistra is tot lid van verdienste van de Enschedese Dam
Club benoemd. De Enschedeër kreeg die onderscheiding voor zijn grote
inzet in vele werkzaamheden voor het jeugddammen van EDC en voor de
gemeente Enschede in het algemeen. Op de feestavond van EDC werden
Gerhard Kleinsman en Wim Schepers in het zonnetje gezet wegens hun 25jarig lidmaatschap. Allen kregen een oorkonde en voor de dames was er een
boeket bloemen.
Bron: Uit de pers van januari 1995

-

Belangrijk is ook de oprichting van “Actiegroep 2000”.
Het motto is: ‘EDC naar 100 leden in 2000’. Daarvoor heeft men onder andere de
volgende plannen:
- Lesgeven op basisscholen
- Lesgeven op voortgezet onderwijs
- Opzetten van een damschool
- Imago verbetering

-

In augustus 1995 wordt besloten om de Wimpel bokaal door te laten gaan en om te
zetten naar de nu ingestelde Rinus bokaal, ter herinnering aan de overleden Rinus
Wiggers. Het principe is zoals bij de Wimpel bokaal: Er is een tijdshandicap,
afhankelijk van de groep waarin men speelt.

-

In oktober 1995 is de oprichting van de Enschedese Dam School een feit.
Op de eerste bijeenkomst worden de principes van het dammen op het 36-velden
bord behandeld door Arjan van Galen, drievoudig clubkampioen en net
afgestudeerd aan de Universiteit Twente in de Technische Natuurkunde.
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1996
EDC 1 wordt in 1996 kampioen van Overijssel.

EDC Kampioen van Overijssel 1995-1996
V.l.n.r.: staand W. van Sint Annaland, M. Koop, L. Gueye, R. Koop en G. Schirinzi
V.l.n.r.: zittend: R. Janssen, ‘reserve’ J. Baas, B. Wiggers en G. Kooistra

Arjan van Galen 1e Enschedese Straatdamkampioen
Zaterdag 6 juli speelde oud wereldkampioen Ton Sijbrands, in het kader van
de ‘Enschede Grolsch Zomergoud Beach Games’ een aanschuifsimultaan bij
het Kruispunt De Graaff. Zo’n 30 dammers bonden de strijd aan. Echter geen
van hen wist Sijbrands een punt of meer afhandig te maken. Michel Koop
was nog het dichtst bij de remise en ook Willie Wiggers wist het lang vol te
houden.
Aan de overzijde speelden tegelijkertijd vier Enschedese topdammers om het
eerste Straatdamkampioenschap van Enschede. Er werd gespeeld op twee
maxi-damborden van 2 bij 2 meter met houten damschijven (gemaakt uit een
afgehakte paal).
Winnaar werd EDC-er Arjan van Galen. Hij behaalde 5 punten. Allereerst
won Arjan van Gerard Vink en vervolgens van Lat Gueye. In de slotronde
volstond een remise tegen Maas van ’t Hoog speler Wytze Sytsma. Lat
Gueye en Wytze Sytsma behaalden beide 3 punten. In de barrage wist de
Senegalees de tweede prijs voor zich op te eisen. Gerard Vink sloot de rij
met 1 punt, remise met Lat Gueye.
Bron: “De Dammer”, september 1996
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1996
- Gerard Vink wordt in 1996 lid van EDC, na voordien bij Maas van ’t Hoog
gespeeld te hebben. Hij zal 6 maal het clubkampioenschap voor zich opeisen!
- Ondanks 10 weken adverteren in De Twentse Courant Tubantia en ondanks
uitgebreid folderen trekt de Damschool maar 7 deelnemers, voornamelijk EDC-ers.
- In september 1996 heeft EDC geen derde team meer. EDC speelt in de Landelijke
2e klasse en in de provinciale 1e klasse Oost.
- Aan het Jeugdkampioenschap voor de basisscholen doen 33 kinderen mee.
Jessica Groenhuis, 9 jaar van basisschool “Het Zeggelt” wordt kampioen van
Enschede. Finalegroep B wordt gewonnen door Mattijs Meulenbeld. Het levert
EDC 1 nieuw (jeugd)lid op, Koen Reefman. Jeugdclub Glanerbrug is gestopt.
- Dan nog een belangrijk bericht uit 1996:
Onderscheidingen voor Dammer
ENSCHEDE – De Enschedese dammer Wim van Sint Annaland (65) heeft op
de nieuwjaarsreceptie van damclub EDC twee bijzondere onderscheidingen
gekregen. Uit handen van een vertegenwoordiger van de Provinciale
Overijsselse Dambond kreeg hij het Erediploma van de KNDB. Bovendien
werd hij benoemd tot erevoorzitter van de damclub EDC. Van Sint Annaland,
die sinds ’92 het voorzitterschap bekleedt is veertig jaar lid van de
Enschedese club. Hij is zelf een succesvol dammer; hij behaalde een keer de
derde plek bij het Nederlands kampioenschap van de militairen en
momenteel speelt hij in het tweede team van EDC. Als internationaal arbiter
leidde hij diverse wedstrijden waaronder het wereldkampioenschap in ’72 in
Hengelo waarbij Sijbrands zijn eerste WK-titel binnenhaalde. Ook bekleedde
Van Sint Annaland diverse bestuursfuncties.
Bron: “De Dammer”, maart 1996

Wim van Sint Annaland met het Erediploma van de KNDB
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1997
Dit is opnieuw een jaar waarover veel kleinere feiten zijn te melden:
- In 1997 krijgt “De Dammer” nieuwe rubrieken, beiden columns van Albert Boers:
“Coach” en “De D(r)ammer, een explosieve column van een anonieme criticus.”
-

En voor sommige dingen is het over en uit. In oktober 1997 wordt bij EDC het
roken in de speelzaal verboden!

-

Wat misschien ook echt nooit meer terug komt is de Elfstedentocht zoals werd
verreden in 1997. Henk Angenent won…
Elfstedentocht
In Enschede werden de klokken wel aangezet om twaalf uur, maar dat
weerhield de spelers er niet van om de finish van de Elfstedentocht op de
buis te kijken. Coach Bennie Wiggers: ‘Twintig minuten later was de arbiter
zo ongeveer de laatst overgebleven persoon in de speelzaal.’ EDC trok bij de
hervatting fel van leer tegen de VAD-reserves: 13-7
Bron: De Twentsche Courant Tubantia van 6 januari 1997

G. Vink EDC – B. Witjes VAD2
Gerard haalt hier ijskoud een
combinatie uit.

19-14! x 28-23 x 29-24 x 39-34
x 49-43 xx xxxx2 +

-

Ook buiten EDC weet Gerard Vink door zijn bijzondere prestaties de kranten te
halen:
Gerard Vink succesvol op oude nest
Twee van onze huidige leden, te weten Gerard Vink en Dick van
Ommeren, zijn beide oud-lid van DAWO of wel damvereniging
Woudenberg. Op maandag 29 december 1997 namen beide
deel aan een jaarlijks toernooi georganiseerd door DAWO.
Clubkampioen Gerard Vink haalde door zijn prestaties de
Utrechtse pers onder de kop:
Gezelligheid troef bij het eindejaarstoernooi DAWO.
"In de B-poule eiste Gerard Vink verrassend de eerste plaats op,
voor Leopold Sekongo. Een formidabele prestatie van de
Enschedeër, temeer daar de Afrikaan, nog maar net terug was uit
Stadskanaal. Daar speelde hij kwalificatiewedstrijden om
wereldkampioen Alexeï Tsjizjov uit te mogen dagen."
Bron: “De Dammer”, januari 1998
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-

In maart 1997 wordt na een periode van afwezigheid Derk Vuurboom opnieuw lid.
Jeugdspeler Koen Reefman, 8 jaar oud, wordt welpen kampioen van Overijssel.
Maar de talentvolle Jessica Groenhuis stopt helaas met dammen. Tim Hesselink
wordt kampioen van de Enschedese basisscholen. Hij blijft Mattijs Meulenbeld nét
1 punt voor. En Tonny Keijzer begint met een jeugdclub op de Wesselerbrink.

-

EDC bundelt de krachten met Damclub Almelo, Twente’s Eerste uit Hengelo en
Damclub Nijverdal. Men besluit in mei 1997 tot het oprichten van een
gezamenlijke damschool. “De Dammer” schrijft hierover:
Twents DamCollege
Na aanzetten van Gerrit Draaisma in april 1997 is in november
van dat jaar het Twents DamCollege van start gegaan met 11
cursisten, gesteund door Almelo, Enschede en Hengelo. Het
bestuur ziet er als volgt uit: Johan Essink, Almelo, voorzitter.
Albert Boers, Enschede, secretaris. Wytze Sytsma, Hengelo,
penningmeester. De vaste trainer is Peter Hoopman.
Ook andere regionale verenigingen als Wierden, Nijverdal,
Rijssen en Borne zijn uitgenodigd deel te nemen. Deze clubs
hebben echter geen jeugd kunnen sturen. Borne is van mening het op eigen
kracht beter te kunnen en vindt bovendien dat instroom van jeugd via
schooldammen bevordert moet worden. Waarbij het niet de bedoeling is om
via een damschool nieuwe leden te werven, maar clubtrainers te ontlasten en
eventuele talenten meer doorstroommogelijkheden te bieden. Ze waren ook
door Johan Krajenbrink niet te overtuigen. Het is natuurlijk een slechte zaak
dat ook in 1998 versnippering kennelijk niet te vermijden is.
Op vrijdag 6 maart jl. is het eerste examen voor het Wiersma diploma (wit)
afgenomen, na 8 voorafgaande lesavonden van elk 2½ uur. De spanning was
van de meeste gezichten af te lezen. En toen er ook nog een heuse
examinator (Dhr. Van Wendel uit Zwartsluis) verscheen met een officiële, grote
envelop werden de neuzen nog wat witter. Na anderhalf uur zonder pauze
waren ook de laatste kandidaten klaar, de zusjes Vera en Loes Tiemes, die
overigens nog nooit hadden gedamd! Vooral voor Vera met haar krap 7 jaar is
het een enorme prestatie. Alle kandidaten slaagden en kregen hun diploma
uitgereikt. Het maximum van 39 punten werd alleen gehaald door Tim
Hesselink uit Enschede! Hij vond overigens een tweede oplossing bij een
vraag! Onnodig te zeggen dat zowel de aanwezige ouders als Peter
Hoopman terecht straalden van trots. Op naar het eindexamen begin juni.
Albert Boers, secretaris.
Bron: “De Dammer”, maart 1998

-

Verder wordt in oktober 1997 de 3-punten overwinning ingevoerd. Luit Haan is de
eerste die 3 punten pakt in een wedstrijd voor de Rinusbokaal.

77

1998
Het jaar van het 65-jarig jubileum! Een jaar ook waarover veel te melden valt.
-

Het begint al direct op de Nieuwjaarsreceptie…
Nieuwjaarsreceptie EDC
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie vond ditmaal plaats op zaterdag 3 januari.
De feestcommissie had de avond wederom goed voorbereid. Nadat voorzitter
Wim van Sint Annaland om 20.30 uur een ieder welkom had geheten volgde
er een huldiging van mister EDC, Bennie Wiggers. In december jl. was
Bennie vijftig jaar lid van zowel EDC als de KNDB. Hij kreeg namens de club
een oprolbaar demonstratiebord. Tevens een fraaie door de voorzitter zelf
gemaakte oorkonde. Vervolgens kreeg Bennie van Albert Boers het eerste
exemplaar uitgereikt van een door Albert Boers en Marcel de Kogel
uitgewerkt manuscript van de vooraanstaande eindspelcomponist en oudEDC-er, Lammert Schut. Bennie bedankte de sprekers en legde uit dat van
de aanwezigen van nu alleen zijn broer Willie toen ook bij EDC van de partij
was. Het programma ging verder met bingo, een voortreffelijk koud/warm
buffet en wederom bingo waarbij er diverse fraaie prijzen op het spel
stonden. Aan het schap was het na afloop nog even bijpraten m.b.t. het
huidige jubileumjaar, want EDC bestaat op 1 oktober 65 jaar...
Bron: “De Dammer”, januari 1998

-

Maar die Nieuwjaarsreceptie is de laatste waar Willie Wiggers bij aanwezig is.
Zijn in memoriam wordt geschreven in september van het jubileumjaar.
In Memoriam Willie Wiggers
Tijdens de zomervakantie ontvingen wij het droevige bericht dat nog
onverwacht was overleden onze beste damvriend Willie Wiggers.
We willen Willie in gedachten houden als een goede vriend die altijd voor een
ieder van ons belangeloos klaar stond.
Zijn plezier in het damspel, zijn inzet tijdens de partij en de wil om te winnen
maakte hem tot een geliefde tegenspeler. Voor EDC betekende Willie veel.
Denk bv. aan zijn inzet bij het werven van leden en donateurs, hij zorgde voor
adverteerders in ons lijfblad "De Dammer", de jaarlijkse clubactie (loten
verkopen) enz. enz.
De laatste jaren liet zijn gezondheid veel te wensen over. Je hoorde hem er
niet over klagen, integendeel hij bleef tot het allerlaatste moment actief. Op
woensdag 5 augustus 1998 hebben wij in grote getale tijdens de
crematieplechtigheid in Usselo afscheid van hem genomen.
Bron: “De Dammer”, september 1998
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-

In 1998 krijgt EDC er weer twee nieuwe leden bij, Gerhard Zwaferink en Edwin
Agelink en vertrekt Marcel de Kogel i.v.m. een baan elders.

-

En ook bij de jeugd is er belangstelling. Het jaarlijkse Schooldamtoernooi telt 32
teams van 4 spelers. En het Persoonlijk kampioenschap van Enschede voor
leerlingen van basisscholen wordt gewonnen door Jeannette Keijzer.

-

Ook het Huisdamtoernooi ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum is geslaagd al
telt het minder deelnemers dan verwacht en levert het minder leden op dan
gehoopt. Maar wél een verrassende winnaar….
Soerin Hanoeman huisdammerskampioen
Op zaterdag 19 december vond in ons clublokaal 'De Wimpel' de strijd plaats
om het huisdammerskampioenschap van Enschede. Om 13.00 uur werden de
7 deelnemers verwelkomd met een stuk vlaai en koffie. Aanleiding hiervoor
was het feit dat onze club op 1 oktober jl. 65 jaar bestond.
In de eerste ronde werd er nog geen gebruik gemaakt van het spelen met de
klok. Dit gebeurde vanaf de tweede ronde; ieder kreeg 12½ minuten per
speler per partij zodat we de prijsuitreiking konden doen tegen 16.30 uur.
Ongeslagen winnaar werd de 36-jarige Soerin Hanoeman, de jongere broer
van ons clublid Rabin. Hij zou zonder meer mee nu al mee kunnen draaien in
de middenmoot van onze club. Als tweede eindigde de 26-jarige Albert Slomp,
een oud jeugdlid van onze vereniging. Hij verspeelde slechts 3 punten.
Er waren 4 spelers die op 5 punten uitkwamen en na het bekijken van de
onderlinge resultaten werd de 66-jarige Henk ten Haken derde. Als gedeeld
vierde eindigden: Marco Veldman (de broer en zoon van), Lodewijk Stam
(vriend van - en reden voor - Jan van Montfoort om op onze club te komen) en
Henny Telman (die al enige namen van de club kende). De enige vrouwelijke
deelneemster schaakte al bij een club en zal een volgende keer zeker beter
scoren.
Bij de prijsuitreiking kregen alle 7 deelnemers na afloop de EDCkwaliteitsbalpen met jumbo-vulling en tevens het laatste clubblad. Voor de
nummers 1 t/m 3 waren er resp. 3, 2 en 1 doosje(s) met Waja-kaarsen die
beschikbaar waren gesteld door onze sponsor Albert Boers.
Bron: “De Dammer”, december 1998

-

En EDC-er Gerard Vink laat opnieuw een bijzondere prestatie zien.
Vink houdt Sijbrands op remise
Op dinsdag 24 maart gaf oud-wereldkampioen Ton Sijbrands in Hengelo,
in het kader van de Frans Brok denksportweek, een kloksimultaan aan
twaalf borden tegen regionale toppers. Sijbrands won acht partijen en
speelde remise met Peter Hoopman, Odin Mol en onze eigen Gerard Vink.
Alleen Bill Neven versloeg de simultaangever, zodat de einduitslag 19-5
werd in het voordeel van Ton Sijbrands.
Bron: “De Dammer”, april 1998
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In 1998 krijgt Wim van Sint Annaland, die in 1996 het Erediploma van de KNDB
ontving, een collega namelijk Bennie Wiggers. Het clubblad schrijft hierover:
Bennie Wiggers ontvangt Erediploma KNDB
Op vrijdag 22 mei jl. tijdens de jaarvergadering van de PODB in Raalte
ontving EDC-er Bennie Wiggers uit handen van KNDB-voorzitter Anton
Schotanus het Erediploma van de KNDB.
Bij zijn toespraak gaf Schotanus aan dat hij aanwezig was om iemand in de
bloemetjes te zetten. Iemand die al 50 jaar actief is in de dam-organisatie.
Om het raden te bevorderen deelt hij mee dat het iemand is uit een Twentse
vereniging, voorzitter van de betreffende club is geweest, vice-voorzitter, het
schooldammen organiseert, damles geeft, in de protest-commissie zit etc. Het
is Ben Wiggers van EDC uit Enschede.
Ook heeft hij zijn lauweren verdiend als speler. Hij nam 4x deel aan het
jeugdkampioenschap van Nederland. Ook bij de senioren heeft hij zijn sporen
verdiend. Hij heeft EDC nooit in de steek gelaten, ondanks dat er veel
verenigingen waren en zijn die spelers aantrokken: Twente's Eerste uit
Hengelo, Damclub Almelo en later Witte van Moort uit Westerhaar. Ben
Wiggers verdedigde steeds de vlag van EDC. Dit strekt hem tot eer! Elke
vereniging heeft dragende personen nodig, die een vereniging in goede en
slechte tijden er door heen slepen. Iemand die in stilte en alle rust goed werk
doet. Nooit op de voorgrond. Dit seizoen kwamen wij tegenover elkaar te
zitten in de ontmoeting Huizum - EDC. Na afloop werd de vrede getekend.
Vanavond mag ik Ben Wiggers onderscheiden met het Erediploma van de
KNDB! Dit wordt slechts enkele keren toegekend aan personen die in de
provincie actief zijn geweest. Namens alle leden van het KNDB-bestuur van
harte gefeliciteerd.
De voorzitter van de PODB, dhr. J. Arrindell kan de warme woorden gericht
aan het adres van Ben Wiggers alleen maar onderstrepen. Hij is ervan
overtuigd dat hij het Erediploma verdiend heeft. Ook bedankt hij de heer
Schotanus van harte voor zijn aanwezigheid en deelt nogmaals mee dat het
bestuur van de PODB het op hoge prijs stelt dat de voorzitter van de
KNDB persoonlijk deze onderscheiding heeft willen uitreiken.
Ben Wiggers vertelt verrast te zijn dat de KNDB voorzittter voor hem
gekomen was. Niemand van EDC had hem immers verplicht naar de
algemene vergadering van de PODB te gaan. Hij waardeert het zeer dat hij
de onderscheiding mocht ontvangen. Hij bedankt de KNDB-voorzitter
voor de geste en ziet dit als waardering voor zijn werkzaamheden.
Bron: “De Dammer”, juli 1998
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Het grootste wapenfeit achter het dambord in 1998 is het winnen van de PODB beker
voor viertallen. “De Dammer” schrijft hierover:
EDC wint PODB beker! Primeur voor dammers EDC
ENSCHEDE – Voor ’t eerst in de historie hebben de dammers van EDC de
PODB-beker gewonnen. In de finale won de Enschedese tweede klasser
gisteren met 5-3 van hoofdklasser Witte van Moort uit Westerhaar.
In de eindstrijd om de Overijsselse beker wonnen EDC-spelers De Kogel en
Schirinzi hun partijen van respectievelijk Twiest en Hoopman. Gerard Vink
speelde remise tegen Jan Schippers, alleen Roel Janssen verloor zijn partij
van Marino Barkel.
Bron: De Twentsche Courant Tubantia van 7 april 1998

P. Hoopman – G. Schirinzi 0-2
Wit staat hier al lastig en zit al in
behoorlijke tijdnood. Na 27.32-27? is
het combinatief uit 36-41! 47x36 812 19x17 11x31 36x27 18-23 29x18
20x47 43-39 9-13 18x9 3x14 +

M. de Kogel – E. Twiest 2-0
Zwart staat een schijf achter, maar
deze moet nog wel terug te winnen
zijn. Maar niet door 12-18? 29-23!
En als zwart nu 18x27 slaat volgt 3832! 20x18 32x23
Bron: “De Dammer”, april 1998

De finale vond plaats op maandag 6 april jl. in de Bijenkorf in Borne. Mede
omdat de wedstrijd op het laatste moment nog kon worden verzet van de
oorspronkelijk geplande dinsdagavond naar de maandagavond waren veel
supporters uit Enschede aanwezig. Het is altijd prettig om veel supporters om
je heen te hebben en dat werkte door in het spelbeeld. Hoewel Roel een
maatje te klein bleek voor Marino Barkel wonnen zowel Gino als Marcel
volledig verdiend van Peter Hoopman en Edwin Twiest. De remise van
Gerard tegen Jan Schippers was verder een formaliteit omdat ons team aan
een 4-4 eindstand genoeg had om de beker mee naar huis te nemen.
Bron: “De Dammer”, april 1998

81

En dan natuurlijk het 65-jarig jubileum. Het wordt gevierd met een feestavond en heel
opmerkelijk, óp die avond wordt een opvolger voor voorzitter Wim van Sint Annaland
voorgesteld.
EDC 65 jaar
Op 7 november hebben de EDC-leden en donateurs in Losser het 65-jarig
jubileum gevierd. Om 19.00 uur was de kantine van Waja kaarsenatelier
middelpunt van het feestgedruis, alwaar de gasten welkom werden geheten
door de feestcommissie, die ook dit keer bijzonder hun best hebben gedaan
om het iedereen naar de zin te maken.
Om 20.15 uur nam onze voorzitter Wim van Sint Annaland het woord en
sprak een woord van dank uit namens het bestuur. Hij was bijzonder
verheugd over de goede opkomst en complimenteerde Monica (Kleinsman,
red.), Björn (Veldman, red.), Gino (Schirinzi, red.) en Conny (Slot, red.) met
de goede organisatie waar veel tijd en aandacht aan is besteed en beloonde
het team met de traditionele bloemen, en een hartelijk applaus.
Natuurlijk werd ons oudste lid en mede oprichter van EDC Jan Baas welkom
geheten, Albert en Joke Boers werden bedankt voor het beschikbaar stellen
van de feestruimte, ook voor Joke een mooi boeket als dank. Wim maakte
van deze gelegenheid gebruik om de leden kenbaar te maken dat hij na deze
termijn het voorzitterschap wil overdragen, en Albert Boers werd als een
goede kandidaat voorgesteld.
Ook Albert kreeg het woord en was verrast over het voorstel van Wim van
Sint Annaland, hij bracht een dronk uit op het welslagen van de avond en
wenste iedereen veel plezier. De bingokaarten werden rondgedeeld en het
gokken kon beginnen. Er was een grote verscheidenheid aan prijzen die het
zeker de moeite waard maakte om zeer geconcentreerd te spelen. Dat de
bingo iets beter door de dames werd gespeeld werd wel verwacht door de
jarenlange training. Maartje Veldman had het meeste succes en mocht
regelmatig naar spelleider Gino om haar bingokaart goed te laten keuren.
Haar bewonderaars André (Bruins, red.), Gerhard (Kleinsman, red.) en Wim
(Schepers, red.) namen nog een biertje en proostten op haar succes, 5
minuten later had Maartje weer bingo en gingen wij weer naar Björn. Tegen
elven was de bingo afgelopen en was het nog gezellig bijpraten.
Tussen de twee bingo’s door mochten we genieten van een heerlijk buffet,
salades, ham, gehaktballen, fruit en de saté’s van onze voorzitter. De sfeer
was prima, iedereen at met smaak. Al met al werd het een schitterend feest
waaraan we nog lang met veel plezier zullen terugdenken. We willen
iedereen die zich heeft ingezet voor deze avond bedanken.
EDC leeft volgens Wim van Sint Annaland nog minstens 65 jaar.
Wim Schepers
Bron: “De Dammer”, november 1998
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1999
EDC-er Jan Baas overleden
In Enschede is donderdag 14 januari op 84-jarige leeftijd Jan Baas
overleden. Baas, in 1933 een van de oprichters van damclub EDC, had een
opvallende staat van dienst. Hij werd 8 x clubkampioen van EDC en
behaalde maar liefst zeven keer de Overijsselse titel!!!!!!!
In 1940, 1943, 1944, 1948, 1952, 1964 en 1966. Hij nam ook vier keer deel
aan het kampioenschap van Nederland: in 1944, 1949, 1953 en 1965.
Baas maakte eind jaren zestig een kort, maar succesvol uitstapje naar
Twente’s Eerste. Zo behoorde hij in 1970, samen met zijn zoon Gerrit, tot het
nationale kampioensteam van de Hengeloërs. De laatste paar jaren speelde
hij niet meer op de club in Enschede, maar bleef hij wel nauw betrokken bij
het wel en wee van zijn geliefde vereniging EDC, zoals op 7 november jl.
waar hij present was op de feestavond n.a.v. haar 65-jarig jubileum. In het
maartnummer van de EDC-dammer uit 1984 antwoordde Jan Baas op de
slotvraag in de rubriek “Dammer op de korrel” of hij nog een hartewens met
dammen had: “Ik heb geen wensen. Ik heb een klok, borden en schijven.
Meer heb je niet nodig.”
Bron “De Dammer”, oktober 1999

J. Baas – T.W. Werner 2-0
Deze diagramstand ontstond tijdens
de wedstrijd Twente’s Eerste – VAD
Mede door deze zege werden de
Hengeloërs in 1970 kampioen van
Nederland.
30-25 18-23 x18 x29 18-12 29-34
12-7 34-40 25-20 x 38-32 x 7-2 x
xxxx16 +

Jan Baas, wit speelt en wint
De hoofdvariant luidt:
8-3! 23-28(29) x 28(29)-33 25-43
15-20 17-12 20-24(25) 12-8 24(25)29A 8-3 37-42 x x 43-38 x 3-20 +
Variant A)
24(25)-30 x 33-38, 8-3 37-41 B x 3842 25-20 42-48 (op 42-47 volgt 2015), 20-25. 48-37, 36-31 x 25-48 +
Variant B)
38-42 x 37-41 25-14 +
Er zijn nog meer varianten.
Zwart kan bv. op z’n eerste zet 20-24
of 20-25 spelen.

Bron “De Dammer”, maart 1984 en oktober 1999
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1999
EDC weet het winnen van de PODB beker nog een keer te herhalen, dankzij de regel
gelijk-eindigen = zwakste team gaat door. Die regel wordt later onder druk van
damclub Westerhaar afgeschaft.
Overijsselse dambokaal blijft in bezit van EDC
ENSCHEDE – De Overijsselse dambokaal kan dit jaar opnieuw worden
bewonderd in de prijzenkast van EDC. De bekerhouder uit Enschede
behaalde in de finale een afdoende 4-4 gelijkspel tegen favoriet Twente’s
Eerste. ‘Het krachtsverschil tussen beide teams viel af te lezen aan het
verschil van ruim zeshonderd ratingpunten in het voordeel van de
Hengeloërs’, vertelde matchwinnaar Gino Schirinzi. ‘Dat was op alle borden
voelbaar, maar we hielden stand. Vlak voor middernacht sleepte ik het
beslissende punt uit het vuur.’ Odin Mol, met een rating van 1420 veruit de
sterkste speler in de arena, ontfutselde Bennie Wiggers al vroeg een schijfje.
De gelijkmaker op het vierde bord zorgde voor opwinding in de speelzaal De
Wimpel. De spectaculaire, zeven zetten diepe damcombinatie van Gerard
Vink overrompelde oud-clubgenoot Egbert van Hattem finaal.
De Hengeloërs behielden niettemin de beste kansen bij de 2-2 stand. Anton
Jurg kreeg weinig grip op de verdediging van Roel Janssen, maar Schirinzi
stond tegen Wytze Sytsma met de rug tegen de muur. ‘Ik moest scherp
verdedigen’, erkende de EDC-speler. ‘De eerste zet na de tijdcontrole was
van cruciaal belang. De voor de hand liggende voortzetting faalde op een
verraderlijke slagzet.’
Bron: aldus damjournalist Nikhilananda
De Twentsche Courant Tubantia van 19 april 1999

G. Vink – E. van Hattem 2-0
Vink heeft zojuist 32. 32-27 x x gespeeld. Het zwarte spel lijkt aanvallend,
maar juist het tegenovergestelde is waar. Constant moet hij zijn
vooruitgeschoven post op 29 verdedigen en Van Hattem dacht dat nu te
kunnen met: 5-10? Hij wordt nu behoorlijk verrast door de prachtige
combinatie: 27-22! x 38-32 x x x 30-24 x 48-42 x 39-34 x xxxxx2 en een
verbouwereerde Van Hattem rest niets anders dan opgeven.
Bron: “De Dammer”, oktober 1999
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2000
Het jaar 2000 zal voor EDC een slecht jaar blijken te zijn. Op 13 mei overlijdt EDC-er
Gerrit de Groot, de zwager van G. Kooistra. Verder zal deze dag altijd bekend blijven
als de dag van de vuurwerkramp van Enschede. Het clubgebouw en het woonhuis van
de huidige voorzitter lopen schade op. De verslagenheid en ontreddering is groot. De
eerstvolgende clubavond wordt veel gesproken en weinig gedamd. De buurt waar EDC
lange tijd (Reinders) haar clubgebouw heeft gehad is in één klap van de kaart geveegd.
“De Dammer” citeert het gedicht van de Enschedese dichter Wilmink:
Enschede huilt
Een buurt, die wel veel zorgen had,
maar die ook vol verhalen zat,
vol humor en gezelligheid,
die buurt zijn we voor eeuwig kwijt.
Daar waar het vol van kinderen was,
verschillend van geloof en ras,
maar in hun spel gelijkgezind,
loopt nu geen enkel kind.
In de oorlog stond de stad in brand
op Pathmos, Zwik en Hoogeland:
meer dan een halve eeuw nadien
kun je daarvan nog sporen zien.
Nu is, in de heerlijke maand mei,
bij vogelzang, zo vrij en blij,
de stad opnieuw iets aangedaan
dat nooit en nooit voorbij zal gaan.
Arm Enschede, verberg je in
de armen van je koningin
en huil, want daar is reden voor
en huil dan maar aan één stuk door.
Willem Wilmink
17 mei 2000
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In 2000 wordt Bennie Wiggers opnieuw clubkampioen, voor de 26e keer!!!
In de finalegroep wint hij van Gerrit Kooistra, Luit Haan en Gino Schirinzi en speelt
remise tegen Roel Janssen en Gerard Vink. Aangezien Gino ook van Luit Haan verliest
en Gerard Vink op zijn beurt van Gino staat Bennie met 2 punten “los” van Gino.
Helaas blijkt later dat dit ook zijn laatste kampioenschap is. Een ziekte tast zijn
gezichtsvermogen dermate aan dat hij moet stoppen met dammen.
De kloksimultaan op 6 juni 2000 zal de laatste wedstrijd zijn die Bennie speelt….
Clubkampioen Wiggers wint kloksimultaan
Op dinsdag 6 juni was de jaarlijkse kloksimultaan van de clubkampioen tegen
de overige EDC-ers. Met het kloktempo van 90 minuten voor 45 zetten etc.
wist Bennie Wiggers knap te winnen met 22-18. 8x winst op: Koen Reefman,
Bobby van der Helm, Jan van Montfoort, Alex Content, Willie Steinmeijer, Jan
Velner, Björn Veldman en Michel Koop; 6x remise met: Wim van Sint
Annaland, Johan Wiggers, Paul van de Veen, Doreen Hams, Wim Schepers
en Gerrit Kooistra; 6x verlies tegen: Harry Veldman, Albert Boers, Gino
Schirinzi, Luit Haan, Rabin Hanoeman en Gerard Vink.
Bron: “De Dammer”, juli 2000

Van de jeugdspelers is Tim Hesselink in het jaar 2000 succesvol. In de finale speelt hij
o.a. remise tegen Hin Wong en hij verslaat Mattijs Meulenbeld. Tim wordt daardoor
Aspirantenkampioen Overijssel 2000 en mag voor de 2e keer deelnemen aan de halve
finales van het kampioenschap van Nederland. Daar eindigt hij met 5 uit 7 op een 5e
plaats. Een prachtig resultaat.
Bron: “De Dammer”, november 2000
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2001
Ook 2001 is een jaar waar veel over te schrijven is.
- Er spelen nu 26 leden onderlinge competitie. Marijn Siemons wordt (jeugd)-lid,
helaas besluit Doreen Hams om met dammen te stoppen.
-

EDC probeert elk jaar de clubkas te spekken door mee te doen aan De Grote
Clubactie. Het meedoen lijkt belangrijker dan het winnen, getuige het volgende
bericht:
De Grote Club actie
De grote clubactie heeft dit jaar netto fl 492,- opgeleverd, dit is fl 92,- meer
dan vorig seizoen. Van de 125 ingekochte loten werden er 107 verkocht. Wij
hopen dan ook dat volgend seizoen alle loten verkocht worden. Er is een klein
prijsje gevallen op lotnummer 0065065. Wie is de gelukkige? Ik heb nog geen
juichkreet gehoord. J. van Montfoort.
Bron: “De Dammer”, februari 2001

-

2001 is ook het jaar waarin voorzitter Albert Boers wordt opgevolgd door Paul van
de Veen. Hans van Gompel treedt ook toe tot het bestuur als jeugdleider.

-

Gerard Vink is voor de 4e maal kampioen van EDC geworden!
Titelverdediger Bennie Wiggers kon door ziekte helaas dit seizoen niet meedoen
aan de onderlinge competitie en overige wedstrijden. Later zal blijken dat dit
helaas definitief is. Na 54 jaar bij EDC gedamd te hebben moet Bennie nu stoppen.

-

Het is het jaar waarin de nieuwe website “in de lucht” gaat. Een korte tijd staat er
op de hoofdpagina een animatie van de “Combinatie van de maand”:
De EDC-pen
Dammen is voor Gino Schirinzi een combinatie
van (in willekeurige volgorde) denksport,
wetenschap, kunst en amusement. Een
kunstzinnig hoogtepunt voor hem is een
damcombinatie die hij er in 1990 ooit uithaalde
voor een wedstrijd met EDC 2 tegen M. Hagreis
van BDV Borne. Deze is nu op onze site te
vinden als combinatie van de maand december.
Bij het WK dammen in 1990 liet Ton Sijbrands
hem zien dat deze zelfde stand, zij het met
verwisselde kleuren, zich had voorgedaan op het
WK 1980 in Bamako (Mali). Sijbrands speelde
hem de partij tussen Letsjinski en Gantwarg uit
het hoofd even voor.
In het Damspel van februari 1981 stond er als
commentaar bij: "Gantwarg behaalde een
belangrijke overwinning door een bekende, doch
zelden voorkomende combinatie."

Wit wint na 24-29?
door 38-33! xx 30-24 x
x19 x 37-31 xx 45-40 x
48-43 x xxxx2 +

Bron: “De Dammer”, december 2001
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2001
En achter het bord zijn er verschillende knappe prestaties te noteren.
-

Op 17 april 2001 wint EDC de jaarlijkse massakamp met Maas van ’t Hoog
Hengelo en de combinatie damclub Almelo / BDV Borne.

-

EDC wordt in 2001 kampioen in de Provinciale Hoofdklasse 2000-2001 en
promoveert naar de Landelijke 2e klasse. Het is de laatste keer dat deze promotie
mogelijk is. Het jaar daarop geeft de KNDB de inschrijving in de Landelijke 2e
klasse helemaal vrij. Maar EDC is er op eigen kracht in gekomen! Daarom nog
eens het wedstrijdverslag:
Verslag kampioenswedstrijd Lelystad – EDC 7-9
Zaterdag 10 maart was het dan zover. Bij winst zou EDC kampioen worden
van de hoofdklasse Overijssel in het seizoen 2000-2001. Bij een gelijkspel
dreigde er een barrage tegen De Vechtstreek uit Gramsbergen.
Om 12.00 uur begon de wedstrijd waarbij er voor Lelystad niet echt meer
iets op het spel stond. EDC 1 werd ondersteund door 4 supporters, nl: Ralph
de Jong, Harry Veldman, Jan Velner en Bennie Wiggers!
Superinvaller Paul van de Veen boekte als eerste een fraaie overwinning (!)
waarna Gerard Vink, eveneens ongeslagen dit seizoen (!), de voorsprong
vergrootte tot 0-4. Daarna verloren zowel Rabin Hanoeman (eerste
nederlaag van het seizoen!?) en Albert Boers waardoor het 4-4 werd. Roel
Janssen won vervolgens fraai en werd hierdoor ongeslagen EDC- en bijna
Overijssels topscorer met 15 uit 9!! Gino Schirinzi (eerste nederlaag van het
seizoen!?) kwam goed uit de opening maar verloor verrassend waardoor de
tussenstand op 6-6 kwam. Toen werd het enorm spannend. Gramsbergen
belde en had al met 10-6 gewonnen in Genemuiden, waardoor Gerrit Kooistra
en Luit Haan nu samen nog 3 punten moesten zien te pakken omdat bij 8-8
een barrage zou volgen. Aanvankelijk leek dat wel te kunnen want Gerrit
kwam gewonnen te staan, maar miste in het eindspel de fraaie winnende
voortzetting, 7-7. Luit Haan had enorm veel voordeel in het eindspel maar
miste 2x over een direct winnende voortzetting wat het extra spannend
maakte. Luit bleef rustig en had maar een doel voor ogen en dat was 4
dammen halen en aangezien zijn tegenstander nog maar een dam en een
schijf had op 45 kon hij een winnende vangstand op het bord brengen!
Bron: “De Dammer”, juni 2001
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EDC 1 kampioen Provinciale Hoofdklasse 2000-2001
Staand v.l.n.r.: Gerrit Kooistra, Harry Veldman, Paul van de Veen, Albert Boers, Rabin Hanoeman, Luit Haan, Gerard Vink
Zittend v.l.n.r.: Roel Janssen, Gino Schirinzi
Bron: “De Dammer”, april 2001

-

Van de vroegste leden van EDC is er nog één in leven, G.H. Nijland, tot in 2001
het bericht komt van zijn overlijden. Hij was lid van EDC geworden in 1937…
G.H. Nijland 1918-2001
Op 81-jarige leeftijd is op 24 april 2001 Gerrit H. Nijland overleden. De laatste
15 jaar van zijn leven verbracht hij in De Gelderhorst te Ede, daarvoor
woonde hij in Enschede en was lid van onze damvereniging. Al die jaren dat
hij in de Gelderhorst heeft gewoond heeft hij contact gehouden met EDC.
Regelmatig ontving Bennie Wiggers brieven van Gerrit. In de Gelderhorst
was Gerrit iemand, die altijd voor iedereen klaar stond en hij organiseerde
allerlei activiteiten. Door een fietsongeluk waarbij hij zijn heup brak, moest hij
met deze activiteiten stoppen. Bij zijn afscheidsdienst op zaterdag 28 april in
de Gelderhorst werd Gerrit vooral geprezen voor zijn bereidheid om anderen
te helpen. Zijn leven stond in het teken van te dienen.Voor EDC heeft Gerrit
Nijland ook veel betekend. In 1968 werd hij i.v.m. het 35-jarig bestaan van
EDC benoemd tot Lid van Verdienste van EDC. Zijn vele verdiensten zijn te
veel om op te noemen zo staat geschreven in het jubileumboek van EDC. De
damborden waarop de onderlinge wedstrijden worden gespeeld zijn een
e
geschenk van Nijland aan EDC. Hij speelde ook met EDC in het 1 tiental op
bord 6 toen EDC promoveerde naar de Landelijke Hoofdklasse in 1970-1971.
Als speler werd hij ook kampioen van Overijssel in de 1e klasse.
Zijn liefde voor EDC ging zover dat t/m 1981 gespeeld werd om de G.H.
Nijland-cup. Degenen die Nijland gekend hebben weten wat EDC voor hem
heeft betekend. Wij EDC-ers zullen Gerrit Nijland blijven herinneren als een
grote kracht voor EDC, maar ook als de grote gangmaker bij de talloze
feesten van EDC. Want dat vond Gerrit ook belangrijk, feest maken. Onze
gedachten gaan natuurlijk uit naar de familie van Gerrit Nijland. Zij zullen
Gerrit node missen en vooral de kinderen van de familie want voor hen was
hij de spelletjesoom. Het heengaan van Gerrit Nijland betekent voor EDC dat
een rasechte EDC-er is gestorven. Wij EDC-ers zullen Gerrit Nijland blijven
herinneren. Dat hij moge rusten in vrede.
Bron: “De Dammer”, juni 2001

-

Het jaar sluit vrolijker af.
Ludwig Munnink wint het Oliebollentoernooi 2001 op opmerkelijke wijze.
Hij komt in 3 partijen een schijf achter, maar pakt hieruit toch 5 punten en wint
zelfs van 3 spelers van EDC 1!
Ongeslagen pakt hij de punten tegen: Björn Veldman (2), Wim van Sint Annaland
(1), Gino Schirinzi (2), André Bruins (1), Gerrit Kooistra (2), Rabin Hanoeman (2)
en Jan van Montfoort (2).
Bron: “De Dammer”, maart 2002

90

2002
Het jaar kent een triest bericht, het overlijden begin juli van Monica Kleinsman.
Gelukkig is er daarna van 2002 veel goeds te schrijven.
Op 2 juli 2002 wint clubkampioen Gerard Vink de kloksimultaan tegen EDC-leden met
een recordscore van 39-3, namelijk 13 zeges en 1 nederlaag (tegen Wim van Sint
Annaland).
Jan Velner debuteert als arbiter in de Landelijke competitie in september 2002.
Verder verwelkomt EDC een nieuw lid, Jan Hoven. Hij heeft in het verleden bij Hiltex
gespeeld en blijkt al snel voor EDC een aanwinst, niet alleen als dammer maar al snel
gaat Jan zich met de jeugdtraining bezighouden, wordt ook jeugdleider en wordt in
2005 jeugdleider van de PODB.
In oktober 2002 behaalt EDC de grootste overwinning uit haar hele geschiedenis,
namelijk 24-3 tegen Tamek Damkring, Marknesse. Winst op de eerste 7 borden…..
Een ander succes is weggelegd voor EDC 2 dat in 2002 de eerste editie wint van de
PODB-cup voor teams t/m het niveau Provinciale 1e klasse.

De trotse winnaars van de PODB beker
V.l.n.r.: Gerhard Kleinsman, Rob Pots, Harry Veldman en Ludwig Munnink
Bron: “De Dammer”, juni 2002
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2002
- Verder zal 2002 altijd het jaar blijven waarin een nieuwe wisselbeker voor de
winnaar van de Twentecup wordt ingesteld. EDC is de glorieuze eerste winnaar!
EDC wint TwenteCup!
Na een hele spannende strijd heeft damclub EDC dinsdag 21 mei tegen
23.15 uur beslag gelegd op de ‘Bennie Wiggers Bokaal’. Tegen 20.15 uur,
nadat Luit Haan namens het organiserende EDC iedereen op zijn plaats had
gezet, heette EDC-voorzitter Paul van de Veen een ieder welkom op deze
bijzondere avond. Hij memoreerde dat in de laatste 18 jaar Almelo 2x, de
combinatie Almelo/Borne 1x, EDC 6x en Maas van ’t Hoog 10x de
Twentecup won. De wisselbeker is daarmee definitief in het bezit gekomen
van Maas van ’t Hoog.
Vervolgens werd de nieuwe wisselbokaal gepresenteerd. Met ingang van dit
seizoen zal de wisselbokaal van de Twentecup voor de periode van 10 jaar
worden vernoemd als ‘Bennie Wiggers Bokaal’ naar de 65-jarige EDC-er
Bennie Wiggers, die zelf sinds de zomer van 2000 niet meer actief mee kan
doen aan damwedstrijden. Ralph de Jong die samen met Maas van ’t Hoog
de bokaal beschikbaar heeft gesteld vertelde de achtergronden van het
ontwerp en liet Bennie Wiggers de bokaal onthullen.
De bokaal van brons, loodzwaar, bijna 60 cm lang en
ontworpen door de Hengelose beeldhouwer André
Brouwer stelt een lange man voor met een damschijf
als hart voor de damsport. Een prachtig en
toepasselijk beeld want Bennie werd o.a. 26x
clubkampioen van EDC, 2x damkampioen van
Overijssel en was 2x deelnemer aan het Nederlands
kampioenschap. Ook als bestuurder heeft Bennie
Wiggers zich verdienstelijk gemaakt voor de damsport,
hetgeen onder meer resulteerde in een koninklijke
onderscheiding in de jaren '80, het erevoorzitterschap
van EDC, lid van verdienste PODB en uitreiking van
het Erediploma van de KNDB. Dit o.a. door bijna 40
jaar in het bestuur van EDC te hebben gezeten en 30
jaar actief te zijn met het schooldammen in Enschede.
Dat EDC als eerste haar naam in de wisselbokaal mag
laten graveren geeft aan deze bokaal nog een extra
dimensie. Halverwege de wedstrijd had de combinatie
Almelo/Borne nog 6 punten voorsprong op de andere
twee teams, maar via een goede eindsprint won EDC
uiteindelijk. Aan EDC-zijde wisten de broers Michel en
Ronny Koop en erevoorzitter Wim van Sint Annaland
beide partijen te winnen.
Bron: “De Dammer”, juni 2002
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EDC wint de Twentecup 2002! Op tafel de Bennie Wiggers wisselbokaal

2003
- In 2003 weet EDC 2 het kampioenschap te behalen in de 2e klasse Oost van de
Provinciale Competitie. (De indeling van de competitie was destijds anders dan in
2008) Topscorer is Harry Veldman met 12 uit 4!

EDC 2 PODB kampioen 2e klasse Oost 2002-2003
Zittend v.l.n.r.: Willie Steinmeijer en Derk Vuurboom;
Staand v.l.n.r.: Gerhard Kleinsman, Jan Hoven, Jan Velner, Harry Veldman,
Ludwig Munnink, Björn Veldman, Jan van Montfoort, Rob Pots,
Wim van Sint Annaland en Johnny Gellekink
Bron: “De Dammer”, april 2003

-

Helaas moet EDC in 2003 afscheid nemen van Roel Janssen die al lid was vanaf
1988. Roel die klaar is met zijn studie Toegepaste Wiskunde woonde al in Haarlem
maar bleef nog twee seizoenen spelen bij EDC op zaterdag. Het is jammer want
Roel was voor EDC altijd een ‘winner.’ Een allerlaatste voorbeeld van Roel’s
speelkracht uit de wedstrijd: EDC 1-ADG 2:

G. v. Maanen – R. Janssen 0-2
20-14? x 28-23?
Wit trapt erin! 4-9! xxx22 xxxx47 +

Bron: “De Dammer”, mei 2003
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-

In dit jaar weet EDC het grote succes van 2002 in de jaarlijkse derby tegen Maas
van ’t Hoog en Almelo/Borne om de Twentecup niet te herhalen. De combinatie
Almelo/Borne wint deze keer.

-

Er komt versterking voor EDC. Na lang beraad wijzigt EDC haar beleid en er
worden gastspelers uitgenodigd om voor EDC te spelen. Eén van de argumenten is
dat de KNDB de landelijke competitie heeft vrijgegeven. Iedereen mag nu in de
landelijke 2e klasse spelen, degradatie is onmogelijk. Maar EDC heeft ambitie, ook
al om de eigen sterke spelers voor EDC te behouden. In de damwereld zijn
transfers van de ene naar de andere club nu gewoonte geworden. Komend seizoen
zullen twee voormalige spelers uit de Sovjet-Unie voor EDC gaan spelen.
Rafail Zdoroviak uit Hannover die eerder voor Eibergen heeft gespeeld en Zahari
Tahman uit Stuttgart.

-

Historisch is de eerste wedstrijd van EDC 1 in de Landelijke competitie met 3
debutanten: Rafail Zdoroviak, Zahari Tahman en Jan Hoven. Een verslag:
RONDE 1: EDC WINT MET 3 DEBUTANTEN
Zaterdag 20 september speelde EDC haar eerste wedstrijd thuis tegen
DamRa uit Raalte. Een historische wedstrijd omdat er in ons eerste team
liefst 3 debutanten meespeelden waarvan 2 buitenlandse spelers.
Zoals bekend heeft EDC zich dit seizoen versterkt met twee spelers die
oorspronkelijk uit Moldavië komen. Dit land ligt ten oosten van Roemenië en
behoorde tot de voormalige Sovjet-Unie. Inmiddels zijn beide spelers
woonachtig in Duitsland en is het een hele reis om voor EDC te spelen. De
68-jarige Zahari Tahman woont vlakbij Stuttgart en ging een dag voor de
wedstrijd naar Hannover. Daar woont de 65-jarige Rafail Zdoroviak. Samen
vertrokken zij vandaar om 6.20 uur met de trein naar Hengelo. Onze
voorzitter Paul van de Veen haalde ze daar van het station tegen 9.30 uur en
bracht ze naar het clublokaal. Zelf kon Paul vanwege een familiefeest niet
meespelen en daarom kon ook Jan Hoven zijn debuut maken. De wedstrijd,
onder leiding van onze eigen arbiter Jan Velner, kende een spannend
verloop en uiteindelijk was EDC het gelukkigst in de afwerking. Dit bleek later
met name uit de analyses van Truus want zowel Gerrit Kooistra als Michel
Koop kwamen goed weg. De invallers Wim van Sint Annaland en Jan Hoven
pakten beide een goede remise en teamleider Luit Haan hield Wim Terlouw,
de veelvoudig clubkampioen van DamRa knap op remise. Onze debutanten
hadden wisselend succes, zie de fragmenten. Bij de stand 9-9 werd
clubkampioen Gerard Vink de matchwinner voor EDC.
Bron: “De Dammer”, oktober 2003
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-

En even historisch is de zes-klapper die Gino Schirinzi uitvoert in de
kloksimultaan tegen clubkampioen Gerard Vink op 3 juni 2003.

5-10? Een gatenkaas is ontstaan en wit slaat combinatief toe.
37-32 x 47-41 x 42-37 xxx40 xxxxxx5!!
-

Dan is er de blindsimultaan die vier EDC-ers spelen op 1 juli tegen Nationaal
Meester Sven Winkel. Alleen met een hoop geluk kan EDC uiteindelijk op een
gelijkspel terugkijken…..
Blindsimultaan Sven Winkel
Dinsdagavond 1 juli vond er bij damclub EDC een bijzondere gebeurtenis
plaats. De sinds kort in Enschede woonachtige 21-jarige student Sven
Winkel, 2-voudig NK-finalist en al nationaal dammeester, speelde tegen 4
EDC-spelers een blindsimultaan. Zonder speelmateriaal en zonder
partijnotaties voor zich speelde hij de 4 partijen tegelijk waarbij zijn
tegenstanders wel het bord en de schijven voor zich hadden en de partijen
noteerden. In een afgeschermde ruimte werden de zetten per bord door een
tussenpersoon mondeling doorgegeven. Na 4 uur spelen eindigde de
geslaagde poging in een 4-4 gelijkspel. Winkel won van de EDC1-spelers
Luit Haan en Gerrit Kooistra en verloor van Gerard Vink en Paul van de
Veen. Deze laatste nederlaag had te
maken met een communicatiestoornis
e
omdat Sven op de 41 zet 18-23 had
verstaan i.p.v. 19-23. Zwart is aan zet en
zowel 8-13 als 18-23 zijn goed speelbaar.
Maar het gespeelde 19-23? is een blunder
vanwege 26-21 x 37-31 x 35-30! (de
noodzakelijke extra zet die zwart over het
hoofd had gezien. Zwart rekende op 11-16
x 23-29 x xx43) x 38-32 x xxx2 met winst.
Tot dat moment had zwart nog geen fout
gemaakt. Misschien dat Sven daarom
onbewust de zet 19-23 voor ondenkbaar
hield en 18-23 verstond?
S. Winkel – P. van de Veen 0-2
19-23? 38-32? 24-29 x 23-28 x xxx49
Bron: “De Dammer”, oktober 2003
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-

Ook wordt in 2003 uiteraard het 70-jarig jubileum gevierd, al is het bescheiden.
Tenslotte ligt het 75-jarig jubileum in 2008 in het verschiet. Er is een feestavond en
kegelen bij “De Hoge Boekel”, én een simultaan tegen Ton Sijbrands…
Ton Sijbrands zonder nederlaag in simultaan
Zaterdag 11 oktober gaf oud wereldkampioen Ton Sijbrands in Enschede, bij
café Gerritsen, een damsimultaan in het kader van het 70-jarig jubileum van
EDC. EDC-voorzitter Paul van de Veen heette de aanwezigen welkom en
overhandigde het jubileumnummer van “De Dammer”, oktober 2003 aan
Sijbrands en aan de Enschedese wethouder (en topdammer) Jeroen Goudt
die Sijbrands in zijn toespraak onder meer omschreef als de beste dammer
aller tijden, waarna hij even later de openingszet verrichtte bij het bord van
EDC-kampioen Gerard Vink. Aan de simultaan namen 32 deelnemers deel,
voor de meerderheid (oud)-EDC-ers en dammers uit Enschede, tevens
waren er ook 5 regionale spelers uitgenodigd. Na vierenhalf uur spelen had
Ton 29 partijen gewonnen en eindigden er 3 in remise, nl. tegen Enschedeër
André Nijmeijer en 2 spelers uit Borne, Hin Wong en Nico Rosink. Al met al
een prachtige totaalscore van 61-3 ofwel 95%.
Bron: “De Dammer”, december 2003

-

Natuurlijk doet het bestuur er ook in dit jubileumjaar álles aan om de jeugd zo
vroeg mogelijk voor het damspel te interesseren…
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2004
Voor EDC een heel bijzonder jaar waarin successen en feestelijke gebeurtenissen hand
in hand gaan met afscheid nemen.
- Het jaar begint goed als Rafail Zdoroviak de 2e plaats behaalt in het
kampioenschap van Duitsland, achter Mark Podolski. Later in 2004 wordt Rafail in
het 3e Europese senioren kampioenschap in september 2004 Europees kampioen
2004 in de categorie 60+.
- En op 14 februari wordt EDC kampioen in de landelijke 2e klasse B!
In “De Dammer” schreef Gino Schirinzi:
Kampioenschap EDC op historische sportdag
Op Valentijnsdag 2004 is EDC kampioen geworden van de landelijke 2e
klasse B over het seizoen 2003-2004 en dus werd EDC ook in de bloemetjes
gezet.
Vreugdetranen op 14 februari 2004
• Deze zaterdag zal verder vooral in de herinnering blijven door het
overlijden op 34-jarige leeftijd van een van de grootste wielrenners ooit, de
Italiaanse klimkampioen Marco Pantani, met bijnamen als ‘het Olifantje’ en
‘de Piraat’.
• Daarnaast zullen Tunesiërs deze dag niet vergeten, want zij wonnen in
eigen land in de voetbalfinale van Marokko, en daardoor voor het eerst de
Afrika Cup.
• Onze eigen voetbaltrots FC Twente had winstkansen maar helaas stond
Kezman in de slotminuut wel op scherp en zorgde zo voor de 1-0 zege van
PSV.
• Om bij het dammen terug te keren, damclub Den Haag met 2 oud EDCleden Jaap van Galen en Gerard de Groot werd thuis heel overtuigend
e
kampioen van de landelijke 2 klasse E en om tot slot bij EDC 1 te
eindigen:
• Het was de laatste thuiswedstrijd EDC 1 ooit in het clublokaal ‘De Wimpel’.
• Verder schreef damredacteur Bert Karman in de damrubriek van De
Twentsche Courant Tubantia over EDC-clubkampioen Gerard Vink:
‘Jan Bosch, toch normaal gesproken een steunpilaar van BDV kreeg de
tacticus Gerard Vink te bestrijden en die weet erg vaak onaangename
verrassingen in de stand te vlechten.’ .... ‘Een prachtig staaltje van
doorrekenen van Gerard Vink.’
Bron: “De Dammer”, maart 2004

Kampioen worden is natuurlijk een wel héél mooie manier om een jubileumjaar af te
sluiten. Die dag werd dan ook afgesloten met een daverend feest bij “De Wimpel”!
Op de volgende bladzijde enkele foto’s hiervan.
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En De Twentsche Courant Tubantia schreef op maandag 16 februari 2004
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100
EDC kampioen landelijke 2e klasse B 2003-2004
Staand v.l.n.r.: Gerard Vink, Ronny Koop, Rabin Hanoeman, Luit Haan, Wim van Sint Annaland,
Paul van de Veen en Jan Hoven
Zittend v.l.n.r.: Gino Schirinzi, Johnny Gellekink, Zahari Tahman, Rafail Zdoroviak en Gerrit Kooistra.
Afwezig: Michel Koop

En na dit kampioensfeest speelt EDC op 1 juni 2004 nog één keer in “De Wimpel”,
namelijk de kloksimultaan van clubkampioen Gino Schirinzi tegen 20 EDC-ers.
Einduitslag: 12 overwinningen, 5 remises en 3 nederlagen voor Gino.
En daarmee sluit EDC een periode van 16½ jaar af in “De Wimpel”.
Het clubgebouw is voortaan: Speeltuinvereniging Voortsweg.
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2004
- Na het kampioensfeest moet EDC nog één wedstrijd spelen, tegen Tamek
Damkring uit Marknesse. EDC wint ook die laatste wedstrijd. Dat verbaast ook
niemand. Voor de geschiedenis is het klokincident op bord 7 wel interessant.
Klokken
Bijzonder was het gebeuren aan bord 7 bij de partij Smit – Van de Veen. Al
vlak na het begin haperde de eerst ingezette klok, vervolgens gebeurde een
tijd later ditzelfde bij klok nr. 2 en daarna, u raadt het al, hetzelfde met klok
nr. 3. Uiteindelijk mocht de vierde klok de wedstrijd naar het einde brengen.
Om 16.00 hadden beide spelers, door al dit gehannes, samen ruim een half
uur tegoed. Het duel werd uiteindelijk vredelievend besloten met een
gelijkspel waardoor onze voorzitter op ‘+1’ eindigde.

Bron: “De Dammer”, maart 2004

-

Op 18 oktober strijden 29 teams van de Enschedese basisscholen om het
schooldamkampioenschap van Enschede voor de basisscholen. Na de voorronde
(Zwitsers) wordt een spannende finale gespeeld waarin Boekelo 1 met 2
overwinningen aanvankelijk sterk de leiding neemt terwijl concurrent Helmerhoek
1 door een remise op achterstand komt. Maar tot ieders verrassing wordt in de
onderlinge wedstrijd, tevens de allerlaatste wedstrijd van dit toernooi, Boekelo met
0-8 verslagen door Helmerhoek 1.

-

Verder zal 2004 helaas ook in de herinnering blijven als een dramatisch jaar
wanneer op 30 oktober 2004, op de terugweg van de verloren wedstrijd tegen
Fortuin Dokkum, twee van EDC’s sterkste spelers, voormalige clubkampioenen, in
de auto met elkaar in gevecht raken na een steeds verder oplopende
woordenwisseling over de verloren wedstrijd. Kort daarna beëindigen beiden,
onafhankelijk, hun lidmaatschap van EDC.
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2005
Er zijn in dit jaar verschillende successen en teleurstellingen te verwerken.
-

Op de Algemene Ledenvergadering van de PODB wordt Paul van de Veen
gekozen tot voorzitter van de PODB en Jan Hoven volgt Tonny Keijzer op als
jeugdleider!

-

Rafail Zdoroviak behaalt een fraaie 3e plaats in het kampioenschap van Duitsland.
4e wordt Juri Geisenblass en deze speler uit Osnabrück komt EDC 1 dat seizoen
ook versterken.

-

In maart 2005 ontvangt EDC onverwachts van dhr. Weterholt uit Enschede een
kunstwerk; namelijk een litho van H. Wiersma met dammers achter het bord!

-

Het jaar daarvoor was EDC gepromoveerd naar de Landelijke Eerste Klasse. Maar
EDC kan het daar nét niet redden en moet een promotie-degradatiewedstrijd spelen
op 12 maart 2005 tegen Meurs Denk en Zet 2, een aanzienlijk sterker team.
Na een zinderend duel is het 10-10 maar in het sneldammen moet EDC het
onderspit delven. Dat betekent wéér degradatie naar die tweede klasse.
Wedstrijdverslag:
Zaterdag 12 maart speelde EDC de promotie- degradatiewedstrijd tegen
Meurs Denk en Zet 2. EDC nam snel de leiding doordat Gino schijfwinst
afdwong. Maar Ronny kwam tegen Van den Borst al gauw een schijf achter.
Gerrit raakte in een onoverzichtelijke stand de draad kwijt en verloor. Rafail
koos voor een klassieke partij tegen de jonge P. Steijlen maar wist ondanks
voordeel niet verder te komen dan remise. Rabin bereikte wat hij wilde; een
probleemloze remise. Paul speelde met een lichte hersenschudding maar
volgens Rafail kwam dat zijn spel ten goede. In een stand met groot voordeel
liet zijn tegenstander een eenvoudige combinatie toe. De gelijkmaker! Jan
Hoven speelde uitstekend, had voordeel maar net niet genoeg voor de winst.
Luit Haan werd in tijdnood verrast door een damcombinatie maar wist snel
aan te tonen dat het desondanks remise was. Inmiddels was het 6 uur
geweest. Johnny Gellekink hield het hoofd koel ondanks tijdnood en de
enorme spanning en druk. De ongekroonde dammen vlogen over het bord
maar meer dan remise zat er voor zijn tegenstander niet in. Mark Makrovitsj
was door een offer in problemen gekomen. Maar ondanks een nadelig
eindspel wist hij toch de remise te forceren. En zo stond het na ruim 6! uur
spelen 10-10. Het moegestreden EDC 1 verloor vervolgens de beslissende
sneldamwedstrijd. Mark en Paul wonnen, Gerrit en Luit haalden remise.
Eindstand 6-14.
Bron: “De Dammer”, maart 2005

Maar het zit EDC deze keer mee! Door terugtrekking van een ander team komt er een
plaatsje vrij en op de sluitingsvergadering kan Paul van de Veen meedelen dat de
KNDB besloten heeft om EDC alsnog in de Eerste Klasse in te delen!
Om te zorgen dat EDC niet nogmaals in degradatiegevaar komt versterkt EDC zich
met Yuri Geisenblass uit Osnabrück.
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De sluitingsvergadering op 14 juni 2005 heeft nóg
een onverwachte uitkomst.
Ook Rafail Zdoroviak is aanwezig en na afloop
speelt hij een simultaanpartij tegen 11 EDC-ers. Hij
wint 7 partijen en speelt remise met Luit Haan,
Bram van der Horn en Gino Schirinzi. Alleen Jan
Hoven verslaat de voormalig Moldaviër die
hierdoor met 17-5 wint. Jan Hoven ontvangt van
Rafail een van de allerlaatste exemplaren van
Rafail’s allereerste damboek uit 1982 met de mooie
titel "Dvadtsatj protiv dvadtsati".
(Dat betekent: '20 tegen 20’)
Verder signeert Rafail zijn nieuwste boek dat hij
samen met Paul van de Veen heeft geschreven.
De titel is “100 games against Grandmasters” en
hierin analyseert Rafail de vele partijen die hij tegen
toppers als Andreiko, Koeperman enz. heeft
gespeeld.
Een trotse Jan Hoven met het
door hem gewonnen boek van
Rafail.

Maar er zijn nog meer blije winnaars, zoals Derk Vuurboom….
Derk Vuurboom, winnaar van Groep 2
Als zijn bet-overgrootvader Gerhard
Feuerbaum die 220 jaar geleden in 1785
in Berlijn werd geboren dát nog eens had
mogen meemaken....
De 92-jarige Derk Vuurboom, geboren op
9 juni 1913, veroverde de eerste plaats in
groep 2 in de Onderlinge Competitie van
EDC, 2004-2005. Met 3 remises, 2 maal
verlies en 8 overwinningen, onder andere
op achtervolger Rob Pots en op Björn
Veldman eindigde Derk met 27 punten uit
13 wedstrijden. In 2002 won Derk
Vuurboom al de EDC Progressieprijs.
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En Rob Pots….
Rob Pots, 2e plaats in Groep 2
Het onderling resultaat tegen Derk
Vuurboom gaf nét de doorslag. Met 8
overwinningen, 4 nederlagen en slechts 1
remise eindige Rob Pots als tweede, vlak
achter Derk Vuurboom.
Opvallend is dat Rob zowel in de
onderlinge competitie 2003-2004 als
in de Rinus bokaal 2003-2004 óók nét
achter Derk Vuurboom eindigde!

En Paul van de Veen….
Paul van de Veen
Wist beslag te leggen op de Rinusbokaal.
Het was al een héle tijd geleden dat hij
iets had gewonnen met dammen.....
De foto is uit 1976! toen hij clubkampioen
werd bij DAWO in Woudenberg.
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Ook Jan Velner kan terugkijken op successen. Aan de 44e Kamper Damdag op 5 maart
2005 doen 60 dammers mee. In de 2e klasse behaalt Jan Velner een 1e plaats en gaat
met twee bekers naar huis.

En nog meer boekennieuws uit 2005. In 1998 was het manuscript van L. Schut in
boekvorm uitgegeven ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum. In 2005 waren daar
nog maar enkele exemplaren van over. Paul van de Veen zorgt in 2005 voor een
tweede, verbeterde uitgave. Over die uitgave schrijft de bekende dampublicist van
Dusseldorp:
Voor L. Schut boog men het hoofd
Eric van Dusseldorp
L. (voor intimi: Lammert) Schut leefde van 1907 tot 1976 en was een typische
jarenvijftigverschijning. Hij was een uiterst consciëntieus eindspelcomponist
die vrijwel nooit op een bijoplossing te betrappen was maar die ook van
mening was dat een compositie-eindspel aan het partijspel ontleend zou
moeten zijn. Schut was een dammer die respect afdwong. Viel zijn naam dan
placht men uit nederigheid het hoofd te buigen. Van zijn levenswerk is in
1998 een boek verschenen dat zeer onlangs een herdruk beleefde:
L. Schut: Dam eindspelen, lokzetten en studies.
Het juweeltje is bestellen via mail info@vandeveen.nl of door overmaken van
€ 17,50 op 670814210 t.n.v. P.G. v.d. Veen, Enschede onder vermelding van
Boek Schut.
Bron: “De Dammer”, oktober 2005
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De redactie van “De Dammer” leeft zich ook uit in een fraai verhaal met een pakkende
titel.
“De kracht van Flits: nu alles nóg sneller schoon…”
Wat nu? Reclame in het EDC clubblad voor een wasmiddel?
Nee, hier wordt bedoeld de ongelooflijke rekenkracht van het damprogramma
Flits. Onlangs speelde Flits tegen Marc Podolski en er kwam een stand op
het bord die weinig dammers aan zouden durven.
Zwart is aan zet.
Okay, zwart heeft niet veel keus. Op 11-16
stoot wit krachtig en winnend door in het
centrum met 28-23. Na 2-7 volgt door 24-19
en hoe dan ook 34-30 en 33-28 altijd een
dam.
Maar is 14-19 dan geen ijzersterke zet? Wit
mag niet sluiten met 40-35 want wit heeft een
principiële fout gemaakt door het open veld
49. Na 14-19 40-35 x x volgt 18-23 xxx16
xxx49

En tóch had Flits zonder te aarzelen de stand van diagram 1 op het bord
laten komen. Is er verdediging tegen 14-19? Of had Flits een digitale blackout? Podolski had als informatica specialist beter kunnen weten.
Na 14-19 volgde in diagram 1 een ontzagwekkende combinatie:
14-19!? 34-30!! 25xx23 33-29 22xx42 31x22 18xxx49 29xxxx27 42xx22 3631! 20x29 40-35 49x40 45xxxxxx21.
En wat overblijft is een remise stand. Er zijn in deze combinatie 22 schijven
van het bord verdwenen! Flits maakt echt héél snel en grondig schoon.
De denktijd die Flits hiervoor nodig had? 0.1 seconde!
Bron: “De Dammer”, maart 2005

Maar 2005 kent ook een onverwachts en droevig afscheid.
In de zomervakantie, volkomen onverwacht, overlijdt Willie Steinmeijer. Zijn laatste
wedstrijd speelde hij in de simultaan tegen de clubkampioen. Tot ieders verbazing, ook
van hemzelf, wón hij die partij met een kleine combinatie. Het is een wonderlijk idee
dat die partij ook zijn laatste partij is geweest. Bij de uitvaartplechtigheid spreekt Paul
van de Veen als voorzitter van EDC de volgende woorden:

107

In memoriam Willie Steinmeijer
"Namens de Enschedese DamClub wil ik u vertellen wat Willie voor ons
betekende en wat de Damclub voor hem betekende. Ik wil u vertellen wat hij
bij ons zocht en wat hij bij ons vond. Willie werd bijna 10 jaar geleden lid van
de Enschedese DamClub. Willie was een trouw lid van EDC. Hij was vrijwel
altijd op de clubavond, en we konden altijd op hem rekenen als invaller in ons
2e team. Hij mocht graag dammen, hij mocht ook graag winnen zoals elke
speler maar als het anders uitkwam dan zat Willie daar ook nooit lang mee.
Willie was geen sterke speler en had ook niet de ambitie om dat te worden,
hij speelde voor het plezier van het spelen, voor het plezier om zijn kracht te
meten met een tegenstander tegenover hem. En soms pakte dat dan toch
heel verrassend uit. In zijn allerlaatste wedstrijd op 5 juli versloeg hij tot
stomme verbazing van iedereen de clubkampioen. We hadden er allemaal
veel plezier in. We gunden het hem van harte. Wat Willie bij de damclub
zocht en vond was vriendschap en gezelligheid. En dat bracht hij zelf ook
mee. Vaak kwam hij wat later op de clubavond en als hij dan binnenkwam
dan kwam er één en al vrolijkheid binnen. Ik heb hem nooit anders
meegemaakt dan vrolijk en opgeruimd. Willie had niet zo veel woorden tot
zijn beschikking. Toch begrepen we hem prima. Hij kon verontwaardigd zijn
als hij door een domme fout verloor. Hij kon intens meeleven als iemand
anders verloor. En hij kon opgetogen zijn als er iets bijzonders op het
dambord werd gebracht. Juist omdat hij zo weinig woorden had was hij altijd
eerlijk en spontaan in zijn uitingen. Willie was een graag geziene speler van
de Enschedese DamClub. We zullen hem missen."
Bron: “De Dammer”, oktober 2005

2006
- In 2006 krijgt EDC training van Danny Slotboom. En deze behaalt in 2006 ook de
Overijsselse damtitel!
-

Juri Geisenblass wint in Duitsland het IIIe Korbach Open. Rafail wordt 2e.

-

In maart 2006 wordt Rafail Zdoroviak benoemd tot Grootmeester Internationaal
Correspondentiespel. En vlak daarna wordt Derk Vuurboom tot Grootmeester
benoemd. EDC telt nu drie internationale (bijzondere) grootmeesters:
Correspondentiespel, Problematiek en 64-velden (Mark Makrovitsj)

-

En Gino Schrinzi wordt voor de 4e maal clubkampioen van EDC door Mattijs
Meulenbeld in een klassieke partij te verslaan.
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Derk Vuurboom door FMJD benoemd tot Grand Maître International
Problémisme Honoris Causa!
Sinds 1988 worden probleem compositie wedstrijden georganiseerd die
wanneer ze door de FMJD zijn goedgekeurd punten opleveren voor de
problemisten die op de hoogste plaatsen zijn geëindigd. Als men in meerdere
wedstrijden voldoende punten heeft verzameld kan men zo een Meestertitel
verdienen of als men buitengewoon veel succes heeft zelfs de
Grootmeestertitel Problematiek. Zo heeft de FMJD de titel Grand Maître
International Problémisme onder andere toegekend aan E. Zubov, V. Matus
en D. de Ruiter.
De puntentelling is dus pas begonnen in 1988 en zodoende worden de
prestaties van degenen die vooral in vroegere jaren prachtige problemen
gemaakt hebben en wedstrijden wonnen niet meegerekend. En het is juist in
die periode dat een aantal uitstekende problemisten waarvan er helaas reeds
een aantal zijn overleden de basis hebben gelegd voor de ontwikkeling van
de damproblematiek tot het huidige niveau.
De FMJD achtte deze situatie unfair en heeft toen aan de Kring voor
Damproblematiek gevraagd een voorstel te doen om enige oudere
problemisten alsnog deze titel toe te kennen, maar dan Honoris Causa.
Immers, de Kring voor Damproblematiek kan deze periode van vóór 1988 het
best overzien.
Dit is behandeld in de Algemene Vergadering van de KvD en het voorstel dat
daaruit resulteerde is door het FMJD bestuur geaccepteerd. E.e.a. betekent
dat officieel is toegekend de titel van:
Grand Maître International Problémisme Honoris Causa aan:
D. Vuurboom, A.P. Zwart, J.C.R. Bus, A. v.d. Stoep,
P. Kuiper en F.W.J. Hermelink
drs. J.C.R. Bus, 2006
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2007
- Ook in 2007 weet Gino het clubkampioenschap op te eisen.
Maar Mattijs Meulenbeld krijgt de Prestatieprijs uitgereikt voor zijn overwinning
op de clubkampioen.
-

En EDC 1 eindigt op een uitstekende 5e plaats in de landelijke 1e klasse. Dit jaar
heeft ons nieuwe lid Leonie de Graag voor het eerst meegespeeld.
Om zo mogelijk nóg hoger te eindigen trekt EDC opnieuw een sterke speler aan,
Igor Tchartoriski. Hij eindigde ooit in het toernooi van Brunssum achter Erno
Prosman en vóór N’Diaga Samb.
EDC telt nu dus 4 gastspelers. Mark Makrovitsj met rating 1292, Igor Tchartoriski
met 1292, Rafail Zdoroviak met 1225 en Juri Geisenblass met 1181 als rating.
In de topscorerslijst eindigen zij steevast hoog.

-

Jammer genoeg verloopt in 2007 de provinciale competitie vrij rampzalig. Voor
het eerst is -in navolging van de meeste andere provincies- de koppeling tussen
landelijk en provinciaal helemaal losgelaten. Elke Overijsselse speler mag nu ook
provinciaal uitkomen. Boven de vanouds bekende Provinciale Hoofdklasse wordt
een Ereklasse ingesteld. EDC speelt dus nu met een achttal in de provinciale
Ereklasse, in de Hoofdklasse en in de 2e klasse.
Maar alle teams van EDC eindigen op de laagste plaatsen. EDC besluit om
voortaan af te zien van het spelen van provinciale Ereklasse.

-

Drie EDC spelers doen mee met het 23-ste Nijmegen Open toernooi toernooi.
Gino en Leonie halen uitstekende resultaten en het is frappant dat de 3 EDC-ers
vlak na elkaar eindigden. Gino (47ste), Leonie (48ste) en Rafail (50ste).

-

In oktober 2007 ontvangt Paul van de Veen het Erediploma KNDB voor zijn
verdienste met betrekking tot het ontwikkelen van de elektronische damborden.
Paul van de Veen is hiermee de derde EDC-er met deze onderscheiding.
Eerder gingen Wim van Sint Annaland (1995) en Bennie Wiggers (1998) hem
hierin voor.

-

Ander opmerkelijk nieuws van 2007 is dat EDC opnieuw de Twente cup wint!
Topscorer van EDC is Leonie de Graag die van EDC als enige alle drie de
wedstrijden wint.
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2008
Dit allerlaatste jaar van dit jubileumboek begint met een In Memoriam.
Derk Vuurboom, die in september 2007 zijn laatste partij speelde, overlijdt op 3
januari. Op 3 weken na is hij 70 jaar lid van de KNDB. Als eerbetoon schrijven tal van
journalisten een In Memoriam en deze worden door Paul van de Veen gebundeld in het
maart nummer van “De Dammer” met bijdragen van Harm Wiersma, Jaap Bus, Henk
van der Veen (Enkhuizer DamClub), Hein Wilsens, Leen de Rooij en Bert Karman.
EDC heeft een onvergetelijk lid verloren, een monument is heengegaan!
Ook in 2008 weet Gino opnieuw de titel op te eisen. De onderlinge competitie is tot de
allerlaatste speelavond nog onbeslist. De demarrage van Bram van der Horn is
indrukwekkend maar nét niet genoeg voor de titel.
Gino onderstreept zijn klasse en zijn kampioenschap met een daverende overwinning
in de kloksimultaan met 22-2!!!
Winst tegen Jan Velner, Wim van Kessel, Wim van Sint Annaland, Rob Pots, Reinder
Wagelaar, Bram van der Horn, Jan van Montfoort, Koen Kleinsman, Gerrit Kooistra en
uiteindelijk ook Johan Wiggers die een fantastische partij speelt.
Luit Haan en Paul van de Veen weten Gino op remise te houden.

En met sneldammen en een gezellige barbecue sluit EDC het seizoen 2007-2008 af.
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De winnaars van de PODB-Cup 2008
V.l.n.r.: Jan van Montfoort, Bram van der Horn, Luit Haan en Paul van de Veen
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EDC verslaat sinds vele jaren weer eens Twente’s Eerste
Op dinsdagavond 10 september 2008 speelt EDC thuis in haar eigen clublokaal de
jaarlijkse vriendschappelijke wedstrijd tegen het Hengelose Twente’s Eerste, voorheen
Maas van ’t Hoog. In 2007 werd het nog een ruime 18-8 overwinning voor onze buren,
ditmaal trokken wij aan het langste eind.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

EDC
G. Schirinzi
P. van de Veen
G. Kleinsman
J. Hoven
B. van der Horn
L. Haan
B. Veldman
G. Kooistra
W. van Sint Annaland
B. Maas
R. Hanoeman
H. Veldman
J. Velner

921 - Twente’s Eerste
1164 - O. Mol
1065 - W. Sytsma
1063 - G. Draaisma
918 - J. Koopman
848 - J. Paalman
976 - J. Tanke
680 - J. Smit
900 - M. Sanders
850 - G. Kruger
----- - G.H. Jansen
961 - J. Horst
917 - G. Pots
709 - R. Rensink

J. Koopman – J. Hoven 1-1
In deze stand speelde Jan 45-40.
Onze Jan vervolgde nu met 15-20?
waarna wit er een Coup Napoleon
uithaalde via 35-30! x 27-22 xx 38-32 x
26-21 x xxxxx4. Desondanks eindigde de
strijd in remise!

986
1422
1311
1147
1006
916
991
761
923
876
732
762
---------

15-11
0-2
1-1
0-2
1-1
0-2
2-0
1-1
2-0
2-0
1-1
1-1
2-0
2-0

J. Tanke – L. Haan 0-2
Jan zette hier nietsvermoedend voort met
39-33? waarop Luit toehapte met 26-31! x
16-21 xx 7-11 x xx x 18-23 x xxx49 +

-

In september 2008 overlijdt toch vrij onverwachts Wim van Kessel. Twee weken
daarvoor was hij nog aanwezig op de clubavond. Wim was lid geworden van EDC
in 1963 en toen 7 jaar lid gebleven. In 1988 werd hij opnieuw lid. Wim voelde zich
vooral betrokken bij de jeugd van EDC. Hij was altijd bereid te zorgen voor prijzen
om de jeugd te stimuleren te dammen.

-

Veel gelukkiger nieuws is de hernieuwde aanmelding van J. Schoo als lid van
EDC. Hij was eerder lid, namelijk in 1963! (Zie de foto op blz. 29.)
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Dit hoofdstuk over 75 jaar EDC kan niet anders eindigen dan bij de activiteiten in dit
jubileumjaar. De jubileumcommissie nodigt iedereen uit voor de feestavond met de
volgende woorden:

Beste damliefhebbers,
De Enschedese Dam Club bestaat dit jaar 75 jaar.
Dat willen we als bestuur en uiteraard als jubileumcommissie niet zomaar
voorbij laten gaan. Zoals je allemaal al wel weten hebben we afgelopen
zaterdag een ongelooflijk pak slaag gekregen van Ton Sijbrands.
Om dit te verwerken nodigen we je en je partner uit om op:
ZATERDAG 8 NOVEMBER
de feestavond te komen vergezelligen.
Er zullen die avond verschillende activiteiten te doen zijn en aan het eind van
de avond worden nog een aantal leuke prijzen uitgereikt aan de winnaars.
(Van de toch wel met een competitie- aspect ingevulde avond.)
Tegen 20.00 zal de zaal open zijn en een tip van de jubileumcommissie:

Kom op tijd want VOL=VOL
Tijdens deze avond zullen er verschillende hapjes de ronde doen, en voor het
competitiegedeelte wordt een “entreegeld” gevraagd. Drank zal voor eigen
rekening zijn. Verder hebben we als jubileumcommissie nog meerdere
activiteiten in petto.
Zaterdag 4 oktober 2008
Dinsdag 4 november 2008
Zaterdag 8 november 2008
Dinsdag 30 december 2008
Zaterdag 24 januari 2009

Simultaan tegen Ton Sijbrands
Huisdamkampioenschap
Feestavond
Oliebollentoernooi
64 velden kampioenschap

Met vriendelijke groet,
Jubileumcommissie EDC
Jan Hoven

Koen Kleinsman

Björn Veldman
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Sijbrands scoort 100% in damsimultaan tegen EDC
Zaterdag 4 oktober 2008 kwam internationaal grootmeester Ton Sijbrands (1949),
tweevoudig oud wereldkampioen dammen (1972, 1973), naar ons clublokaal voor het
geven van een damsimultaan tegen EDC.
Om even na twaalven verwelkomde voorzitter Paul van de Veen in zijn openingsrede
Ton, zijn vrouw Hetty en de Enschedese wethouder en topdammer Jeroen Goudt.
Hij sprak terecht van een traditie want Ton gaf eerder ook al damsimultaans bij het 50-,
60- (+ een blindsimultaan) en het 70-jarig jubileum van EDC. Ook vertelde Paul over
dit jubileumboek dat nog niet af was en zal worden gepresenteerd tijdens de feestavond
van 8 november a.s.
Hopelijk wordt het krijgen van een ongeluk door EDC-leden geen traditie bij de komst
van Ton want 5 jaar terug kreeg Jan Hoven in de week voor de simultaan een ernstig
ongeluk en afgelopen week belandde penningmeester Jan van Montfoort in het
ziekenhuis na een ongelukkige val van zijn fiets.
Hierna hield wethouder Jeroen Goudt een toespraak en overhandigde namens de
gemeente Enschede het ‘standaard’ cadeau n.a.v. het 75-jarig bestaan van EDC. Hij
noemde onder meer nog enkele namen die binnen en buiten EDC voor bekendheid
zorg(d)en zoals Bennie Wiggers, Wim van Sint Annaland en de oud leden Lammert
Schut en Derk Vuurboom.
In zijn handen had Jeroen het meest recente damboek van de schrijvende dammer Ton
Sijbrands en wel ‘Henk Smit, mijn leermeester en inspirator’ dat door EDC-leden met
korting kon worden aangeschaft. “Sijbrands’ meest persoonlijke boek”, aldus Johan
Bastiaannet op het omslag. Een portret (in 510 pagina’s) van de man die van grote
betekenis is geweest voor de auteur en diens vorming-als-dammer.
Ton begon om goed kwart over twaalf aan het lopen van zijn rondjes. Er waren 21
deelnemers waaronder 18 EDC-leden en 3 oud leden (ol) die de strijd aanbonden en
wel in deze volgorde zoals ze zaten: Gino Schirinzi, Ludwig Munnink, Paul van de
Veen, Evert van Gunst (ol), Gerhard Kleinsman, André Bruins (ol), Rob Pots, Johan
Wiggers, Harry Veldman, Björn Veldman, Hidde van Abbema, Bram van der Horn,
Mattijs Meulenbeld, Wim van Sint Annaland, Luit Haan, Reinder Wagelaar, Gerrit
Kooistra, Dick van Ommeren (ol), Johnny Gellekink, Jan Hoven en Ronny Koop.
Tegen tien over half twee had Johan Wiggers de eer om als eerste te mogen opgeven.
Hierna volgde de ene na de andere zege of nederlaag hoe je het bekijkt. Teleurstellend
was het optreden van Gino, die al wel een goede zet had genoteerd, maar op het laatste
moment voor een andere zet (blunder) koos. Ook diverse andere leden trapten in
allerlei combinaties, zie bijv. de twee fragmenten.
Tegen vier uur waren er nog twee spelers van ons in de strijd die het tot een eindspel
hadden gebracht en wel Rob Pots en Gerrit Kooistra, maar beide eindspelen werden
door Ton vakkundig afgewerkt en zo was om kwart over vier de uitslag bekend en wel
21 zeges en geen verliespunten, dus 42-0, een knappe prestatie!
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Koen Kleinsman werd bedankt voor het draaien van de bardienst en kreeg een gratis
damboek van Sijbrands. Na afloop werd er aan de bar nog wat nagedamd, gesproken
en gedronken. Al met al kunnen we terugkijken op een meer dan geslaagde middag!

T. Sijbrands – L. Munnink 2-0
Ludwig speelde hier 27.9-14?
Ton forceerde nu de winst via 44-39! 1420 29-24! x x 18-23 of ? 27-22! x x x21
39-33 x 48-43 x 31-26 x x17 x xxx9 +

T. Sijbrands – P. van de Veen 2-0
Ton had als laatste zet listig 34.28-23!
gespeeld en Paul liep er nu in met 16-21?
37-31! xx 36-31 xx xxx4 +

Op de foto verricht wethouder Jeroen Goudt de openingszet (33-28) aan het
bord van Gino Schirinzi, de huidige clubkampioen van EDC.
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Eindstand EDC 1 Nationale Competitie 2007-2008
Pl 1e klasse A 2007-2008 1 2 3 4 5 6 7 8
1 De Oldehove
** 10 11 9 14 16 13 16
2 Harderwijk
10 ** 14 12 13 11 13 11
3 DIOS Achterhoek
9 6 ** 10 16 10 14 12
4 Dammers uit Oost 2
11 8 10 ** 14 14 8 13
5 Oerterp
6 7 4 6 ** 11 13 13
6 EDC
4 9 10 6 9 ** 16 13
7 Het Noorden Gron. 2
7 7 6 12 7 4 ** 6
8 Gorredijk
4 9 8 7 7 7 14 **
9 Hijken DTC 2
2 10 6 9 13 8 10 10
10 Heerenveen
4 7 6 6 6 11 8 13
11 Bornse Damvereniging 9 10 6 11 7 7 9 9
12 Warffum
8 6 6 5 7 6 9 3
Topscorers EDC 1
1A Naam
2. I. Tchartoriski
11. R. Zdoroviak
31. P. van de Veen
41. Y. Geisenblass
52. G. Schirinzi
76. G. Kleinsman
81. L. Haan
85. L. de Graag
86. M. Makrovitsj
118. M. Meulenbeld
124. G. Kooistra
146. R. Pots
148. J. Hoven
157. L. Munnink

W
11
11
11
11
11
9
10
11
6
7
4
2
5
1

Pt
17
16
13
12
11
9
9
9
8
5
4
1
1
0

+
7
5
5
3
3
2
3
4
3
1
1
0
0
0

=
3
6
3
6
5
5
3
1
2
3
2
1
1
0

9
18
10
14
11
7
12
10
10
**
14
11
5

10
16
13
14
14
14
9
12
7
6
**
10
13

11
11
10
14
9
13
13
11
11
9
10
**
13

12
12
14
14
15
13
14
11
17
15
7
7
**

- Rating Tegen
1
1276 1148,5
0
1233 1058,0
3
1066 1021,3
2
1205 1079,3
3
1164 1127,7
2
1059 1077,7
4
965 1101,3
6
984 1035,3
1
1296 1130,7
3
1066 1113,9
1
869 1149,8
1
858 1100,0
4
950 1110,4
1
689 1177,0

P
19
19
16
15
12
11
9
7
7
7
6
4

BP
146
131
133
127
107
115
93
101
98
92
96
81

Bord
4,36
4,82
6,91
4,91
2,36
5,56
6,00
7,82
2,83
4,71
8,75
10,0
7,40
10,0

Eindstand Provinciale Hoofdklasse Oost 2007-2008
1. Wierden 1
2. DDC Deventer
3. Hammerdammer 1
4. EDC Enschede
5. Witte van Moort 2
6. Eelen & Rhaan 1

W
5
5
5
5
5
5

P
7
7
5
4
4
3

Bordpunten
45-35
43-37
39-41
39-41
36-44
38-42

Eindstand Provinciale 2e klasse Oost 2007-2008
1. Ravenhorst 2
2. Rijssen 2
3. Almelo 3
4. EDC Enschede 2
5. Hammerdammer 2
6. Eelen & Rhaan 2
7. Wierden 3
8. Hartholt Olie/DOS 3

W
7
7
7
7
7
7
7
7

P
13
11
10
9
5
3
3
2

Bordpunten
42-14
35-21
31-25
34-22
24-32
22-34
18-38
18-38
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De jeugd van EDC

EDC- jeugd, geschiedenis en kampioenen
Het Enschedese jeugddamwerk is direct na de 2e Wereldoorlog gestart. Op
verschillende speeltuinen in Enschede werd gedamd. Vooral het team van speeltuin
"De Laares" behaalde veel succes. Het werd jaar op jaar kampioen. Het team werd
gedragen door de gebroeders Wiggers. Rinus, Willie en Bennie Wiggers. Daarna kwam
een periode dat het jeugdwerk verflauwde. Maar die periode werd gevolgd door een
actievere periode van EDC. Want men besefte maar al te goed dat jeugd hard nodig
was vanwege het ouder worden van de leden. Bekende jeugdleden waren Gerrit Baas,
Marthy van Houtert en Willie Schievink. Bekend in Enschede waren de ViVa-weken
en het jaarlijks schooldamtoernooi met gegarandeerd 300 tot 400 deelnemers. Het
schooldamtoernooi voor de Basisscholen wordt ook in 2001 nog georganiseerd.
Individueel werd dit toernooi ooit gewonnen door een bekende EDC-er, namelijk
André Bruins. Ook leden als Gerhard Kleinsman en Wim Schepers zijn door het
schooldammen lid geworden van EDC. Onder leiding van Evert van Gunst ontstond op
de Wesselerbrink in de jaren tachtig (eind jaren zeventig, red.) een klein damclubje.
Hiervan is Gino Schirinzi overgebleven en speelt nu nog steeds met succes in het 1e
van EDC. Na het stoppen van Evert van Gunst geraakte het damclubje op dood spoor,
maar gelukkig werd het in een ander deel van Enschede weer opgezet en wel in de
wijken Twekkelerveld en Stadsveld. Bekende namen uit deze periode waren vooral
Ronny en Michel Koop. Ook waren er successen. Zo werd in 1984 een pupillenteam
van EDC kampioen van Overijssel. Dit team werd gevormd door Michel Koop, Olaf
Wiggers, Xander van Hees en Erwin Agterhuis. Olaf Wiggers werd in dat jaar ook nog
pupillenkampioen van Overijssel. Een jaar later werd Michel Koop kampioen bij de
pupillen. In 1986 werd weer een pupillenteam van EDC kampioen van Overijssel. Op
de nationale pupillendag werd het team van Overijssel kampioen van Nederland in
1986. Dit team bestond uit Marino BarkeI (Westerhaar) en de EDC-ers Michel Koop,
Anand Mahangoe, Leonie Drost en Herald Wiggers. Individueel werd Leonie Drost
dameskampioen van Overijssel.
In 1996 eindigden 2 talenten van EDC, Jessica Groenhuis en Suzanne Yntema bij het
welpenkampioenschap van Overijssel op de eerste plaats. In de barrage won Jessica
Groenhuis. Helaas zijn beide kort daarna gestopt met dammen. Ook Tim Hesselink was
succesvol. Hij werd in 2000 kampioen bij de aspiranten van Overijssel.
Iemand die veel voor het schooldammen heeft gedaan is Gerrit Kooistra. Als conciërge
op de Mauritsschool op de Wesselerbrink was hij in de gelegenheid aldaar damles te
geven. Bij het schooldammen is de Mauritsschool altijd van de partij en het zal niet
verbazen dat het kampioenschap ook al een keer behaald is. Bekende namen van deze
school waren Esther en Mahalia Huizing en Christine en Matheus Basut. Mahalia
Huizing werd in 1991 provinciaal meisjeskampioen.
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Ook Tonny Keijzer was met zijn school "De Lipper" zeer actief. Vooral zijn zoons
Ronald en Laurens deden actief mee. Laurens behaalde nog het meeste succes. In 1992
werd hij kampioen van Overijssel bij de welpen. In 1995 werd hij pupillen
sneldamkampioen van Overijssel. De familie Keijzer is nog steeds actief in de
damsport. Zowel Tonny, Ronald, Laurens en Jeannette zijn nu lid van damclub Borne.
Tonny Keijzer fungeert al enige jaren als jeugdleider van de PODB. Een poging van
Tonny om op de Wesselerbrink opnieuw een jeugdclub op te richten moest na 2 jaar
worden gestaakt. In 1990 werd Luit Haan jeugdleider van EDC. Deze functie bekleedt
hij nu nog. Hij woont in Glanerbrug en aldaar heeft hij geprobeerd een jeugdclub op te
bouwen. De eerste jaren gelukte het aardig maar ook hier kwam de jeugdclub niet van
de grond. Het langst hield Marcel Damink het vol tot hij uiteindelijk als laatste
overbleef. In Glanerbrug een korte bloei van de damsport dus.
Persoonlijke kampioenschappen van EDC-ers
Er waren verschillende successen bij de jeugd van EDC. Ook hier moet Bennie
Wiggers genoemd worden. Hij werd 4x kampioen bij de jeugd in Overijssel in 1953,
1954, 1955 en in 1956. In 1970 en 1971 gelukte dit Marthy van Houtert en ook G. Baas
werd 1x kampioen. In 1975 werd Gerhard Kleinsman kampioen bij de jeugd in de 1e
klasse. Hierna duurde het tot het midden van de jaren 80 totdat de jeugd van EDC weer
een rol ging spelen bij de jeugd van Overijssel. Hierbij moet vooral de naam van
Michel Koop genoemd worden. Een buitengewone goede prestatie leverde hij door op
15-jarige leeftijd kampioen van EDC te worden. Ook een prestatie van formaat leverde
hij in 1985. In dat jaar werd hij kampioen van Nederland bij de pupillen. Natuurlijk
werd hij ook kampioen bij de pupillen, aspiranten (niet, red.) en junioren in Overijssel.
Ook werd hij een aantal keren sneldamkampioen van Overijssel bij de pupillen (2x) en
bij de aspiranten (2x). Maar hij was niet de enige jeugddammer van EDC met succes.
Successen waren er ook voor Olaf Wiggers, Anand Mahangoe, Matheus Basut,
Laurens Keijzer en Tim Hesselink. Ook waren er successen bij het meisjesdammen.
Kampioenen waren Leonie Drost, Mahalia Huizing, Jessica Groenhuis en Suzanne
Yntema.
Bron: het PODB-jubileumboek t.g.v. haar 75-jarig bestaan in 2003
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Een verslag over de jeugd van EDC
De persoonlijke kampioenschappen staan voornamelijk vermeld bij het artikel uit het
PODB-jubileumboek en de behaalde titels staan elders in een apart overzicht.

Jubileumboek 1983
Om een overzicht te geven waaruit de jeugdactiviteiten van EDC bestaan van toen tot
heden is het jubileumboek een inspiratiebron. Zo organiseert EDC in het jubileumjaar
van 1983 het jeugddamkampioenschap van Enschede. De toenmalige burgemeester Ko
Wieringa is op de hoogte van de activiteiten van EDC. Hij schrijft in zijn voorwoord
dat EDC erg actief is in het interesseren van de jeugd van Enschede in het dammen. Dit
interesseren voor het dammen gebeurt vooral door het geven van damlessen op
scholen. Men beseft bij EDC toen al dat de toekomst van EDC met het werven van
nieuwe leden op scholen een must was.
Speeltuinverenigingen en schooldammen
In de periode van 1946 tot 1950 en natuurlijk ook daarna zijn de speeltuinverenigingen
in Enschede zeer actief in het dammen. De heren Bezoen en Meulemeesters zijn de
grote drijfveren achter de damactiviteiten op de speeltuinen. Er worden competities
gespeeld. Op een van deze speeltuinen, De Laares, kwam Bennie Wiggers samen met
zijn broers in aanraking met de damsport. Het spreekt vanzelf dat de competitie wordt
beheerst door het team van De Laares. Maar de periode met de bloei van de damsport
op de speeltuinverenigingen duurt ook niet eeuwig. En al gauw komt weer het besef
dat men de jeugd hard nodig heeft vanwege het ouder worden van de leden.
Er komen nieuwe activiteiten. De ViVa-weken tijdens de zomervakantie worden benut
om de jeugd te betrekken bij het dammen. Vooral Herman Voogd is hierbij de
animator. Het schooldammen in samenwerking met de gemeente Enschede, wat begint
in de jaren 60, wordt groots opgezet. Er zijn jaren bij dat meer dan 300 kinderen
hieraan deelnemen. Ook de damlessen op scholen krijgen extra aandacht. Het resultaat
is de komst van jeugdleden zoals André Bruins, Gerhard Kleinsman en Wim Schepers.
Jaren 70
Eind jaren 70 start er een nieuw jeugdclubje op de kinderboerderij op de Wesselerbrink
onder leiding van Evert van Gunst en hij slaagt erin de jeugd bij het dammen te
betrekken. Dit duurt tot 1981. De huidige kampioen van Enschede, Gino Schirinzi, is
daar begonnen met het dammen en werd 3x jeugdkampioen van die club. Ook Aart
Beute speelde aldaar en is enkele jaren lid van EDC.
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Jaren 80
Komen er dan geen nieuwe jeugdleden bij dan is dat meestal het einde van een
jeugdclubje. Zo is het gegaan met de jeugdclub op de Wesselerbrink. Maar gelukkig
wordt het ergens anders weer opgepakt. Het jeugddammen verhuist naar het Stadsveld.
Onder leiding van Bennie Wiggers, Jaap van Galen en de toenmalige jeugdleider
Gerhard Kleinsman is er een nieuwe start. Onderdak vindt men bij de school van
meester Boes. Uit deze periode zijn Michel Koop en zijn broer Ronny de bekendste.
Daarna volgt onderdak bij speeltuinvereniging Stevenfenne. Michel en Ronny zijn zo
goed dat zij al gauw gaan dammen bij de senioren. Het doorstromen van jeugd naar de
senioren is de wens van iedere jeugdleider. Dit is een groot succes. Vooral Michel
ontwikkelt zich tot een zeer goede speler en wij komen hem later nog weer tegen in dit
verslag.
Inmiddels ben ik aangekomen in de eind jaren 80. Gerard de Groot vormt samen met
Gerrit Kooistra en Eric Leusink de jeugdcommissie. Deze commissie wordt in 1990
aangevuld met Luit Haan, die sinds 1988 lid is bij EDC.
Op scholen wordt damles gegeven door Gerrit Kooistra, Bennie Wiggers, Gerhard
Kleinsman, Gerard de Groot en Eric Leusink.
1990 - 1991
In het begin van 1990 wordt een enquête gehouden onder eerdere jeugdspelers om er
achter te komen waarom het aantal jeugdleden zo sterk terugloopt. Antwoorden die er
komen zijn: te druk op school, de damavond komt niet gelegen, geen zin meer in
dammen, verschillende oud jeugdleden geven ook aan een andere sport leuker te
vinden en er zijn er ook bij die het te ver fietsen vinden naar de damlocatie.
Op 26 mei 1990 organiseert EDC met succes een damtoernooi te Glanerbrug.
Deelname voor junioren, aspiranten, pupillen en welpen van de Overijsselse Dambond.
In Glanerbrug start een jeugdclubje met 8 leden met Luit Haan als leider. Op de
Wesselerbrink start EDC opnieuw een jeugdclubje met Hans van Gompel als leider.
Ook op Dolphia begint Gerrit Kooistra met damlessen op de Franciscusschool.
De ledenlijst van EDC registreert begin 1991: 17 pupillen, 7 aspiranten en 2 junioren.
We doen mee aan de jeugd-4 tallen competitie van de PODB.
De Boekelerschool en de Prins Mauritsschool spelen een belangrijke rol bij het
kampioenschap van EDC bij de basisscholen. Het individuele kampioenschap wordt
gewonnen door Frank ten Duis van De Boekelerschool waar fanatiek wordt geschaakt
en gedamd. Meester Egberink is daar de grote drijfveer. Dit houdt stand tot 1998, het
jaar waarin meester Egberink overlijdt.
Na het vertrek van Gerard de Groot bij EDC wordt Luit Haan in 1991 ook de opvolger
van hem als voorzitter van de jeugdcommissie.
Ook op de Wesselerbrink blijft Gerrit Kooistra doorgaan met het geven van damlessen
op de Prins Mauritsschool. Dit houdt hij vele jaren vol en met het nodige succes.
Regelmatig wordt de Prins Mauritsschool kampioen van de Gemeente Enschede.
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1991 - 1992
Het dammen vindt plaats op dezelfde locaties en er wordt een competitie opgezet met
Hengelo en Borne. Michel Koop wordt kampioen bij de junioren van Overijssel.
Hierdoor speelt hij later mee in een halve finale van het kvN dat wordt gespeeld te
Geleen. Daar wordt hij 5e..
Kampioen van de basisscholen wordt de Prins Mauritsschool. Individueel wordt
Christine Basut 1e. Het kampioenschap voor de Basisscholen bereikt in 1991 een
mijlpaal. Het wordt in dat jaar voor de 25e keer in samenwerking met de gemeente
Enschede georganiseerd. Er zijn in dat jaar 40 teams die deelnemen.
1992 - 1993
In dit seizoen gebeurt van alles. De jeugdclub uit Glanerbrug bestaat uit 10 leden. Op
de Wesselerbrink gaat het niet meer en stopt. Op de scholen, de Prins Maurits, de Prins
Florisschool en De Lipper worden damlessen gegeven. Op De Lipper is Tonny Keijzer
actief. De Prins Mauritsschool wint het schooldammen. De Lipper behaalt een 2e
plaats. Individueel is het Matheus Basut die zich kampioen mag noemen van de
Enschedese basisscholen.
Bij de junioren wordt er fel gestreden voor de eerste drie plaatsen, die recht geven op
deelname aan een halve finale om het kvN waarbij Enschede dit maal ook speelstad is.
Alex Boxum wordt 1e gevolgd door Marino Barkel en Michel Koop.
Een halve finale van het kampioenschap voor junioren van Nederland vindt plaats in
Enschede van 12 t/m 16 april 1993. Deze halve finale organiseert EDC in verband met
het 60-jarig bestaan van de vereniging. Er is een toernooicommissie benoemd waarvan
Willie Wiggers toernooivoorzitter is bijgestaan door Eric Leusink en Luit Haan die
gezamenlijk de organisatie regelen: versturen van uitnodigingen, de tekst voor het
programmaboekje, de arbiter de heer Rustenhoven uit Goor, de speelzaal enz.
Speellocatie is De Wimpel. De beheerder Ralph de Jong tovert het clubgebouw tot een
prettige speellocatie.
Omdat de spelers een hele week in Enschede verblijven moeten er gastgezinnen
komen. Gastgezinnen zijn de families Van Gompel, W. Wiggers, R. Wiggers,
Gellekink, Van Ommeren en Schepers. Om te voorkomen dat de spelers zich in
Enschede niet zullen vervelen is er een gevarieerd programma. Deelnemers aan deze
halve finale zijn Mike Voskamp, Toby Hage, Martin Dolfing, Soerish Badal, Ton van
Adrichem, Wim Bakker, Alex Boxum en natuurlijk Michel Koop.
Ook hebben wij de steun van Rinus Wiggers. Hij zorgt voor 3 sponsors en wel Sanders
Supermarkten, Wellinga Kantoormeubelen en Boogaard Groenvoorzieningen. Door de
bijdrage van de sponsoren is de organisatie haalbaar.
Winnaar van deze halve finale wordt Mike Voskamp. Samen met Toby Hage plaatsen
zij zich direct voor de finale die te Westerhaar wordt gespeeld. Lange tijd is het
onzeker wie als derde door mag naar de finale. Michel Koop is uiteindelijk de
gelukkige. Na een aantal barragepartijen beslist het lot dat hij mag deelnemen.
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Randschijfdiploma
Het zit er al een tijdje aan te komen en eindelijk is het zover. Een aantal jeugdleden van
EDC gaan examen doen voor het Randschijfdiploma. Gerrit Draaisma neemt het
examen af en dat gebeurt in het Denksportcentrum te Hengelo. Voor EDC slagen Sahin
Duru, Mahalia Huizing, Canet Basut, Maurel Kartoidjojo, Ronald Keijzer, Laurens
Keijzer, Mieke Schurink, Elmar Scholte, Pei Hui Wong, Susanne Balke en Huub
Hesselink. Niet geslaagd zijn Marcel Damink, Ruth Huizing en Richard Genc.
1993 - 1994
In het kader van het 60-jarig jubileum gaat de EDC-jeugd naar Oranjestad, zie verslag
hierover elders in dit jubileumboek.
Veel veranderingen komen er in dit seizoen. Hans van Gompel stopt op de
Wesselerbrink met de jeugdclub. Gerrit Kooistra moet door omstandigheden tijdelijk
stoppen op de Prins Mauritsschool en door het verhuizen van Tonny Keijzer naar de
Wesselerbrink is het ook gebeurd met het geven van damles op de basisschool De
Lipper. Dit laatste heeft ook tot gevolg dat het aantal jeugddammers in Glanerbrug
terug loopt. Toch is er ook nog weer een lichtpuntje want Wim Schepers begint met
damlessen op De Werkhaven.
Enkele jeugdspelers gaan meespelen in groep 3 op de dinsdagavond. Nog heeft EDC
18 jeugdleden op de lijst staan, maar dit zal terug lopen naar 12.
De Lipper wint het schooldammen. Toch nog een succesje voor Tonny Keijzer. Zijn
zoon Ronald wordt winnaar van het individuele kampioenschap. Voor het eerst neemt
ook een school uit het voortgezet onderwijs uit Enschede deel aan het kampioenschap
van Overijssel. Het is het team van het Ichtus College. Matheus Basut, Canet Basut,
Mahalia Huizing en Pei Hui Wong vormen het team. Het wordt geen succes, maar
belangrijk is natuurlijk dat zij meedoen.
1994 - 1995
Het aantal leden in Glanerbrug loop terug tot 3. De komst van de heer Groenhuis met
zijn dochter Jessica redt voorlopig het dammen in Glanerbrug. Tonny Keijzer begint na
de verhuizing naar de Wesselerbrink op basisschool Het Lang. Al eerder vermeld is het
meespelen van jeugdleden in groep 3. Dit zijn de jeugdleden Stephan Voreux, Danny
Abdoel, Mieke Schurink en Elmar Scholte. Door omstandigheden vertrekken Ronald
en Laurens Keijzer bij EDC en gaan bij Borne spelen. Gerrit Kooistra hervat het
dammen op de Prins Mauritsschool en de Prins Florisschool.
De EDC-leden Albert Boers en Wim Schepers slagen voor Damleider A.
Weer nemen er 40 teams deel aan het schooldammen en De Boekelerschool wint.
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1995 - 1996
In Glanerbrug start een jeugdclub maar al spoedig blijkt dat het geen zin meer heeft.
Alleen Marcel Damink blijft over. Dit betekent het einde van de jeugdclub te
Glanerbrug. Wel damt de jeugd op de dinsdagavond in de Wimpel, het clubgebouw
van EDC. 7 jeugdleden komen regelmatig op de clubavond van 19 tot 20 uur. Het
aantal teams bij het schooldammen is in dit seizoen behoorlijk minder. Er melden zich
maar 15 teams aan. Het Lang wordt winnaar. Laurens Keijzer wordt individueel weer
winnaar. Basisschool het Lang presteert bijzonder goed want na een 4e plaats op het
KvO voor de basisscholen volgt deelname aan een halve finale om het kvN gevolgd
door deelname aan het kvN wat te Soest wordt gespeeld. Van de 24 teams wordt het
Lang 12e. Ronald Keijzer, uitkomend voor Borne, maar eerder lid van EDC, wordt
winnaar van de PODB-cup bij de aspiranten.
1996 - 1997
De jeugdclub van EDC telt 8 leden waaronder Jessica Groenhuis, Suzanne Yntema,
Tim Hesselink, Koen Reefman en Doreen Hams. Deze leden nemen deel aan de
wedstrijden van de PODB-cup. De EDC-ers vallen regelmatig in de prijzen want er
zijn in elke groep 4 prijzen te winnen bij gemiddeld 8 deelnemers per groep
Bij het schooldammen is Het Lang de sterkste. Het aantal teams groeit weer tot 40.
Helmerhoek wordt 2e. Via het kvO en de halve finale KvN komen beide scholen in de
finale van het kvN. Een buitengewoon goede prestatie.
Er zijn eerste geluiden van een Damschool in Twente. Er komt een dagelijks bestuur
met ondermeer de voorzitter van EDC, Albert Boers. De leiding van de Damschool is
in handen van niemand minder dan Johan Krajenbrink.
1997 - 1998
De start van de Twentse Damschool is in het najaar van 1997 een feit. Merel Bos,
Suzanne Yntema en Tim Hesselink zijn deelnemers van EDC aan de Damschool.
EDC begint het seizoen met 9 leden. Spijtig is dat Jessica Groenhuis met dammen
stopt. Tonny Keijzer begint opnieuw in samenwerking met EDC een jeugdclub op de
Wesselerbrink. Tim Hesselink wordt persoonlijk kampioen van de basisscholen van
Enschede. Zijn team De Helmerhoek wordt winnaar bij het schooldammen. Het team
wordt gevormd door Tim Hesselink, Sjoerd Seugelink, Marvin van den Boogaard,
Richard van de Broek met als wisselspeler Bob Stotijn. En weer gelukt het een team uit
Enschede via het kvO en een halve finale kvN door te dringen tot de finale kvN.
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1998 - 1999
Het ledenbestand van de jeugd bestaat uit 8 leden die op de dinsdagavond trainen van
19 tot 20 uur. Daarna spelen Tim Hesselink, Bobby van der Helm en Doreen Hams
mee met de senioren. Op de Wesselerbrink is Tonny Keijzer nog steeds actief.
Op 10 juni 1999 worden examens gehouden via het Twentse Damcollege en Tim
Hesselink is erbij.
In oktober verhuist het schooldammen van de Diekmanhal naar het Stedelijk Lyceum
locatie Zuid aan de Tiemeister. Het blijkt een zeer goede keus. Ook de computer doet
bij deze wedstrijden zijn entree. Er worden 8 ronden Zwitsers gespeeld met daarna een
halve finale en een finale. De samenwerking met de gemeente Enschede in de persoon
van Jurgen Schiphorst is uitstekend. Paul van de Veen verwerkt de uitslagen en het
programma geeft de nieuwe ronde aan. Ook dat gaat uitstekend. Winnaar van het
schooldammen wordt de Prins Mauritsschool, nog altijd getraind door Gerrit Kooistra.
Er zijn dit jaar maar 21 teams die deelnemen. De Boekelerschool altijd present op het
schooldammen is door het overlijden van meester Egberink niet meer aanwezig.
1999 - 2000
Gerard Vink traint Doreen Hams, Tim Hesselink en Koen Reefman op de
dinsdagavond van 19 tot 20 uur. Op de Wesselerbrink loopt het ledental snel terug en
stopt. De afsluiting van de PODB-cup vindt plaats op 13 mei te Hengelo. Dit is de dag
dat in Enschede de vuurwerkramp plaatsvindt. De explosies van de ramp zijn zo hevig
dat zij in Hengelo gevoeld worden. Bij het schooldammen is de Prins Mauritsschool de
sterkste. Individueel wordt winnaar Johan Hoek, favoriet Koen Reefman wordt 2e.
2000 - 2001
Sebastiaan Siemons, Kasper Nelissen en Lesley Wevers slagen voor het Van der Wal
diploma. Gerard Vink heeft hun daarin begeleid. Lesley Wevers is bij EDC gekomen
via Jan van Montfoort. Nu gaat hij ook meespelen met de onderlinge. Datzelfde gaat
Koen Reefman ook doen. Jammer is dat Doreen Hams en Bobby van der Helm
stoppen. Sebastiaan Siemons, Kasper Nelissen en Koen Reefman spelen regelmatig
mee bij de PODB-cup. Voor het schooldammen hebben zich 20 teams aangemeld.
Winnaar wordt De Stadsweide, individueel is Sebastiaan Siemons de sterkste.
2001 - 2002
De jeugdafdeling onder leiding van Luit Haan en Gerard Vink loopt goed. Er zijn in
totaal 12 jeugdleden, die allemaal op de dinsdagavond spelen. Zowel Koen Reefman
als Lesley Wevers spelen ook onderlinge bij de senioren. Ook Markus Kural gaat dit
doen. Markus wil heel graag dammen en toont ook talenten. Helaas overlijdt hij aan na
een ziekte. Veel prijzen worden er weer gewonnen door leden van EDC bij deelname
aan wedstrijden voor de PODB-cup.
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2002 - 2003
Folkert en Kasper Nelissen melden zich af bij EDC. De volgende jeugdleden blijven
spelen: Koen Kleinsman, Lars Butterhof, Lesley Wevers, Chuck Hu, Jonathan van der
Wal, Leendert Peereboom, Sebastiaan en Marijn Siemons. Het 4-tal Sebastiaan
Siemons, Marijn Siemons, Koen Kleinsman en Lars Butterhof behalen een 3e plaats bij
het kvO pupillen. Op de clubavond worden onderlinge partijtjes gespeeld,
probleempjes opgelost en er is aandacht voor de notatie. Leendert Peereboom en
Chuck Hu doen examen voor het Wiersma diploma en slagen. Aan het schooldammen
doen 24 teams mee. De Helmerhoek wordt winnaar. Individueel is dat Lars Butterhof.
2003 - 2004
Het laatste seizoen in de Wimpel voordat EDC verhuist naar de Voortsweg. Luit Haan
treedt op 27 mei 2003 af als jeugdleider van EDC en wordt opgevolgd door Hans van
Gompel. De wedstrijden voor de PODB-cup zijn weer belangrijk, bij de welpen is
Marijn Siemons bijna de beste, hij wordt 2e.
Bij het schooldammen zijn 29 teams aanwezig. Hier wordt de Helmerhoek winnaar.
Marijn Siemons is individueel de sterkste van de basisscholen.
2004 - 2005
Hans van Gompel is de jeugdleider maar aan het eind van het seizoen stopt hij en
wordt opgevolgd door Jan Hoven. Het is het 1e seizoen in ons nieuw clubgebouw aan
de Voortsweg. Met de overstap naar het nieuwe clubgebouw is het aantal jeugdleden
sterk teruggelopen. Gelukkig komen Jasper Klootwijk en Tom Reerink erbij als nieuwe
leden. Met hun twee en nog een paar andere jeugdigen gaat Jan Hoven aan de slag. Zij
gaan direct aan de gang met het Van der Wal diploma en slagen in december 2005 voor
dit diploma. Voor het examen zijn de ouders ook uitgenodigd. De diploma’s worden
door voorzitter Paul van de Veen uitgereikt.
De Helmerhoek wint het schooldammen en De Boekelerschool wordt ditmaal 2e.
2005 - 2006
De speeltuinvereniging aan de Voortsweg zal voor een damvereniging nieuwe
mogelijkheden moeten bieden om nieuwe jeugdleden te werven. Jeugdleider Jan
Hoven gaat proberen op de woensdagmiddag de jeugd naar de vereniging te krijgen.
Maar het gaat allemaal niet zo gemakkelijk als hij zich dat heeft voorgesteld.
Uiteindelijk gaat de woensdagmiddag niet door. Wel is EDC actief op de Prins
Mauritsschool en op basisschool Het Bijvank.
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2006 - 2007
Geen goed seizoen voor het jeugddammen. Rond april 2007 besluit jeugdleider Jan
Hoven, in overleg met de ouders van de kinderen die op de dinsdagavond komen
spelen, voorlopig er mee te stoppen. De jeugd toont te weinig interesse. Er wordt een
pauze ingelast met de bedoeling de jeugd die wel wil er in het nieuwe seizoen weer bij
te halen. Het schooldammen gaat wel gewoon door in oktober. De Helmerhoek wint.
2007 - 2008
De jeugd komt niet terug op de dinsdagavond. Toch is er weer een lichtpuntje. De
gemeente Enschede zorgt op de Wesselerbrink voor een locatie op de Pollenbrink waar
de jeugd gaat dammen. De kinderen die al damles krijgen op de Prins Mauritsschool en
Het Bijvank zullen hierbij worden betrokken. Een goede mogelijkheid om het
jeugddammen weer een beetje van de grond te krijgen. Jan Hoven wil zijn best er voor
doen. Maar alleen kan hij het niet. Wij zullen zien wat de toekomst voor EDC gaat
brengen. Hiermee wil ik het verslag van de jeugd van EDC tot 2008 besluiten. Ik
spreek de hoop uit dat EDC op een of andere manier er in slaagt jeugd weer te
betrekken bij het dammen.
Luit Haan, oud jeugdleider EDC
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1A Leden van EDC 2008

1B Bestuur EDC 2008

V.l.n.r.: Paul van de Veen, Jan Hoven, Björn Veldman, Luit Haan, Jan van Montfoort
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1. Igor Tchartoriski, 2. Paul van de Veen, 3. Mark Makrovitsj, 4. Rafail Zdoroviak, 5. Rob Pots, 6. Luit Haan,
7. Jan Hoven, 8. Gino Schirinzi, 9. Jan van Montfoort, 10. Yuri Geisenblass
Op de foto ontbreken Bram van der Horn en Gerhard Kleinsman.
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1C Spelers EDC 1 2008
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9

1. Hidde van Abbema, 2. Gerrit Kooistra, 3. Rob Pots, 4. Björn Veldman, 5. Rabin Hanoeman,
6. Jan van Montfoort, 7. Harry Veldman, 8. Wim van Sint Annaland, 9. Ben Maas
Op de foto ontbreekt Ludwig Munnink.

2

3

1D Spelers EDC 2 2008
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1E Spelers EDC 3 2008

V.l.n.r.: Reinder Wagelaar, Jan van Montfoort, Alex Content, Jan Velner
Op de foto ontbreekt Koen Kleinsman.
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1F EDC leden met het Erediploma KNDB

De 3 EDC-ers in het bezit van het Erediploma van de KNDB.
V.l.n.r.: Wim van Sint Annaland (1995), Paul van de Veen (2007), Bennie Wiggers (1998)
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2A EDC-ers op de KNDB ratinglijst per 1 juli 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

M. Makrovitsj
I. Tchartoriski
R. Zdoroviak
G. Shapiro
Y. Geisenblass
G. Schirinzi
P.G. van de Veen
G. Kleinsman
M. Meulenbeld
R. Koop
L.W. Haan
R. Hanoeman
T. Keijzer
J. Hoven
H. Veldman
G. Kooistra
J. Gellekink
W. van Sint Annaland
A.J. van der Horn
R. Pots
L. Munnink
J.A. van Montfoort
J.H. Velner
B. Veldman
B. Wiggers
B. Maas
R. Wagelaar
W. Schepers
J. Wiggers
H. van Abbema
K. Kleinsman
A. Content
G. Zwaferink
R. de Jong
E. Leusink

1292
1292
1225
1190
1181
1164
1065
1063
1057
1056
976
961
934
918
917
900
852
850
848
816
782
778
709
680

Geen vermelding = woonplaats Enschede
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Gelsenkirchen
Gelsenkirchen
Hannover
Düsseldorf
Osnabrück

Gronau

Ootmarsum

Reusel

2B Oud EDC-ers op de KNDB ratinglijst per 1 juli 2008
Als criterium hebben we hiervoor aangehouden een lidmaatschap van minimaal 1 jaar.
A. van Galen
G. de Groot
J. van Galen
R. Janssen
G. Vink
M. van Houtert
M. Koop
A. Lusink
H. Bosch
Z. Tahman
L. de Graag
B. Slot
U. Koster
D. van Ommeren
H. van Gompel

DES Lunteren
Den Haag
Den Haag
Haarlemse Damclub
Witte van Moort (Westerhaar)
DEZ/NGKZ (Hattem)
Nijverdal
Ons Genoegen (Wapenveld)
Geen KNDB-lid
Geen KNDB-lid
Witte van Moort (Westerhaar)
Geen KNDB-lid
Orfam Telecom Twente (Hengelo)
VTD (Tiel)
Geen KNDB-lid

1252
1249
1233
1221
1216
1185
1178
1112
1046
1037
1033
971
932
773
752

In “De Dammer” van december 1989 staat ons oud-lid G. Beerepoot met een rating per
1 juli 1989 van 1405 en is daarmee dus een van de allersterkste spelers die EDC ooit
heeft gehad!
De Senegalees L. Gueye kreeg na zijn jaren bij EDC een rating en wel van 1254.
Op de KNDB-lijst van juli 2005 komen we nog de volgende EDC-namen tegen:
B. Wiggers met een rating van 1200, M. De Kogel 1170 en A. Boers 923.
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3 Eindstanden onderlinge competitie 1958, 1983 en 2008
Eindstanden onderlinge competitie 1957-1958
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Groep 1
B. Wiggers
G. Achterhuis
J. Baas
R. Kuijer
D. Vuurboom
H. van Amerom
H.J. Vink
G. Kerkdijk
G. van Berkum
D. Baas
H. Hooyberg
G.H. Nijland
J.B. ter Brugge
J. Elfering

w
22
14
11
11
12
21
20
19
21
12
10
19
22
22

+
11
7
3
4
5
7
9
6
9
5
3
5
4
4

=
10
5
8
5
4
10
4
9
5
3
4
3
5
5

1
2
0
2
3
4
7
4
7
4
3
11
13
13

pt.
32
19
14
13
14
24
22
21
23
13
10
13
13
13

gem.
1.45
1.35
1.27
1.18
1.16
1.14
1.10
1.10
1.09
1.08
1.00
0.68
0.59
0.59

Groep 2
R. Wiggers
D. ter Brugge
J. Jeninga
R. v.d. Vegte
W. van Sint Annaland
B.G. Regtuit
F. Beyers
G. Veldhuis

16
14
13
14
10
11
12
10

11
9
7
4
4
3
1
0

5
2
2
7
2
3
2
2

0
3
4
3
4
5
9
8

27
20
16
15
10
9
4
2

1.62
1.50
1.23
1.07
1.00
0.81
0.33
0.20

Frappant detail: De kampioenen van 1958 zijn dezelfde kampioenen in 1983!!
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Eindstanden onderlinge competitie 1982-1983
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Groep 1
B. Wiggers
G. Schirinzi
B. Maas
J. Baas
H. Bosch
M. Fluit
G. Kleinsman
E. van Gunst
B. Slot
G.H. Nijland
A. Bruins
G. Kooistra
B. Schlie
W. Schievink
Groep 2
R. Wiggers
G. Achterhuis
T. Keijzer
D. Schrik
D. van Ommeren
Biharie
J. Jeninga
J. Behari
W. Bosgraaf
T. Damhuis
A. Jellema
B. Veldman
A. Kroondijk
H. Munnink
Groep 3
E. Ramdin
H. Weggen
H. Jagt
H. Schuurhannes
A. Driezen
J. Gellekink
R. de Bruin
E. Leusink
H. Veldman
J. ten Dijke
P. Heijnen
J. Lambers
W. Schepers
R. Wiggers
J. Nieland
A. Boriglione
E. van Zwienen
S. Bugajski

w
12
12
12
12
12
12
12
11
12
11
12
12
12
4

+
7
8
5
4
5
3
4
3
4
2
2
2
2
1

=
5
3
6
6
3
6
3
4
2
5
5
3
1
0

0
1
1
2
4
3
5
4
6
4
5
7
9
3

pt.
19
19
16
14
13
12
11
10
10
9
9
7
5
2

13
12
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13

7
8
4
5
5
5
2
4
3
3
4
3
2
1

6
3
7
4
3
3
8
4
5
5
3
5
6
6

0
1
2
4
5
5
2
5
5
5
6
5
5
6

20
19
15
14
13
13
12
12
11
11
11
11
10
8

14
13
16
17
12
12
14
14
11
12
14
14
10
11
10
4
16
14

10
9
6
7
7
7
6
5
7
5
5
5
2
3
3
2
2
0

4
2
5
3
2
2
4
6
1
4
4
4
4
1
0
0
0
0

0
2
5
7
3
3
4
3
3
3
5
5
4
7
7
2
14
14

24
20
17
17
16
16
16
16
15
14
14
14
8
7
6
4
4
0
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Eindstanden onderlinge competitie 2007-2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Groep 1
G. Schirinzi
B. van der Horn
P. van de Veen
G. Kleinsman
J. Hoven
L. Haan
G. Kooistra
B. Veldman
W. van Sint Annaland
Groep 2
B. Maas
H. Veldman
R. Pots
L. Munnink
J. Velner
H. van Abbema
J. van Montfoort
J. Gellekink
A. Content
K. Kleinsman
R. Wagelaar
G. Zwaferink
J. Wiggers
W. van Kessel

w
8
8
8
8
8
8
8
8
8

+
5
5
4
4
2
1
1
1
0

=
3
2
4
3
3
4
3
3
1

0
1
0
1
3
3
4
4
7

pt.
18
17
16
15
9
7
6
6
1

11
11
12
13
13
12
12
8
11
9
12
10
11
8

9
9
8
7
5
5
4
3
3
3
2
2
1
0

1
0
1
2
4
2
5
4
3
2
5
1
1
1

1
2
3
4
4
5
3
1
5
4
5
7
9
7

28
27
25
23
19
17
17
13
12
11
11
7
4
1

4 Bijzondere leden
Erevoorzitters:

W. van Sint Annaland
H.C. Voogd †
B. Wiggers

Ereleden:

A. Buist †
A. Mantel †
B. van Schaick †

Leden van verdienste:

G. Achterhuis †
H. van Amerom †
J. Baas †
T. Damhuis †
E. van Gunst
J. Jeninga †
G. Kleinsman
G. Kooistra
R. Kuijer †
G.H. Nijland †

Lid van verdienste PODB:

B. Wiggers

Erediploma KNDB:

W. van Sint Annaland 1995
P.G. van de Veen 2007
B. Wiggers 1998

Koninklijk onderscheiden:

B. Wiggers, april 1987, eremedaille in zilver
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau,
voor zijn verdiensten op damgebied, speciaal
voor het jeugdwerk in Enschede.

145

5 De bestuurlijke geschiedenis van EDC
Voorzitter
2001-heden
1999-2001
1992-1999
1986-1992
1982-1986
1975-1982
1974-1975
1965-1974
1964-1965
1963-1964
1957-1962
1956-1957
1953-1956
1950-1953
1946-1950
1941-1943
1940-1941
1935-1940
1933-1935

P.G. van de Veen
A. Boers
W. van Sint Annaland
D. van Ommeren
B. Wiggers
A. Kroondijk
G. van Berkum
W. van Sint Annaland
J. Broerse
G. van Berkum
B.G. Regtuit
G. van Bergkam
A.G. Waanders
H.J. van Amerom
S.J. Wotte
L. Schut
H.J. Vink
H.J. Verhoeks
J.P. van Amerongen

Penningmeester
1999-heden
J. van Montfoort
1996-1999
H. Veldman
1990-1996
E. Leusink
1988-1990
J. Abbink
1981-1988
A. Bruins
1980-1981
J. Jeninga / A. Bruins
1957-1980
J. Jeninga
1955-1957
A. Buist
1954-1955
F. van Harselaar
1953-1954
A. Buist
1935-1953
F. van Harselaar
1933-1935
H.J. Verhoeks
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Secretaris
1997-heden
1982-1996
1976-1982
1969-1976
1966-1969
1965-1966
1960-1965
1957-1960
1956-1957
1955-1956
1953-1955
1952-1953
1950-1952
1946-1950
1941-1943
1940-1941
1935-1940
1933-1935

L.W. Haan
B. Slot
J. Weggen
B. Schlie
J. Frijsteen
J. Jeninga
W.K. Pieffers
G. van Berkum
J. Jeninga
J.L. Bolks
G. Kerkdijk
Lovink
A.G. Waanders
L. Schut
H.J. Vink
A.G. Waanders
L. Schut
G.H. Meijerman

2e Voorzitter
1992-1998
1989-1992
1985-1986
1962-1982
1958-1962
1938-1940

B. Wiggers
G. Kleinsman
D. van Ommeren
B. Wiggers
H.C. Voogd
H.J. Vink

Onderlinge competitie
2003-heden
P.G. van de Veen
2000-2003
G. Vink
1998-2000
B. Wiggers
1997-1998
G. Vink
1996-1997
A. v. Galen
1994-1996
G. Schirinzi
1989-1994
H. Veldman
1984-1989
H. Munnink
1980-1984
E. van Gunst /
H. Munnink
1979-1980
H. Munnink
1978-1979
E. van Gunst /
H. Munnink
1973-1978
E. van Gunst
1972-1973
G. Nijland
1971-1972
J. Bakker
1970-1971
T. Damhuis /
W. van Sint Annaland
1969-1970
E. Vissia
1968-1969
J. Bakker
1960-1965
W. van Sint Annaland
1956-1957
Ter Brugge
1953-1954
Bruningreef
1952-1953
J. Baas
1948-1951
J. Bakker
1941-1947
L. Schut
1940-1941
R. Kuijer
1935-1940
L. Schut

Externe competitie
2000-heden
L.W. Haan
1988-1992
B. Schlie
1985-1988
H. Bosch
Algemeen bestuurslid
2002-heden
B. Veldman
2001-2003
H. van Gompel
Jeugdleider
2005-heden
2003-2005
1990-2003
1989-1990
1986-1989
1981-1983
1980-1981
1977
1975-1980

J. Hoven
H. van Gompel
L.W. Haan
E. Leusink
G. Kleinsman /
G. Kooistra
G. Kleinsman
B. Wiggers
B. Wiggers
E. van Gunst

Redactie en pers
1996-2000
G. Schirinzi
Actiegroep 2000
1995-1999
A. Boers
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6 Prominenten van EDC
EDC is al 75 jaar een vereniging van damliefhebbers, een vereniging ook waar
iedereen als mens wordt gewaardeerd en geaccepteerd, ongeacht de verschillen die er
altijd zullen zijn tussen mensen. Of er nu een briljante combinatie wordt uitgevoerd
door een van de ‘toppers’ of op een van de ‘lagere’ borden een veel eenvoudiger
slagzetje, de felicitaties zijn er nooit minder om en zeker niet minder om gemeend.
Alle leden van EDC zijn ‘prominent’, vanwaar dan de titel van dit hoofdstuk?
Het gebruik van deze uitdrukking “Prominenten van EDC” komt voor het eerst voor in
het jubileumblad bij het 50-jarig jubileum. Daar werden enkele leden om hun
bijzondere verdiensten naar voren gehaald. In de jaren daarna bleef deze onofficiële
titel in gebruik op de website en werd de lijst met prominenten uitgebreid.
De toekenning van de naam bleef overigens altijd voorbehouden aan de redactie van
“De Dammer”.
De overwegingen voor het plaatsen op de lijst “Prominenten van EDC” zijn steeds
geweest: het op naam hebben staan van uitzonderlijke prestaties op het dambord of
uitzonderlijke prestaties van grote betekenis voor EDC in het bijzonder of de
damwereld in het algemeen. De redactie van dit jubileumblad heeft gemeend de lijst
van 1983 te moeten uitbreiden. Achter elke naam is kernachtig vermeld waarom de
betreffende persoon ons inziens tot de prominenten mag worden gerekend.
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Prominente (oud) EDC-ers

Jan Baas †
-

7 x damkampioen van Overijssel
8 x clubkampioen van EDC

Hielke Bloemsma †
-

Uitgever van 4 damboeken
Oud-damredacteur De Waarheid, de Twentsche Courant
en Huis aan Huis

Gerard de Groot
-

Oprichter DamWeb en forum
Ontwikkelaar van de Damweb Java applet
Diverse bestuursfuncties

Luit Haan
-

Diverse bestuursfuncties gedurende 18 jaar
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F. van Harselaar †
-

19-jarig penningmeesterschap

Jan Jeninga †
-

24-jarig penningmeesterschap

Ter herinnering aan hem speelt EDC aan het begin van elk
seizoen het Jeninga toernooi, 7 ronden Zwitsers

Gerhard Kleinsman
-

Oud bestuurslid
Jarenlang redacteur van “De Dammer”

Marcel de Kogel
-
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Ontwerper diagramprogramma Dambord

Gerrit Kooistra
-

Heeft heel veel gedaan voor het schooldammen

Mark Makrovitsj
-

Internationaal Grootmeester 64 velden
Wereldkampioen 64 velden in 1998

Gino Schirinzi
-

25 jaar redacteur van “De Dammer”
5 jaar redacteur van het PODB-Damnieuws
6x clubkampioen van EDC

Lammert Schut †
-

Mede-oprichter EDC
Groot eindspelkenner
Redacteur eindspelrubriek “Het Damspel”

Zijn boek “Dam eindspelen, lokzetten en studies” verscheen
postuum in 1e druk in 1998 ter gelegenheid van het 65-jarig
bestaan van EDC. Een 2e druk volgde in juli 2005.
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Wim van Sint Annaland
-

Erevoorzitter EDC
Internationaal arbiter
Erediploma KNDB 1995

Paul van de Veen
-

Ontwikkelaar elektronische damborden
Voorzitter PODB vanaf 2005
Erediploma KNDB 2007

Harry Veldman
-

Hoofdredacteur “De Dammer” bij het 60-jarig jubileum
Oud bestuurslid

Herman Voogd †
-

Erevoorzitter EDC / groot dampromotor

Ter herinnering speelt EDC elke 1e dinsdag in het nieuwe
jaar het Voogd toernooi waarbij de betere spelers 1 of zelfs
2 schijven moeten voorgeven.
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Derk Vuurboom †
-

Internationaal Grootmeester Problematiek
Honoris Causa 2006
Auteur van 11 boeken met damproblemen

Bennie Wiggers
-

Erevoorzitter EDC
Lid van verdienste PODB
Erediploma KNDB 1998
26 x clubkampioen

Rinus Wiggers †
-

Voorzitter jubileumcommissie bij het 60-jarig bestaan
en lid jubileumcommissie bij het 50-jarig bestaan
Gedreven organisator van advertenties, sponsor acties
en voetbalwedstrijden

Ter herinnering aan hem heeft EDC een aparte competitie
genaamd de Rinus bokaal

Rafail Zdoroviak
-

Internationaal Grootmeester Correspondentiedammen
7-voudig kampioen van Moldavië
Kampioen van Rusland correspondentie dammen 1976
Auteur van 5 damboeken
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7 Prestaties van EDC
7A Clubkampioenen van EDC
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998
1996-1997
1995-1996
1994-1995
1993-1994
1992-1993
1991-1992
1990-1991
1989-1990
1988-1989
1987-1988
1986-1987
1985-1986
1984-1985
1983-1984
1982-1983
1981-1982
1980-1981
1979-1980
1978-1979
1977-1978
1976-1977
1975-1976
1974-1975
1973-1974
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G. Schirinzi (6e maal)
G. Schirinzi
G. Schirinzi
G. Schirinzi
G. Schirinzi
G. Vink (6e maal)
G. Vink
G. Vink
B. Wiggers (26e maal)
G. Vink
G. Vink
G. Vink
A. van Galen (3e maal)
A. van Galen
B. Wiggers (25e)
G. Schirinzi
B. Wiggers
A. van Galen
M. Koop
De jongste kampioen ooit!
J. van Galen (3e maal)
H. Bosch
J. van Galen / B. Wiggers
Er werd een dubbel kampioenschap gespeeld.
B. Wiggers / J. van Galen
Er werd een dubbel kampioenschap gespeeld.
H. Bosch / B. Wiggers
Er werd een dubbel kampioenschap gespeeld.
B. Wiggers / B. Wiggers
Er werd een dubbel kampioenschap gespeeld.
B. Wiggers / B. Wiggers
Er werd een dubbel kampioenschap gespeeld.
B. Wiggers / B. Wiggers
Er werd een dubbel kampioenschap gespeeld.
B. Wiggers / J. Baas (8e maal)
B. Wiggers
M. van Houtert
B. Wiggers
M. van Houtert
B. Wiggers
G. Beerepoot
B. Wiggers

1972-1973
1971-1972
1970-1971
1969-1970
1968-1969
1967-1968
1966-1967
1965-1966
1964-1965
1963-1964
1962-1963
1961-1962
1960-1961
1959-1960
1958-1959
1957-1958
1956-1957
1950-1956
1949-1950
1948-1949
1942-1943
1941-1942
1940-1941
1939-1940
1938-1939
1937-1938
1936-1937
1935-1936
1934-1935
1933-1934

U. Koster
B. Wiggers
D. Baas
B. Wiggers
B. Wiggers
B. Wiggers
B. Wiggers
F. Stuger
J. Baas
J. Baas
B. Wiggers
G. van Berkum
G. van Berkum
B. Wiggers
B. Wiggers
B. Wiggers
G. Achterhuis
Onbekend
D. Baas
J. Baas
J. Baas
L. Schut
P. Groenewold
J. Baas
J. Baas
K. Baas
L. Schut
J. Baas
L. Schut
H.J. Verhoeks
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7B Landelijke en provinciale individuele titels
Overijssels kampioen
Senioren
1e klasse
2e klasse
Junioren
Junioren 1e klasse
Aspiranten
Pupillen
Pupillen meisjes
Welpen
Dames
Sneldamkampioen
Hoofdklasse
Tweede klasse
Aspiranten
Pupillen
Dammen over de IJssel
Nederlands kampioen
Militair
Pupillen
Studenten

Vetgedrukt zijn lid op 1 oktober 2008
J. Baas 7x ('40-'43-'44-'48-'52-'64-'66),
P. Groenewold ('42), B. Wiggers 2x ('60-'68),
G.J. Baas 2x ('70-'74), G. Beerepoot ('75)
J.P. van Amerongen, G. van Berkum, E. Vissia,
G.H. Nijland, F. Gerkema, G. Kooistra ('81),
A. Beute ('93)
B. ter Brugge, W. Meenderink, S. Kleinstra,
R. Hanoeman 2x ('90-'91)
B. Wiggers 4x ('53-'54-'55-'56), G. Baas ('63),
M. van Houtert 2x ('70-'71), M. Koop ('92),
M. Meulenbeld (2005)
G. Kleinsman ('74), C. Kot ('79)
A. Mahangoe ('87), T. Hesselink (2000)
O. Wiggers ('84), M. Koop ('85)
M. Huizing ('91)
L. Keijzer ('92), J. Groenhuis ('96), K. Reefman ('97)
L. Drost ('86)
Anton Jurg toernooien
M. van Houtert 2x ('77-'79), Y. Geisenblass ('98)
G. Kooistra ('70), R. Koop ('85), M. Koop ('88)
M. Koop 2x ('87-'89), R. Keijzer ('96)
M. Koop 2x ('84-'86), L. Keijzer ('95),
T. Hesselink ('99)
M. Koop ('92-'96), B. Wiggers ('94),
G. Vink ('95-2003), G. Schirinzi (2006-2007)
G. van Berkum 3x
M. Koop ('85)
G. de Groot ('87)

Verder enkele opmerkelijke prestaties:
- 2e plaats NK sneldammen in '87
G. Schirinzi
- 3e plaats NK sneldammen in '95, beide in de 1e klasse
- Winnaar eindejaarstoernooi in Dedemsvaart in '96
L. Gueye
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-

Winnaar eindejaarstoernooi in Dedemsvaart in '95

7C Landelijke en provinciale clubtitels
EDC 1 behaalde het kampioenschap Provinciale Hoofdklasse 16x namelijk in 1942,
1943, 1944, 1950, 1951, 1953, 1965, 1970, 1971, 1981, 1986, 1988, 1991, 1996 en
2001.
Het jaar daarop kon EDC 1 zich handhaven in de tweede klasse landelijk om in 20032004 kampioen van de landelijke 2e klasse B te worden.
In 1970 drong EDC 1 door tot de landelijke Hoofdklasse.
In 1998 en 1999 won EDC 1 de PODB Beker door resp. Witte van Moort met 5-3 te
verslaan en tegen Maas van 't Hoog gelijk te spelen.
In 2008 won EDC 1 de PODB beker van het provinciale bekertoernooi door te winnen
van Dronten.
EDC 2 werd in 1965, 1967, 1974, 1982 en in 1995 Provinciaal Kampioen 1e klasse
Oost en in 2003 Provinciaal Kampioen 2e klasse Oost.
EDC 2 won in 2002 de 1e editie van de PODB-cup voor teams t/m het niveau
Provinciale 1e klasse.
EDC 3 behaalde in 1999-2000 het kampioenschap in de 4e klasse Oost.
Het Pupillenteam van EDC werd tussen 1984-1987 4x kampioen van Overijssel.
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7D De Twentecup
In 1984 werd voor het eerst een wedstrijd gehouden tussen de Twentse damclubs in
Almelo, Borne, Hengelo en Enschede. Deze streekderby kreeg de naam Twentecup.
Deze traditie is tot op heden onafgebroken voortgezet. Almelo en Borne gingen soms
als combinatie, soms ook onafhankelijk.
[In 1985 en 1986 werd overigens ook een TwenteCup voor de Jeugd gespeeld.]
In 2002 kreeg de wisselbeker de naam “Bennie Wiggers Bokaal.”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

De geschiedenis van de Twentecup:
1984
Twente’s Eerste
1985
Almelo
1986
EDC
1987
EDC
1988
Twente’s Eerste
1989
Twente’s Eerste
1990
EDC
1991
Twente’s Eerste
1992
Twente’s Eerste
1993
EDC
1994
Almelo
1995
Twente’s Eerste
1996
Twente’s Eerste
1997
Twente’s Eerste
1998
EDC en Twente’s Eerste
1999
Twente’s Eerste
2000
Almelo/Borne
2001
EDC
2002
EDC
2003
Almelo/Borne
2004
Twente’s Eerste
2005
Almelo/Borne
2006
Borne
2007
EDC
2008
Almelo

Het was een grote voldoening voor EDC dat zij er in 2002 in slaagde om als eerste de
naam EDC in deze wisselbeker te kunnen laten graveren.
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7E Toernooien van EDC
De geschiedenis van EDC is geplaveid met toernooien. Zoals het spel als zodanig
oneindig veel mogelijkheden heeft en daarmee zo aantrekkelijk is, zo heeft het grote
aantal mogelijkheden om elkaar te bestrijden ook een grote aantrekking. Er zijn in de
geschiedenis gongtoernooien zoals het Schievink toernooi, sneldamtoernooien Zwitsers
zoals Jeninga, handicaptoernooien zoals Voogd en de langer lopende bekertoernooien
met tijdhandicap zoals de Wimpel- en later de Rinus bokaal.
Dan nog de herinneringstoernooien en de toernooien bij algemene feestdagen zoals het
Sinterklaas sneldamtoernooi en het Eierdammen met Pasen. En als laatste dan de
onvermijdelijke onderlinge competitie die gelukkig bij EDC zeer goed bezet is. De
winnaar is verplicht tot het geven van een kloksimultaan.
Vroegere toernooien
W. Schievink toernooi
P. Groenewold toernooi
G. H. Nijland toernooi
Reinders bokaal
EDC bokaal
Gerrit Kooistra bokaal voor de jeugd
Wimpel bokaal
Sinterklaas sneldamtoernooi
Tegenwoordige toernooien/competities
Voogd toernooi
Jeninga toernooi
Eierdammen
Sneldammen bij de jaarafsluiting
Onderlinge competitie
Rinus bokaal
Simultaan van de clubkampioen

Gespeeld in:
dec ’84 t/m mei ‘90
1e editie 1987

1991-1993

Vanaf 1971
Vanaf 1984

Vanaf 1994
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8 Herinneringen aan EDC-ers
Lammert Schut 1907 - 1976
Een van de oprichters van EDC was Lammert Schut, die, na
een oproep van A. Mantel (Hengelo), een ter ziele gegaan
damclubje samen met andere belangstellenden nieuw leven
inblies. Met succes is gebleken. Voor de oudere EDC-leden
behoeft een herinnering aan Schut niet geschreven te
worden. De jongeren daarentegen kennen de op 24 augustus
1907 te Muntendam geboren en internationaal meest
bekende EDC-er (al moeten in dit verband ook Derk
Vuurboom, J. van den Boogaard en in mindere mate Piet
Groenewold genoemd worden) slechts via de damliteratuur.
Dat Schut binnen de vereniging jarenlang als secretaris, ook
als voorzitter en competitieleider werkzaam was, doet - hoe
belangrijk voor EDC op zich - in dit artikeltje minder ter zake. Belangrijker was dat hij
als partijspeler zich begon te interesseren voor composities, problemen en eindspelen.
Zijn eerste stukjes verschenen in 1935 in "Het Damspel". Belangrijk was ook dat hij
van 1937-1941 een wekelijkse rubriek in het Dagblad Tubantia verzorgde. Hetzelfde
deed hij een tiental jaren (1948-1958) in de PODB-er. De kroon op dit terrein vormde
zijn eindspelrubriek in het officiële bondsorgaan van de KNDB (“Het Damspel") in de
periode 1963-1970. Het eindspel werd Schuts grote liefde. Van beroep was hij
timmerman en al hebben wij hem als zodanig nooit aan het werk gezien, hij moet wel
een perfecte werkman zijn geweest, gezien zijn oog voor kleine details. Wel hebben
we meer dan eens zijn gereedschap in de schuur aan de Paul Krugerstraat
bewonderd. Alles keurig gerangschikt, ook dat was zijn trots. Op eindspelgebied steeg
hij tot grote hoogte en men behoeft er slechts "Het Eindspel" en "Strategie der honderd
velden" op na te slaan om tot de conclusie te komen dat niet alleen veel van zijn
vondsten origineel maar ook voor het spel zelf van strategisch belang waren en nog
steeds zijn.
H. Bloemsma, bron: Jubileumboek 1983

Herman Voogd 1894 - 1970
Elke eerste dinsdag van het jaar organiseert EDC het H.C.
Voogd sneldamtoernooi ter nagedachtenis van haar oudvoorzitter (ere) Herman Voogd. H.C. Voogd heeft zich op
diverse fronten verdienstelijk gemaakt voor EDC. Hij was
betrokken bij het schooldammen, de ViVa-weken waar hij de
jeugd damles gaf, het organiseren van loterijen, de oud papier
actie, enzovoort. Tevens zette hij zich in voor ons clubblad
"De Dammer" en was hij beheerder van ons dammateriaal.
Kortom, Herman Voogd was het hart van de damclub. Zelf
was hij ook een uitstekend dammer en problemist maar
vooral als vriend heeft Herman Voogd een onvergetelijke
indruk op ons gemaakt.
H. Bloemsma, bron: Jubileumboek 1983
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Ben Wiggers 1936
Bij een jubileum ontkomt men er niet aan om sommige
personen, die veel voor hun sport en vereniging doen, naar
de voorgrond te halen.
Een sprekend voorbeeld van deze regel is dan ook Ben
Wiggers. Ben Wiggers is één van de pioniers van EDC. Als
kundig dammer maar vooral als verenigingsman heeft Ben
veel voor de damsport en EDC gedaan. Zonder andere
personen tekort te doen hoort hij in het rijtje thuis van
personen zoals: L. Schut, H.C. Voogd, F. van Harselaar en J.
Jeninga. (F. van Harselaar was 18 jaar penningmeester, J.
Jeninga zat ruim 25 jaar in het bestuur waarvan 23 jaar als
penningmeester.)
Ben Wiggers is nu voorzitter van EDC, een functie waar hij naar onze mening
uiteindelijk ook voor bestemd was gezien zijn ervaring in bestuurszaken. Ruim 20 jaar
is hij 2e voorzitter geweest. Ook als jeugdleider heeft hij diverse malen uitstekende
propaganda bedreven voor de damsport en op dit gebied is hij nog steeds zeer actief
bezig.
Ben behartigt in de Enschedese Schooldamcommissie al vele jaren de belangen van
EDC. Te zamen met J. Huesken (Hellendoorn) en S. Nikhilananda (Deventer) vormt hij
de protestcommissie van de PODB.
Als dammer heeft Ben vele successen behaald. Op 11-jarige leeftijd werd hij lid van
EDC via het dammen bij de speeltuinvereniging. Hij werd 4 maal jeugdkampioen van
Overijssel en 2 maal kampioen bij de senioren. Tevens was hij twee maal winnaar van
de grote Coca Cola damwedstrijden van Overijssel, eenmaal zelfs derde in de
landelijke finale. Ook speelde Ben mee in het nationale damteam tegen België en
verder in diverse toernooien en provinciale teams. Dit jaar werd hij voor de 17e keer
clubkampioen van EDC, een prestatie die niet zo snel geëvenaard zal worden. Te
zamen met Derk Baas en Gerrit Baas vormden zij een sterk drietal dat vooral in
sneldamwedstrijden bijna niet te kloppen was. In de aanhef staat het al,
damenthousiast en clubtrouw. Clubtrouw kunnen we rustig zeggen gezien de
ontwikkeling in de laatste jaren bij de damsport. Vele malen werd hij benaderd door
bestuursleden van andere clubs die probeerden hem van club te laten veranderen. We
kunnen gerust zeggen dat Ben, sportenthousiast op allerlei gebieden, zich hieraan niet
gestoord heeft en dat betekent de ware clubmentaliteit. Namens alle leden en vooral
de jeugdleden wordt Ben hartelijk bedankt voor wat hij voor EDC zowel sportief als
organisatorisch heeft gedaan. Wij wensen hem nog veel succes toe als voorzitter van
EDC zowel nu als in de toekomst.
Bron: Jubileumboek 1983

161

Derk Vuurboom 1913 - 2008
Derk Vuurboom wint de Plus-prijs
Vorige week ontving dhr. D. Vuurboom uit handen van de voorzitter van de
Enschede Dam Club een fraaie beker voor zijn resultaat dit seizoen achter
het dambord. Vuurboom eindigde in de onderlinge competitie als tiende en
liet verschillende sterke spelers van het eerste tiental achter zich.
Een bijzondere prestatie van de 89-jarige hr. Vuurboom.
Maar zeker niet de eerste prijs die hij wist te behalen: Vuurboom is
internationaal vooral bekend als bedenker van damproblemen, een bijzonder
onderdeel van het damspel waarbij het gaat om het maken van een
compositie op het dambord. Er gelden strikte regels: zo mag de compositie
maar één oplossing hebben. Als problemist werd Vuurboom in de periode
1947-1955 onder meer 6 keer kampioen van Nederland. In december 2001
werd in het blad van de Nederlandse vereniging van Problemisten
geschreven dat “niemand ooit de productie van Vuurboom zal kunnen
evenaren”. Vuurboom heeft 11 boeken gepubliceerd, elk met zo’n 400 tot 500
problemen en zijn naam is internationaal bekend. Maar niet altijd onder de
naam Vuurboom!
Als problemist én als redacteur van De Waarheid correspondeerde
Vuurboom in de jaren na de oorlog regelmatig met Russische collega’s. Om
de overmatige belangstelling van de BVD hiervoor te ontlopen was
Vuurboom gedwongen om onder pseudoniemen te publiceren. Zo zijn er
prachtige damproblemen gepubliceerd door de Italiaanse meester “Fuoco
Alba”, de Franse problemist “Feu Arbre” en de Engelsman “Firetree” en wie
zijn talen kent weet dat de letterlijke vertaling van al die namen Vuurboom
betekent….
Bron: “De Dammer”, augustus 2002

Derk Vuurboom, Grand Maître International Problémisme Honoris Causa
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In Memoriam Derk Vuurboom
door Jaap Bus
Bron: “De Dammer”, maart 2008

Een unieke dammer is heengegaan. Derk
Vuurboom is 94 jaar oud geworden, heeft
ongeveer 10.000 damproblemen gepubliceerd
en is tot het einde toe lid gebleven van EDC,
de Enschedese DamClub waar hij in 2005 nog
kampioen van finalegroep 2 werd.
Dat Vuurboom 10.000 damproblemen heeft
gepubliceerd is op zich geen verdienste.
Integendeel zou men kunnen zeggen, het
aantal gebreken zoals bijoplossingen is
daarvoor te groot. Het onderstreept een groot
bezwaar tegen het toelaten dan wel onvermeld
laten van bijoplossingen. Mij had het een hoop
tijd bespaard bij het bestuderen van zijn werk
als ik niet zoveel gebreken had moeten
vaststellen. In het geval van Derk is het de auteur meestal wel gelukt een of meerdere
goede bewerkingen op het idee in kwestie te maken en dan zijn alle problemen met
gebreken overbodig. Mocht het zo zijn dat er geen goede bewerking mogelijk is, dan
volstaat de publicatie van het idee, zonder een of meer mislukte bewerkingen te
publiceren.
Men kan zich voorstellen dat ik de 10.000 problemen niet heb nagespeeld. Best
mogelijk dat ik een hoop moois gemist heb, maar de selectie hieronder geeft denk ik
wel een goed idee, mede dankzij de hulp die ik ontvangen heb.
Wat is de grote, zelfs buitengewone, verdienste van Derk Vuurboom? Hij heeft
enorm veel motieven ontdekt, uitgebreid en bewerkt. Vaak daarbij de best
mogelijke of een van de best mogelijke vormgevingen gevonden, doorgaans met
uitstekende aanvangsstanden.
Overigens, “gewone” combinatie problemen maken kon hij natuurlijk ook. Hieronder
begin ik met twee voorbeelden. Ook eindspelen en forcings. Veelzijdig dus. Niet voor
niets heeft hij veel wedstrijden gewonnen met geduchte deelnemers zoals Avid,
Fourgous, Lente, Miedema, Pennings, etc.
Ardjan de Jong heeft mij de problemen toegestuurd waarmee Vuurboom de
(internationale) KvD wedstrijden liefst zes maal gewonnen heeft, in 1947, 1948, 1951,
1952/53, 1954 en 1955. Een fenomenale prestatie, slechts door Aart Miedema
overtroffen. Ook van Hein Wilsens mocht ik een bijdrage ontvangen.
Al de problemen hieronder zijn van Derk Vuurboom, het jaar van publicatie is
vermeld.
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Het eerste probleem doet de slag 35x4
vermoeden. Ongeveer 70 jaar geleden was dit
probleem de beste 46/5 tot dan. Pas veel later
deed men het nog beter, hoewel meestal met een
iets minder vlekkeloze aanvangsstand.
28-22, 27-21, 47-41, 37-32, 32x3, (49x32),
46-41, 35-30, 3x5

1937
67 jaar later, op 90-jarige leeftijd,
componeerde Derk zowaar nog
steeds. Zie deze met slagkeuzes en
benutte motiefschijven. 28-22,
(24x44), 45-40, 26x10, 25x14, 4641, 10-5, 5x44, (11-16), 44-49

2004
Maar nu zijn motieven en bewerkingen. Het
motief van het probleem op het derde diagram
ontdekte hij al in 1960, maar hier wordt de
superieure bewerking van 1968 getoond.
47-41, 41x32, 49-44 een origineel begin!
42-38, 48x26, 30-25, 35x13, 25x3 en nu een
typisch Vuurboom motief (22-27), 32x21, (711), 3x17, 21-17, 26-21
Op dit slot zijn honderden problemen gemaakt,
maar zelden zo mooi als deze van Vuurboom.
1968
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Het tweede probleem uit 1968 laat een techniek
zien die Vuurboom veel heeft toegepast. Zie
bijvoorbeeld zijn fameuze 6x6 die o.a. te zien is
in DP oktober 2006, blz. 122. Of het probleem
hieronder uit 1960. Zwart krijgt een serie van
slagkeuzes, weet de vernietigende combinatie te
ontwijken, maar wordt dan met een scherp
motief geconfronteerd. Hier als volgt: 28-23,
38x29, 42-38! (18x29), 27-22, (17x28), 26-21
(16x27), 31x22, 22x4, (13-18), 4x22, (12-17),
22x11, (6x17), 36x27
Ook een uitstekende aanvangsstand, zoals
opmerkelijk vaak bij Vuurboom.

1968

De volgende vier hebben nog fraaiere motieven te
bieden.
Eerst een hoogst ongewone forcing uit 1967.
29-23, 47x38, 38-33, 23x34! (8-13) 18-12
(13-19), 24x13, 20x9, 15x4, (25-30), 4x1, 1-6!
(39-43), 6-39, 50-44

1967

De volgende, uit 1960, eveneens een forcing,
won de eerste prijs in een wedstrijd in 1960
met internationale deelname. 44-40! (14-20)
39-33, 42x11, (16x7), 30-24, 35-30, (25x34),
40x9, (31x42), 48x37, (4x13), 15x4, (26-31),
4x1! 47x38, 1-34! 45x43
Een onsterfelijk probleem waarvan iedere zet
boeit.

1960
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De volgende twee representeren twee van
Vuurbooms zes KvD kampioenschappen.
In 1947 won hij overtuigend door: 21-17, (11x31),
26-21, (16x38), 42x11, 48x39, 47x38 11-7, 7x9,
50x39 (19-23) met het charmante eindspelletje 4540! (23-28 A), 39-33, 40-34, 35x24
A (14-19), 40-34, (23-28 B) 39-33, 35x13. B, de
pointe, (19-24) 35-30, 39-33.

1947
Adembenemend mooi, volstrekt zuiver, is de
winnaar van 1948. Zowel enige van de beste
problemisten ter wereld als vele anderen hebben
geprobeerd deze slotstand te bewerken. Het
resultaat was of onbevredigend of erbarmelijk.
Bij Vuurboom komt 45 van verre, schuift er
zelfs naar toe en dat alles via een super motief.
Voor die tijd werkelijk uniek. Zoals meer met
klassieke problemen, later heeft een goede
problemist het ook gevonden, in dit geval Th.
Van Prooijen in 1959. 38-32, 32x1, (40-45),
1x15 (28-32), 33-28, 15-38! 48x50

1973

166

1948

Er zijn weinig problemen gemaakt die leiden tot
de schitterende zet van Fabre, hieronder
aangegeven. In de DP Forcings rubrieken van
2007 zijn er een paar spectaculaire bijgekomen.
Maar 1973 gaf het ei van Vuurboom.
Ogenschijnlijk een vanzelfsprekende verdieping,
maar niemand was erop gekomen, kenmerken van
genialiteit. De miniatuur volstrekt zich als volgt:
17-12, (7-11), 12-8, 39-34, 49-43, 35-30, 30x8,
(18-23), 8-2! (23-29), 2x16, (29-34)
Nu de zet van Fabre waar velen lang naar gezocht
hebben: 16-21!!
Dit motief van Vuurboom heeft veel indruk
gemaakt, meer dan 20 bewerkingen zijn door
anderen gepubliceerd. Maar de uitgebalanceerde
compositie van Vuurboom is duidelijk de beste.

In DP December 2001 heb ik een artikel gewijd
aan de beroemde stand van Nicod. Dat artikel
ging dus in belangrijke mate over Vuurboom,
want hij heeft getracht alle bewerkingen te
componeren die mogelijk waren. Onvoorstelbaar
veel problemen heeft hij erop gemaakt, met een
groot aantal verschillende verdiepingen van het
motief. Zie bovengenoemd artikel. Hier laat ik
een (Groot-) meesterwerk zien. De volkomen
gescheiden aanvangsstand doet geen Nicod
vermoeden, het lijkt zelfs onmogelijk die stand te
bereiken. Immers als wit 23 naar 45 laat slaan,
lukt het wit nooit een dam op 5 te krijgen. En hoe
kan er dan een zwart stuk op 45 komen? Na 4842, (23-29), 34x23, 31-27, 42-37, 38x18, 33x2,
(30-35), 2x30 is het volgende diagram bereikt.

1978

Echter, de enorme tempo achterstand doet voor wit
het ergste vrezen. De openbaring volgt na 39-33!!
De 2x2 is niet te vermijden en daarmee is de
mooiste dubbele oppositie aller tijden
onafwendbaar. 39-33, (14-19), 33-29, 44-40, 49x29,
(1-7), 43-38, (7-12), 38-32, (12-18), 32-28.
Nu kan wit het na (18-23), 29x18, (19-24) mooi of
minder mooi uitmaken. Na (19-23), 28x19, (18-22)
kan het niet anders dan schitterend. 19-14, (22-27),
14-10, (27-32), 10-5, (32-38)
1978
En nu de wellicht meest opzienbarende zet van
het damspel.
In ieder geval dacht Vuurboom bij al zijn
verdiepingen aan de bekroning door 50-44,
zoals hij mij vertelde.
Derk Vuurboom, Internationaal Grootmeester
Damproblematiek, is 50+44 jaar oud geworden!
Victor Nicod
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Lat Gueye
Bij EDC hebben in de loop der jaren verschillende buitenlandse spelers meegespeeld.
Sommigen van hen roepen nog steeds bij EDC-ers allerlei bijzondere herinneringen op.
Eén van die spelers was de Senegalees Lat Gueye die aan het ITC in Enschede
studeerde. Lat kwam voor het eerst bij EDC in 1992, bleef een jaar en ging weer terug
naar Senegal. Hij kwam in 1995 voor een jaar weer terug. Lat was een echte
combinatiespeler. Een voorbeeld uit 1996. EDC 1 speelde toen in de landelijke tweede
klasse. Het was een van de laatste wedstrijden die Lat voor EDC speelde.

A. Bizot Constant Charlois – L. Gueye EDC 12-10-1996
Lat offerde met 16-21 x 18-22! Hierna heeft wit geen zetten
meer. 39-34 13-18 34-30 9-13 En na 43-39 (40-34 geeft
hetzelfde idee) volgt:
24-29 x xx42 x 23-29 x 14-20 xx xxxx36
Lat Gueye wint Jeninga toernooi
ENSCHEDE – Het damseizoen in Enschede werd op 13 augustus geopend
met het jaarlijkse Jeninga toernooi. Genoemd naar de in 1983 overleden Jan
Jeninga, ruim een kwart eeuw bestuurder van EDC. Lat Gueye was
ongenaakbaar in het sneldamfestijn.
De Senegalees (student aan het ITC, red.) scoorde twaalf punten in zeven
partijen. Arjan van Galen en Bennie Wiggers moesten twee punten op hem
toegeven. In de barrage werd Wiggers afgescheept met brons.
Na afloop betreurde Wiggers de gemiste kans in de openingsronde. ‘Ik had
een gezonde schijfwinst tegen Gueye, maar door de tijdsdruk liet ik het toch
nog remise lopen.’ De tien-minutenpartijtjes maakten meer slachtoffers. Zo
raakte Arjan van Galen, de drievoudige clubkampioen van EDC, in de tweede
ronde achterop door een nederlaag tegen Gerard Vink. Van Galen probeerde
in de daaropvolgende partij iets goed te maken tegen Gueye, maar kwam
niet verder dan remise. Ludwig Munnink zette de eerste klasse naar zijn
hand. Hij werd op de voet gevolgd door Johan Wiggers en Hans van Gompel.
Voor elke drie eerstaankomenden in beide groepen waren prijzen
beschikbaar gesteld.
Bron: “De Dammer”, september 1996
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Lat Gueye laat EDC met pijn in zijn hart achter
Met enige schroom gaat dammer AbdouLat Gueye vandaag aan de leiding van
EDC vertellen, dat hij de club moet
verlaten. Maandag al stapt de Senegalees
op het vliegtuig naar Nigeria, om daar te
onderwijzen op een soort zuster van het
Enschedese ITC. ‘Heel jammer dat het al
zo snel moet, want ik heb hier veel
vrienden gekregen’, zegt Gueye met
duidelijke spijt in zijn stem. Maar het moet.
Zoals hij al eens eerder weg moest uit zijn
beminde Enschede. In 1992 immers kwam
Gueye ook al naar Twente. Toen bleef hij
eveneens slechts een jaar in deze
contreien, omdat elders een taak op hem
lag te wachten. In Nigeria gaat hij nu
lesgeven in ‘Geo Informatics.’
EDC overigens nam afgelopen weekeinde
al een voorschot op LAT’s afscheid. “Ik
kreeg een paar ‘wooden shoes’ en een
‘muts’ (ook een paar wanten en een sjaal,
red. “De Dammer”), lacht hij. “Voor de kou
in Nigeria, haha. Het zijn wel leuke
souvenirs, die mijn herinneringen aan mijn
vrienden levend zullen houden.”
Zijn laatste partij voor EDC zal hij niet gauw
vergeten. Lat was te laat, maar won
overtuigend. ‘Ik had gasten thuis, die ik
maar niet uit mijn huis kon krijgen. Dat ik
won, kwam omdat iedereen bang is tegen
mij te spelen, omdat ik Senegalees ben.
Niemand daagde me echt uit, waardoor ik
altijd veel geluk heb gehad en nooit het
beste van me hoefde te laten zien.’
Bron: Sportpagina De Twentsche Courant Tubantia 14 november 1996
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Rafail Zdoroviak, Zahari Tahman en Mark Makrovitsj
Paul van de Veen
In het seizoen 2003-2004 kreeg EDC 1 versterking. Twee voormalige spelers uit de
Sovjet-Unie kwamen voor EDC spelen. Het begon allemaal met een tip van Alexander
Schwarzman. “Of we nog een Russische gastspeler konden gebruiken”. Nou ja!
Jarenlang was het EDC beleid geweest dat men alleen voor EDC 1 kon spelen door
zich te plaatsen via de onderlinge competitie. En dan nu gastspelers?
Nu was in dat beleid al wel wat ruimte gekomen. Er waren al twee keuzeplaatsen.
Maar dit was wel heel iets anders. Toch werd in de ledenvergadering van 2003
besloten om dit experiment met gastspelers aan te gaan. De reden was dat de landelijke
competitie door de KNDB was vrijgegeven. De 2e klasse –waarnaar EDC als kampioen
van Overijssel was gepromoveerd– kende voortaan een open inschrijving! En hoewel
de provincie Overijssel lang deze ontwikkeling tegenhield moest men wel ‘overstag’
toen damclub De Vechtstreek uit Gramsbergen om landelijk te kunnen spelen zich
afscheidde van Overijssel en zich aansloot bij de Dambond Drente.
Na het vrijgeven werd de landelijke 2e klasse B vrijwel helemaal gevuld met
Overijsselse teams die niet eerst hoefden te promoveren.
En degraderen uit die 2e klasse kon niet meer….
EDC had (en heeft) de ambitie om de eigen sterke spelers voldoende niveau te kunnen
bieden én om andere sterke en/of veelbelovende jonge spelers aan te trekken. We
moesten dus omhoog, naar de 1e klasse. Maar dat was zonder nieuwe inbreng niet
eenvoudig.
De tip van Schwarzman werd gewikt en gewogen en uiteindelijk werd besloten een
nieuwe koers in te slaan. Er werden emails uitgewisseld en contact gelegd. Als eerste
kennismaking reed Rafail Zdoroviak op 17 mei 2003 met enkele spelers van EDC mee
naar het WK in Zwartsluis. De kennismaking was plezierig.
En zo begon EDC op 20 september 2003 aan een bijzonder avontuur!
Met resultaat want EDC werd in het seizoen 2003-2004 kampioen van de landelijke 2e
klasse B en speelt sindsdien in de landelijke 1e klasse A.
Behalve Rafail Zdoroviak spelen bij EDC ook Yuri Geisenblass, Mark Makrovitsj,
Igor Tchartoriski en op de ledenlijst staat tevens Gennadi Shapiro.
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Op 20 september 2003 haalde ik ’s morgens om 9.00 uur twee oudere heren van de
trein in Hengelo.
Zahari Tahman had een rating van ongeveer 1300, was Internationaal Meester
Correspondentie dammen. Hij was 11 of 12 keer kampioen van Moldavië geweest.
Dat was het soort speler die je niet vaak tegenkomt in de 2e klasse van de KNDB
competitie.
Maar in zijn eerste wedstrijd tegen J. Bulstra van DamRa Raalte maakte Zahari een
vreselijke fout en verloor! Daar was hij dan een dag ervoor van Stuttgart naar
Hannover gereisd per trein om vervolgens om 06.20 weer per trein naar Enschede af te
reizen! Voor een weggeblunderde partij. En het werd nog erger. In de tweede wedstrijd
tegen DC Almelo maakte Zahari in zijn partij tegen G. Kolsté opnieuw een fout en
stond verloren. Een drama! Gelukkig wist Zahari het toch nog remise te houden en
EDC slaakte een zucht van opluchting.
In de daaropvolgende wedstrijden wist Zahari zijn dramatische start redelijk goed te
maken. Hij won 4 keer op rij en eindigde met 12 uit 10. En na dat eerste jaar was het
voor hem ook genoeg geweest. Het was hem zwaar gevallen, vooral het reizen. Zijn
ernstige handicap droeg daar beslist aan bij. Toen ik hem ooit eens vertelde over mijn
werk als ontwerper van kunstbenen knikte hij begrijpend en trok beide broekspijpen
omhoog. Hij had er twee…..

Zahari Tahman in zijn partij tegen G. Kolsté op zoek naar de remise.

171

Rafail Zdoroviak is een heel andere man. Hij was 7 keer kampioen van Moldavië en
speelde mee in Nijmegen in 1993 waar hij tussen 144 deelnemers beslag wist te leggen
op de 6e plaats. In Salou 2000 behaalde hij tussen 76 deelnemers de 9e plaats. In het
correspondentiedammen werd hij in 1976 kampioen van Rusland en 2e in het Europees
kampioenschap van 1999. Op 18 december 1999 werd Rafail Internationaal Meester
Correspondentie dammen, in 2006 werd hij Internationaal Grootmeester. In 2003 werd
hij 2e in het kampioenschap van Duitsland, na Mark Podolski en in september 2004
Europees kampioen 2004 in de categorie 60+.
De Nederlandse damwereld kende hem al want in Het Damspel van mrt./apr. 1962
schreef R.C. Keller een artikel over Rafail waarvan hieronder het eerste gedeelte is
opgenomen. En het is een wonderlijke speling van de geschiedenis dat de naam Rafail
Zdoroviak óók al voorkomt in één van de oudste clubbladen van EDC, namelijk in de
rubriek Combinatie-explosie.

V. Agafonof – R. Zdoroviak 1962
Zwart heeft 3-8 gespeeld en wit neemt de
combinatie: 29-23 xx 38-32 xx xxx3 x 2822 x 39-33 x 37-31 x xxxx13 en wit
noteert alvast de winst. Maar dan! 25-30!
x 4-9 en remise.
41 jaar later werd Rafail lid van EDC!
Bron: “De Dammer”, oktober 1986

Rafail bleek niet alleen een heel goede dammer te zijn maar ook schrijver.
Hij schreef vier damboeken in het Russisch en later samen met mij eentje in het
Engels. In 1982 schreef hij het boek "Dvadtsatj protiv dvadtsati", (vertaald: “20 x 20”.)
In 1984 en 1986 volgden twee andere boeken, in 1988 schreef hij samen met V.
Zvirbulis een boek met de mooie titel "Физкультура и спорт".
Toen ik van hem hoorde dat hij partijen tegen alle grote Russische spelers in het
verleden had gespeeld moedigde ik hem aan over die partijen een boek te schrijven.
Zo begon een samenwerking waarbij hij per mail partijen en analyses toestuurde en ik
dat probeerde om te werken naar enigszins grammaticaal correct Engels.
En zo verscheen in 2005 “ons” boek "Meer dan 100 partijen tegen Grootmeesters".
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Echt heel eenvoudig ging het allemaal niet. In de eerste plaats omdat er voor heel veel
damtermen geen woord bestaat in het Engels. Korte Vleugel Opsluiting? Randschijf?
Een ander probleem was de manier waarop onze samenwerking verliep. Een mooie
beschrijving daarvan had ik verwerkt in het “Voorwoord van de uitgever” dat ik
schreef voor Rafail’s boek. Het volgt hier in vertaling:
Een korte blik in de geschiedenis van het damspel en haar beoefenaars laat zien dat
dit spel kennelijk veel bijzondere mensen aantrekt. De Moldavische schilder, dichter,
schrijver, damtrainer en speler Rafail Zdoroviak is er daar zeker een van.
Maar in tegenstelling tot wat je zo vaak ziet bij bijzondere en getalenteerde mensen is
Rafail een van de beminnelijkste mensen die ik ooit heb ontmoet. In de 2 jaar dat hij
voor EDC speelde zag ik hem nooit boos of ongeduldig. Hij raakte nooit zijn goede
humeur kwijt, zelfs niet als –ondanks al zijn inspanningen– ons team verloor door een
moment van onoplettendheid van een van ons. Een karaktereigenschap die van pas
kwam in onze samenwerking. De originele analyses werden door Rafail in het
Russisch geschreven en ingevoerd in de computer, daarna in het Duits vertaald door
een oud vertaalprogramma en vervolgens door een menselijke vertaler, geen dammer,
van het Duits vertaald in het Engels. Door de veelvuldige vertaalfouten was de
uiteindelijke tekst verre van perfect. Soms was het verkeerde gebruik van een enkel
woord voldoende om een zin, een hele paragraaf in iets onbegrijpelijks te veranderen.
Om dat enkele foute woord te vinden hadden we intense discussies en moesten we
het originele Russisch vergelijken met het uiteindelijke Engels. Maar onze
samenwerking was altijd een groot genoegen.
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Tijdens het Wereldkampioenschap 2007 in Hardenberg maakte Rafail zich op
verschillende manieren onmisbaar. Tijdens het toernooi, 3 weken lang, hield hij de
computers nauwlettend in de gaten en schreef hij columns (in het Russisch) voor de
website. Hier volgt een mooi voorbeeld van één van zijn columns.
24 mei 2007
Zittend achter het bedieningspaneel -wat lijkt op een ruimtevaartuig- hou ik nu al meer
dan 10 dagen samen met Paul alle partijen in het oog. Ook heb ik zicht op het toneel
en de zaal. Omdat we vlak bij de ingang van de theaterzaal zitten doen zich nogal
eens wat misverstanden voor. De toeschouwers die de zaal binnen komen, nemen
vaak aan dat ik van de administratie of techniek ben. Regelmatig stellen ze me vragen
in het Nederlands over de geschiedenis van het dammen en of ze naar het centrum
van het podium mogen om rechtstreeks te kijken naar de spelers in het halfdonkere
koninkrijk. Helaas kan ik ze geen antwoord geven vanwege twee redenen. Ten eerste
de dreigende argusogen van de hoofdarbiter volgen alle bewegingen van mijn lippen
omdat ze (op een afstand van twintig meter) mijn stem niet kan horen. De tweede
reden: Ik heb weinig kennis van de Nederlandse taal, of beter gezegd ik kan helemaal
geen Nederlands praten. Ik had al genoeg van deze vragen maar hoe wonderlijk het
ook was: Vandaag stopte iedereen met het stellen van allerlei vragen aan mij. Met
uitzondering van een vraag: Waarom neemt u geen deel aan het WK? In het begin
was ik verbaasd, maar al snel begreep ik dat op de tafel waar ik achter zat, een bordje
stond waarop de naam van de Braziliaan José Maria da Silva Filho vermeld stond. Hij
was helaas niet op komen dagen. Ze dachten dat ik die man was en ze verbaasden
zich waarom ik niet als speler deelnam aan deze indrukwekkende show...Ach ik ben
allang blij dat ik er op deze manier bij betrokken ben.
Op de eerste dag van het toernooi was er nog een incident, een bezoeker in de zaal
was in slaap gevallen. Hij begon te snurken wat duidelijk te horen was tot op het
podium. Rima (hoofdscheidsrechter) rende halsoverkop naar hem toe om hem tot stilte
te manen, maar eerlijk gezegd was het geen gemakkelijke opgave om de coach van
een Afrikaans land in de donkere zaal te vinden.
Was getekend, Rafail Zdoroviak
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Na het afscheid van Zahari Tahman kwam Rafail met een andere voormalig Russische
speler, Mark Makrovitsj. En ook deze had een indrukwekkende lijst van prestaties.
Wereldkampioen 1998 64 velden, Internationaal Grootmeester 64 velden,
kampioen Oekraïne 100 velden en verschillende malen deelnemer aan het
kampioenschap van Rusland. Ook over hem had al wel eens iets in een Nederlandse
krant gestaan. In januari 1999 schreef Harm Wiersma in “De Telegraaf” over hem:

Hoogtepunten uit de damtheorie
door Harm Wiersma
2 januari 1999
In een partij tussen Wiersma en Sijbrands uit het WK 1972 kwam de minder
bekende Sovjet dammer Mark Makrovitsj met een geniale vondst. Het
bedoelde fragment kan gerekend worden tot een van de fraaiste uit de
damliteratuur. Gerelateerd aan de praktijk dan wel te verstaan. Waar hebben
we het precies over? Zie diagram.
Toen deze Oekraïner nog in de voormalige Sovjet-Unie woonde kwam hij
met een van de meest opmerkelijke vondsten uit de partij-analyse. In de partij
volgde destijds 1. 37-32? 4-9 2. 32x21 16x27 3. 41-37 23-28 en de partij
eindigde later in remise. Sijbrands werd dat toernooi (in Hengelo) voor de
eerste keer wereldkampioen en Harm Wiersma eiste de tweede plaats op.
Makrovitsj ontdekte dat wit in de diagramstand op fraaie wijze tot een
winnende manoeuvre kan komen. Dat gaat als volgt:
1. 34-30 23x34 gedw. [Na 25x34 wint wit
door 2. 39x30 23x25 3. 35-30! 25x34 4. 2419 13x24 5. 33-28 enz.]
2. 26-21 17x26 3. 24-19! 13x24 4. 30x19!
Liefst door een dubbeloffer staat zwart
ineens hopeloos terwijl zwart notabene aan
zet is.
Na een willekeurige zet van zwart kan de
dreiging 33-28 met dam op veld 2 voor wit
niet
opgeheven
worden.
Bovendien
beschikt wit na b.v. 4…., 12-17 5. 39x30
25x34 ook nog over de manoeuvre 6. 4339! enz. zodat zwart eigenlijk maar het
beste 4…., 27-32 kan doen, resulterend in schijfwinst voor wit.
Ook niet goed is 4…., 25-30 5. 35x24 en 4-9 (34-40 verliest door 6. 39-34 en
7. 33-28) 6. 39x30 en 9-13. Dan kan wit alsnog combineren met 7. 24-20
15x35 8. 49-44 13x24 9. 44-40 35x44 10. 33-28 22x42 11. 31x2 42x31 12.
2x49 enz. Resumerend had zwart zich na dit dubbeloffer niet meer kunnen
redden.
Bron: “De Dammer”, oktober 2004
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De geschiedenis van het
clubblad

Inleiding:
Op zaterdag 26 juli 2008 schreef Bert Karman in De Twentsche Courant Tubantia:
“In het verre verleden, had iedere zichzelf respecterende damclub een clubblad dat vijf
tot tien keer per jaar werd uitgegeven. Helaas is er bij vele damverenigingen de klad
ingekomen, maar EDC uit Enschede heeft die traditie nog steeds en komt iedere twee
maanden met een schitterend clubblad, de laatste tijd zelfs in kleur.”

Inderdaad. Wie “EDC” kent, kent ook “De Dammer”, het clubblad van EDC.
Het is voor een belangrijk deel dankzij die bijna oneindige hoeveelheid clubbladen dát dit
jubileumboek geschreven kon worden.
De geschiedenis ervan is een apart hoofdstuk waard in dit jubileumboek. In de eerste
plaats als eerbetoon aan de vele EDC-ers die hieraan ziel en zaligheid, zweet en tranen
hebben geofferd. Hieronder een selectie van bekende namen:
In de jaren 60: J. Bakker, B.G. Regtuit, W. Stuut en E. Vissia.
In de jaren 70: Gerard van Berkum, Marthy van Houtert, Albert Lusink en Gerrit
Nijland.
In de jaren 80: Henk Bosch, Martin Fluit, Jaap van Galen, Gerard de Groot, Gerhard
Kleinsman, Gino Schirinzi, Bert Slot en Harry Veldman.
In de jaren 90: Arjan en Jaap van Galen, Gerard de Groot, Gerhard Kleinsman,
Marcel de Kogel, Wim Schepers, Gino Schirinzi, Benno Schlie en
Harry Veldman.
Vanaf 2000:
Gerrit Kooistra, Gino Schirinzi en Paul van de Veen
De rubrieken:
De Dammer heeft schitterende rubrieken gekend. Uiteraard “Fragmenten”, een rubriek
die er in de jaren 70 al was, en een “Jeugdhoek”. Aan beide rubrieken hebben
verschillende EDC-ers bijdragen geleverd.
De techniek van het damspel kwam royaal aan de orde in rubrieken zoals “Combinatie
explosie” en “Combinalysigheden”.
Van wat later datum is de rubriek “20x20”. Deze rubriek verscheen voor het eerst in
augustus 1984 en werd verzorgd door Gino Schirinzi die hierin allerlei
openingscombinaties behandelde vanuit een 20 om 20 stand. Aanleiding tot deze
rubriek was het feit dat Gino Schirinzi in 6 weken tijd 4x de gelegenheid kreeg om te
combineren in een 20 om 20 stand. In totaal zouden er 35 afleveringen volgen. Naast
fragmenten van EDC-leden werd gebruik gemaakt van het boekwerk over 20 om 20
openingscombinaties van G.L.G. Gortmans en K. Venema.
Andere technische rubrieken waren “Eindspel” door o.a. Gerhard Kleinsman vanaf
november 1982, “Partij-analyses” vanaf november 1982, door o.a. Henk Bosch en de
rubriek “Opening” door Gerhard Kleinsman, mei 1984.
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Maar het damspel is meer dan techniek.
Vanaf mei 1984 verzorgde Henk Bosch een rubriek in het clubblad onder de titel “Galerij
der kampioenen” waarin oud-wereldkampioenen werden besproken. Als eerste kwam
Isidore Weiss aan de beurt.
Gerrit Nijland verzorgde vanaf april 1985 een aantal rubrieken over “De Geschiedenis
van het Damspel” en vanaf 1985 verscheen een aantal artikelen van Henk Bosch over
“Blinddammen” en de rubriek “Grootmeesters en damslapers” vanaf 1987.
Dammen in clubverband heeft bij EDC altijd méér betekent dan alleen maar het spel
zelf. In februari 1983 verscheen het eerste interview met een EDC-lid onder de titel
“Dammer op de korrel” en wel met Bennie Wiggers. De eerste van een lange reeks.
In totaal zouden er 52 afleveringen volgen.
Medewerkers aan deze rubriek waren Gino Schirinzi, Martin Fluit, Henk Bosch, Jaap
en Arjan van Galen, Gerard de Groot en Wim Schepers.
Eind 1998 werd deze rubriek opgevolgd door “De Pen”, waarin leden iets over zichzelf
vertelden en de pen dan doorgaven aan iemand anders (die daardoor met die lang niet
gemakkelijke taak werd opgescheept!)
Vanaf 1990 verscheen in de eerste helft van de jaren negentig de rubriek “Haagsche Post”
verzorgd door Jaap van Galen en eind jaren negentig liet coach en EDC voorzitter Albert
Boers regelmatig van zich horen in de rubrieken “Coach” en “De D(r)ammer, een
explosieve column van een anonieme criticus”.
Vanaf 2000 vallen de volgende steeds terugkerende rubrieken op: “EDC 1
wedstrijdverslagen”, het traditionele “van de voorzitter”, en de vele “partijfragmenten”.
Het augustus 2007 nummer spande de kroon met maar liefst 78 diagrammen!
De frequentie van ons clubblad neemt ten opzichte van vroeger wel wat af. Een
clubblad van dit “formaat” is niet tweemaandelijks vol te houden. Daarnaast is voor
allerlei vluchtiger mededelingen de EDC website een veel geschikter kanaal.
De allereerste website werd in 1997 door Marcel de Kogel opgezet maar na zijn
afscheid niet meer bijgehouden. In 2001 werd door jeugdlid Tim Hesselink een nieuwe
site opgezet maar deze kwam eigenlijk nooit uit het beginstadium. Paul van de Veen
zette in het voorjaar van 2002 de definitieve website op en tot op vandaag is
http://home.introweb.nl/e/edc een belangrijk kanaal voor het snel publiceren van
standen en uitslagen.
En met het noemen van de website zijn we aangekomen bij een ander facet, n.l. de
beschikbare en de toegepaste technieken met betrekking tot opmaak en lay-out.
De geschiedenis van het clubblad is ook een technologisch verhaal, van stencilmachine tot
klassieke kopieermachine, van WordPerfect tot Word en van matrixprinter tot
kleurenlaserprinter.
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Het begon allemaal ergens in 1964…..
Overgenomen uit Overijssels Damnieuws 1964
Er is veel nieuws uit Enschede!
Op initiatief van de heer H. van Amerom is door een werkcommissie,
bestaande uit de heren B.G. Regtuit, W. Stuut en E. Vissia, met de
initiatiefnemer als adviseur, een omslag voor het maandelijkse
mededelingenblaadje tot stand gekomen, dat "klinkt als een klok". De voorzitter
van EDC, de heer J. Broerse, onlangs tot die functie geroepen door het
aanstaande vertrek van de heer G. van Berkum naar Duitsland, heeft de
voorzijde van het omslag met fraaie tekeningen van het stadhuis, met een
drietal damborden, verfraaid. Het omslag en een inlegvel zijn bedrukt met 48
advertenties. Het geheel spreekt van ondernemingsgeest en -durf. We wensen
EDC veel geluk met het tot nu toe best uitziende mededelingenblaadje in een
nieuwe jurk.

Kennelijk was er toen al een mededelingenblaadje maar het miste kennelijk nog een
voorkant. Het ontwerp van J. Broerse werd gebruikt vanaf 1964 tot en met 1978.
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Diagrammen
Vanaf 1977 werd de stencilmachine gebruikt voor de vermenigvuldiging.
Diagrammen zijn zeldzaam. Ze moeten met de hand allemaal ingetekend worden.
Een fragment uit 1972
Waarschijnlijk werd een stempeltje of sjabloon
gebruikt.

Het behoeft geen uitleg dat deze manier van opmaken ontzettend tijdrovend moet zijn
geweest en tegelijkertijd van de lezers een aanzienlijke inspanning vroeg. Zelfs voor
een doorgewinterde dammer “leest dit niet echt lekker weg”.
Een stukje uit de rubriek “Combinalysigheden”:
De bijbehorende tekst luidt: “Om u enige plezierige uurtjes te bezorgen heb ik besloten
om een 26 tal combinaties te plaatsen”
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In 1979 heeft het clubblad geen
omslag maar in 1980 krijgt het
clubblad wel weer een omslag.
Wie dit gemaakt heeft en waarom
het oude omslag werd ‘verlaten’ is
niet meer te achterhalen. Misschien
waren de oude blauwe omslagen
wel gewoon ‘op’.

Voor de lezer anno 2008 is het misschien onvoorstelbaar maar rond 1980 bestonden er
in feite nog geen computers, tenminste niet voor thuisgebruik.
Rond 1980 komen ineens de computers voor hobbyisten op de markt: de Atari, ZX-80,
ZX-81, Apple II enz. Deze computers zijn nog uiterst primitief. Voor ze iets doen moet
na het aanzetten eerst het Operating Systeem van een bandje in de machine geladen
worden. In 1981 meent het bedrijf IBM (ofwel International Business Machines,
producent van de befaamde bolletjesschrijfmachine) dat de tijd rijp is voor een echte
PC en de jonge firma Microsoft krijgt de opdracht om een besturingssysteem te
schrijven. Dat wordt MS/DOS 1.0.
[Dit alles om even voor een generatie die SMS’t, mailt, blogt, upload en download een
ietwat ander tijdperk te schetsen.]
EDC is er snel bij. Redactielid Bert Slot werkte toentertijd bij het softwarebedrijf
ACOSO. Daar werd t.b.v. kassa systemen gewerkt met Wang computers waarop ook
een tekstverwerker zat. Op die computers mocht het clubblad worden gemaakt en ook
worden geprint op matrixprinters. (Die met die puntjes….).
Dat printen werd maar heel kort gedaan want dat was wel heel erg bewerkelijk. Elk
persoonlijk exemplaar werd met de naam van het betreffende lid erop afgedrukt op de
regelprinter. Na 4 nummers was dat afgelopen en werd er weer als daarvoor gekopieerd
d.m.v. de stencilmachine. Maar deze nieuwe technologie is direct terug te vinden in de
omslag en de diagrammen.
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In deze omslag is de matrixprinter van destijds
nog ‘aan te raken’.
Uiteraard is deze vorm van vermenigvuldiging
ongelooflijk bewerkelijk.
Elk lettertje wordt via een inktlint door tientallen
naaldjes op papier gedrukt.
Het enige dat aan dit prehistorische tijdperk nog
herinnert is het minuscule draagbare printertje
van de huidige voorzitter dat elk jaar nog dienst
doet bij de toernooien Zwitsers. Helaas zijn de
inktlinten niet langer verkrijgbaar dus dat
tijdperk wordt binnenkort echt afgesloten. De
lezer kan hieruit opmaken dat EDC weliswaar
nieuwe techniek snel omarmt maar oude
bewezen technieken niet gauw loslaat!

Omslag-ontwerp Bert Slot november 1982

Voor de diagrammen wordt in 1983 een computer programmaatje gebruikt. Maar de
leesbaarheid neemt daardoor nou niet echt toe….
Dit vraagt doorzettingsvermogen van de lezer.
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Het is verbazend hoe vaak en hoe snel in
de jaren daarna de vormgeving heen en
weer gaat tussen klassiek en modern.
In 1983 krijgt “De Dammer” een met de
hand getekende omslag die natuurlijk veel
gemakkelijker vermenigvuldigd dan de
computer gegenereerde omslag uit 1982.

Ook voor het jubileumblad uit 1983 grijpt
men terug op beproefde techniek, namelijk
het ontwerp van J. Broerse uit 1964!
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Vanaf mei 1984 verschijnt “De Dammer”
voor het eerst op A5 formaat, iets dat tot
op heden is gebleven.
In december 1984 wordt weer het met de
hand getekende ontwerp gebruikt maar er
lijkt veel kwaliteit en resolutie verloren te
zijn gegaan.

Hoe precies de diagrammen gemaakt werden is onduidelijk. In elk geval wordt vanaf
1984 het clubblad niet meer bij het bedrijf Acoso opgemaakt maar elders.
In 1985 zien de diagrammen er zó uit: (met behulp van stempeltjes ingetekend op met
de computer uitgeprintte diagrammen).

186

In 1986 is de leesbaarheid van de diagrammen al een stuk verbeterd. Ongetwijfeld
werd hier een computerprogramma gebruikt. De vorm van de schijven verandert in een
veel meer gestyleerde vorm, dankzij de computer.
De merkwaardige gewoonte om met een wit veld links onderin te beginnen blijft
bestaan.

Vanaf ongeveer 1988 wordt voor de opmaak van de diagrammen een programma van
Jan Mulder, flatgenoot van Jaap van Galen, gebruikt.
Dat komt de leesbaarheid van de diagrammen enorm ten goede.

187

Een wat scherpere uitvoering van dezelfde
omslag als uit 1984 blijft in gebruik in
februari 1989.
“De Dammer” bereikt in december 1987
inhoudelijk een record met 22 pagina’s. Dat
record wordt pas 20 jaar later gebroken.

Een jaar later (februari 1990) wordt voor het
eerst de steunkleur rood toegepast. Het
omslag is nog steeds het handgetekende
omslag uit 1983 maar er wordt collage-achtig
het een en ander bij geplaatst.

In mei 1990 grijpt men nog eens terug op deze
collage techniek voor een bijzondere uitgave.
Het opmerkelijke EDC-kampioenschap van de
15-jarige Michel Koop wordt op het omslag op
feestelijke wijze tot uitdrukking gebracht.
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Maar dan is het gedaan. De nieuwe technologie
laat zich niet meer verdringen en Gerard de
Groot (Universiteit Twente) maakt een nieuw
omslag.
Dit ontwerp en de steunkleur rood zullen tot en
met juli 2000 de omslag bepalen.
De tekening rechtsboven verdwijnt al na enkele
nummers.

In 1993 bestaat EDC 60 jaar. Het clubblad
waarin aan dat jubileum aandacht wordt
gegeven is een interessante mengeling tussen
de steunkleur rood en verder weer collageachtige technieken. Het ontwerp is van
Steve, zoon van Bert en Conny Slot.

Daarna wordt weer het ontwerp van Gerard de
Groot gebruikt. Maar voor het omslag van het
maart- en meinummer van 1995 wordt een
ander ontwerp gebruikt, gemaakt door Wim
Schepers.
Na deze twee nummers wordt vanaf augustus
1995 tot en met juli 2000 het ontwerp van
Gerard de Groot (rechtsboven op deze pagina)
weer gebruikt.

189

Met de diagrammen blijft het nog behelpen tot in 1995 EDC-er Marcel de Kogel het
programma Dambord ontwikkelt. [In 2000 volgt daarvan nog een belangrijke update en
verbetering.] We zijn nu in de ‘moderne’ tijd met tenminste Windows 95, tenminste
een 486 DX computer en printers die voldoende nauwkeurig kunnen printen. Voortaan
is het veld linksonder donker. In juni 1996 komt Truus voor DOS beschikbaar, in 1999
ook als Windows versie en onmiddellijk ook in gebruik bij EDC voor analyses.
Een voorbeeld van de diagram techniek uit
oktober 2000

Rond december 2001 doet de laserprinter zijn
intree. ‘Home Publishing’ wordt eenvoudiger
dan ooit. Voor de velden in de diagrammen kan
eindelijk die arcering worden afgeschaft en
worden overgegaan op echte vlakvulling zoals
in dit diagram is te zien.

En in 2007 wordt de volgende stap gezet. De
kleurenlaserprinter is betaalbaar geworden en
daarmee is het hele clubblad in kleur mogelijk
geworden. De clubbladen komen minder vaak
uit maar worden wel steeds dikker, zoals het
nummer van augustus 2007 waar een absoluut
record van 36 pagina’s en 78 diagrammen werd
gehaald.
En technisch zijn er nu via andere programma’s
méér mogelijkheden voor opmaak van de
diagrammen.
Experimenteel worden zulke
kleurendiagrammen voor het eerst in juni 2006
gebruikt.
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De eerste nummers van 2000 kondigen verschillende veranderingen aan voor wat
betreft de voorkant. In het april nummer van 2000 neemt Wim Schepers afscheid van
de redactie, in het juli nummer neemt Gerrit Kooistra het hoofdredacteurschap op zich.
Verder staat in die eerste nummers van 2000 een advertentie van EDC artikelen met
daarin een driedimensionaal dambord. Die tekening wordt vanaf september 2000
bepalend voor de omslag van “De Dammer”.

De ‘gewone’ clubbladen worden in zwart-wit
afgedrukt.

Voor bijzondere gelegenheden wordt via de inmiddels opgekomen “Copy & PrintService” gekozen voor een kleuren-uitvoering.
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En onze voorkant is in 2008 eigenlijk wel weer aan verandering toe.
Het eerste voorstel ligt er al: een ‘strak’ 3-dimensionaal dambord. Waarmee het oude
beproefde ontwerp een nieuw leven krijgt in een modern jasje.
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Rubrieken en artikelen

Rubriek en artikelen
In de loop der jaren verschenen er prachtige artikelen in het clubblad van EDC.
Uit al die fraaie artikelen, columns, rubrieken, verslagen enzovoort volgt hier een selectie.
De eerste twee hiervolgende artikelen zijn nooit in het clubblad verschenen maar elders
gepubliceerd.

Remise aanbieden of opgeven?
VAD Paastoernooi 2001
Ik citeer Tjon A Ong uit zijn al vaker genoemde stuk voor de Nederlandse Subtop
Training en u kunt vervolgens denken wat u denken wilt. Dit was de slotstand van de
partij zoals het ook in Turbo Dambase staat weergegeven.
Mijn tegenstander was aan de wandel gegaan en ik ging er nog eens goed voor zitten
Na rijp beraad besloot ik nog een laatste winstpoging te doen en speelde de zet
16-27??? Ik voelde de grond onder mijn voeten wegzakken. Help!!! Wat heb ik nou
gedaan? In een flits zag ik dat zwart nu kon winnen met 44-49, 49-27 en 26x46!!! Mijn
tegenstander was dan wel aan de wandel, maar ik had een toeschouwer bij mijn bord en
kon dus niet zomaar mijn zet terugtrekken! Gelukkig kreeg ik een geniale ingeving en
ging mijn tegenstander opzoeken. Toen ik hem eindelijk gevonden had sprak ik hem
meteen aan met Gino! 'Zullen we het maar remise houden, want het wint toch niet
meer voor mij!' zei ik met een ontevreden gezicht. 'Oh, dat is mooi', zei Gino en gaf
mij met een big smile een hand, ten teken dat de remise akkoord was en we liepen naar
het bord terug. Daar aangekomen pakte ik snel de dam weg en gaf hem enkele analyses
waarom de stand niet won. De toeschouwer, gelukkig geen sterke dammer, maakte nog
een opmerking dat ik toch een schijf kon gaan winnen (met 16-27), maar ik zei dat het
toch allemaal geen winst voor me was en ruimde de schijven op!

VAD Paastoernooi 2001
A. Tjon A Ong – G. Schirinzi
wit aan zet 16-27??
Bron: “Smerig spel”, J.C. Krajenbrink
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De ontwikkeling van elektronische damborden
Paul van de Veen
Over het begin van de ontwikkeling
In november 2005 werd bekend dat Overijssel voor de 2e keer in korte tijd gastheer zou
mogen zijn voor het wereldkampioenschap in Hardenberg in 2007. Als voorzitter van
de PODB zag ik hier een unieke kans. Dit was dé gelegenheid om nu eindelijk serieus
werk te maken van de ontwikkeling van elektronische damborden. En het doel van die
ontwikkeling moest zijn het gebruik van elektronische borden voor álle partijen tijdens
het WK.
Op die gedachte volgde een periode van intensief onderzoek naar eerdere
ontwikkelingen zoals de borden van de Russische fa. Shahcom en de borden van de fa.
DGT Projects. Mij werd al snel duidelijk dat er in totaliteit nog niet iets bestond van
het niveau, vereist voor een toernooi met de uitstraling van een wereldkampioenschap.
Er werd een projectvoorstel geschreven met een ambitieuze systeem opzet. Naast de
inhoudelijke kant van het project kreeg ook de financiële onderbouwing de nodige
aandacht en er werden sponsoren gezocht. Eind mei 2006 werd door het KNDB
bestuur het groene licht gegeven voor de ontwikkeling.
Borden
Een van de eerste acties was het starten van samenwerking met fa. DGT Projects uit
Enschede.
Zij ontwikkelden al in 1998 een elektronisch schaakbord voor de FIDE en er zijn
momenteel tenminste 5000 elektronische schaakborden door hen gefabriceerd.
Eigenlijk leek alles zo’n beetje neer te komen op wat aanpassingen in hun bord en hier
en daar wat aanpassingen in de software. Al gauw bleek niets minder waar dan dat!
Zowel bord als software moesten opnieuw ontwikkeld worden. Schakers bewegen hun
stukken heel anders dan dammers. Zij verplaatsen, wij schuiven en dat doen we soms
zó snel dat het sneller gaat dan het bord kan signaleren. Ook op het punt van de
reconstructie van de notatie zijn er grote verschillen. Bij het schaken is een slag een
eenvoudig iets. Je neemt één stuk weg en op datzelfde veld zet je een eigen stuk neer.
Bij dammen kan de meerslag met de dam een grote slag zijn over vele schijven. En dan
de promotie. Bij het schaken wordt een pion omgeruild voor een ander stuk, dammers
zetten gewoon twee schijven op elkaar! Maar ook dat wordt door het bord gezien!
Toepassing
Bij het thema “elektronische damborden” wordt vaak als eerste gedacht aan een bord
dat je aan kunt sluiten op Truus, op Dam22 enz. Dat is nou net níet wat er nu is
ontwikkeld! (Misschien komt dat nog…..) Deze borden en vooral deze software zijn
speciaal ontwikkeld om te worden gebruikt in een toernooi situatie. Ook dat leidt dan
vaak tot het misverstand dat het er om gaat dat het systeem voortdurend de posities op
de borden analyseert. Afgezien van de vraag of dat damtechnisch denkbaar is en of dat
ethisch toelaatbaar is!, het is ook technisch (nog) niet mogelijk. Er bestaat op dit
moment geen koppeling tussen dam-analyse programma’s en de toernooisoftware.
Wat wél ontwikkeld is, is gericht op 4 ‘typen’ aanwezigen tijdens een toernooi.
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1. Spelers
Voor hen is het spelen op de elektronische borden in geen enkel opzicht anders dan
het spelen op een gewoon bord. Het enige verschil is dat er een stekkertje aan het
bord zit en dat er in de speelzaal een kabel ligt waar al die borden op zijn
aangesloten. (En dat deze borden schitterend zijn uitgevoerd…) Het gebruik van de
elektronische DGT XL klok heeft voordelen maar de borden kunnen ook worden
gebruikt in combinatie met een mechanische klok.

2. Toeschouwers
Het was altijd lastig om als toeschouwer op gepaste afstand te blijven en tóch goed
te kunnen zien wat er op elk bord gebeurt. De klassieke demonstratieborden
vereisen een oplettende bediener die uren achtereen de juiste zetten uitvoert. Nu
niet meer. In de toeschouwersruimte staan monitoren opgesteld waar alle partijen
op worden weergegeven. Het beeld is groot genoeg om met tientallen mensen rond
één monitor te staan. Ook kunnen alle partijen roulerend worden getoond op een
projectiescherm. Uiteraard ziet men de naam van de spelers, klokinformatie, de
gespeelde zetten en de positie op het bord.
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3. De internettoeschouwer
Die wil op afstand het toernooi ook meemaken. Dat kan. Alle partijen zijn
zichtbaar gemaakt op een website. Men kan terugbladeren in een partij. Verder
wordt bij elke zet de tijd getoond waarop die zet is gespeeld. De internetkant van
het project is ontwikkeld vanuit het idee ‘As live as live can be.’
4. De arbiter
De enige voor wie het gebruik van dit systeem helemaal niets uitmaakt!
Op geen enkele manier neemt dit systeem taken over van de arbiter. Alle
bepalingen van het Spel- en Wedstrijdreglement over alle verplichtingen inzake
bijvoorbeeld notatie zijn van toepassing.
De ontwikkeling
Een project van deze omvang is ingewikkeld, vooral om alles wat nodig is ook gereed
te hebben. Er werden houten borden in Spanje geproduceerd, de schijven werden op
specificatie in Frankrijk gemaakt, de spoeltjes voor die schijven moesten uit China
komen en de printplaten en elektronica uit Neede. In Enschede werd alles
geassembleerd. Er werd software ontwikkeld voor ín het bord, software voor de
koppeling van borden en toernooicomputer, software voor de weergave in de
toeschouwersruimte en als laatste software voor de weergave op internet. En dan zijn
er nog eens de speciaal ingerichte computers, de draadloze zenders en ontvangers, de
kabels, stekkers, monitoren enz. enz. In de laatste 3 maanden voor het WK 2007 was
het systeem functioneel gezien zo ver dat er kon worden getest.
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De Bloopers
Het voorgaande lijkt alsof zo’n ontwikkeling een rechttoe rechtaan verloopt kent. Niets
is minder waar. Daarom hier wat leuke ‘bloopers’ die verrassende kijkjes geven op wat
je in een ontwikkeling kunt tegen komen.
- Er werden prachtige schijven in Frankrijk gemaakt. Met reliëf aan de bovenzijde,
met een uitsparing voor de elektronica aan de onderzijde en na assemblage werd de
onderzijde voorzien van keurig groen vilt. Dat is 1 mm. dik. Een set van 2x20
schijven paste door dat extra viltlaagje helaas niet meer in een standaard doosje…
Er moesten speciale doosjes voor worden gemaakt.
- Twee schijven van dezelfde kleur op elkaar is een dam. Toch? Jazeker. Maar kijk
nu eens naar wat er gebeurt als een meerslag wordt uitgevoerd en de zwarte
schijven van het bord worden weggenomen. Dat gebeurt meestal met één en
dezelfde hand en héél even staan er ineens zwarte schijven opgestapeld op het
bord. En die worden door het bord terecht voor dammen aangezien. Ze staan er
ook, heel even.
Dus moesten er filters ingebouwd worden om zulke schijn-promoties uit te filteren.
- Na succesvolle testen met één bord begon een test met 2 borden. En het ging
vreselijk mis. Tegen elke logica in werd dat tweede bord volledig verkeerd
begrepen. Er klopte niets van de positie, er stonden dammen waar ze niet
stonden… Tot na een week wanhoop duidelijk werd dat een elektronisch dambord
niet goed werkt als het uit ruimtegebrek op een kopieermachine wordt gelegd die
nog aanstaat…
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Overzicht 'Dammer op de korrel'
Hieronder een overzicht van alle 'Dammer op de korrels' die in het clubblad “De Dammer”
zijn verschenen. Een serie van 52 uitgebreide interviews met EDC-leden. Vermeld zijn
hierbij de jaren + maanden van publicatie en de medewerkers.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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B. Wiggers *
G. Achterhuis †
G. Nijland †
W. van Sint Annaland *
J. Baas †
H. Bosch
E. van Gunst
A. Jellema †
D. Schrik
G. Schirinzi *
P. Groenewold †
H. Bloemsma †
H. Munnink †
D. van Ommeren
G. Kooistra *
E. Ramdin
R. Wiggers †
A. Bruins
W. Schepers *
J. van Galen
E. Leusink *
M. Fluit
B. Slot
R. Pots *
T. Keijzer *
S. Bugajski
T. Damhuis †
G. de Groot
G. Kleinsman *
W. Wiggers †
E. van Zwienen †
F. Makdoembaks
F. Jacobs †
M. Schotmeijer †
H. Veldman *
M. Koop
J. Gellekink *
R. Janssen
H. van Eerde
M. de Kogel
A. Beute
R. Hanoeman *
R. Koop *
H. van Gompel

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990
1991
1993

1994

februari
april
mei
december
maart
mei
augustus
oktober
december
februari
april
mei
augustus
november
februari
april
mei
augustus
oktober
december
februari
april
mei
september
november
december
februari
april
mei
september
november
december
februari
april en mei
september
december
december
februari
maart
juni
september
november
december
februari

MF & GS
GS
GS
MF & GS
MF & GS
MF & GS
MF & GS
HB & GS
MF & GS
MF & HB
MF & GS
HB & GS
MF & GS
MF & GS
MF & GS
MF & GS
MF & GS
MF & GS
MF & GS
MF & GS
MF & GS
HB & GS
MF & GS
HB & GS
GdG & GS
GdG & GS
GdG & GS
JvG & GS
GdG & GS
GdG & GS
JvG & GS
JvG & GS
JvG & GS
JvG & GS
GdG & GS
JvG & GdG &GS
GdG & GS
AvG & GdG & GS
WS
WS & GS
WS & GS
WS & GS
WS & GS
WS & GS

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
*
†

S. Tigelaar
B. van der Leije
W. van Kessel †
J. Baas (2e maal) †
J. Wiggers *
G. Diepenbroek
L. Haan *
A. van Galen

1995

april
juni
september
november
december
februari
mei
augustus

PB
WS & GS
WS & GS
WS & GS
WS & GS
WS & GS
WS & GS
WS & GS

= lid op 1 oktober 2008
= overleden

HB = Henk Bosch
5
PB = Phil Bosmans
1
MF = Martin Fluit
18
AvG = Arjan van Galen 1
JvG = Jaap van Galen
6
GdG = Gerard de Groot 9
WS = Wim Schepers
13
GS = Gino Schirinzi
49

Bron: o.a. overzicht “De Dammer”, augustus 1995

De redactie van “De Dammer” in 2008
V.l.n.r.: G. Schirinzi, G. Kooistra, P. van de Veen
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Partij-analyse Jannes van der Wal – Tonny Keijzer 0-2
25 mei 1985
Het is de partij die Tonny Keijzer tijdens de simultaan van Van der Wal tegen
laatstgenoemde speelde. We zullen zien dat Jannes’ foutjes genadeloos afgestraft
worden.
1. 31-27 Simultaanspelers spelen meestal alle openingen, dus ook de minder bekende.
Deze weinig gespeelde opening wordt wel eens de Poolse opening genoemd. Het
verschil met 32-27 zoals gespeeld werd in de partij tussen André Bruins en Gerhard
Kleinsman, die we enkele afleveringen geleden behandelden is niet zo groot. Het
antwoord is dan ook in beide gevallen gelijk (afwachtend).
1…19-23 2. 36-31 17-21 3. 41-36 Als wit achter was gelopen met 31-26 had zwart
zichzelf kansrijk in de korte vleugel opsluiting (KVO) kunnen zetten met 11-17 of 1217. Wit krijgt dan problemen omdat hij 6 schijven gebruikt om er 4 of 5 van zwart vast
te houden. Op de partijzet kan Tonny veld 26 innemen en mogelijk later de witte lange
vleugel proberen op te sluiten. Hij doet dit echter niet en maakt daarmee de dreigende
KVO thematisch.
3….13-19! 4. 33-28 8-13 5. 35-30!? Op zich zeer goed getimed. Tonny moet Jannes
nu wel op 25 toelaten, omdat op 20-25 volgt; 30-24 19x30 28x26. In het vervolg zal
echter blijken dat Tonny geen enkel probleem met die witte schijf op 25 heeft.
5.…2-8 6. 30-25 20-24 7. 38-33 14-20 8. 25x14 9x20 Normaal gesproken is dit geen
sterke ruil, maar door de rare situatie op de andere kant van het bord komt hij nu heel
goed uit. Tonny creëert enkele vrije tempi en Jannes zal zich daarom het eerst bloot
moeten geven. Zoals bekend is voelt Jannes niet veel voor vereenvoudigende zetten.
Daarom komen 34-29 23x34 40x29 of 40-35 24-29 33x24 20x40 45x34 niet in
aanmerking. Echte aanvallende zetten kan Jannes niet spelen. Bijvoorbeeld: 28-22 2126 43-38 10-14 33-29 24x33 39x28 en wit loopt zich vast. Of: 31-26? 10-14! 26x17
11x31 36x27 16-21 27x16 23-29 34x23 18x27 met schijfwinst voor zwart. Jannes
wacht daarom nog maar even af. Volgens mij een juiste beslissing.
9. 42-38 4-9 10. 47-42 10-14 Wit moet nu kiezen. Eerst nog 46-41 spelen heeft niet zo
veel zin. Zetten als 40-35 of 34-29 ziet Jannes zoals gezegd niet zitten. Hier had hij
echter wel 31-26 kunnen spelen. Na 12-17 ontstaat dan zeer onduidelijk spel, met als
centrale vraag: Wie heeft het meeste baat bij de dichtgemetselde stand aan de ene zijde
van het bord. Jannes denkt echter prima het Kerkhofveld te kunnen bezetten.
11. 27-22? 18x27 12. 31x22 24-29! 13. 33x24 20x29 Deze laatste ruil is sterk. Er
dreigde natuurlijk 22-17 en 22-18. Maar in plaats van het symptoom te bestrijden haalt
Tonny de ziekteverwekker uit de stand. Dit was de formatie 33-28-22. Omdat wit nu
veld 31 niet kan bezetten moet hij wel een keer op de andere vleugel gaan spelen.
Zowel 40-35 als 39-33 en ook 34-30 zijn goed mogelijk. Deze zetten liggen echter niet
in de bedoeling van Jannes. Hij besluit dus om zich voor te bereiden op 12-18.
12. 46-41? 21-26! De gevolgen van deze zet heeft Jannes waarschijnlijk schromelijk
onderschat. Hij had waarschijnlijk gedacht nu 36-31 te spelen om op 12-17 met 41-36
of misschien zelfs wel met 31-27 te vervolgen. Hij moet echter over het hoofd gezien
hebben dat op 36-31 volgt: 19-24! 28x30 12-18 34x12 7x47! Zoals de zaken er nu
voorstaan gaat hij op z'n lange vleugel een schijf verliezen. Hij probeert dat goed te
maken door wat op die kant te gaan rotzooien.
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15. 34-30 12-18! 16. 30-25 18x27 17. 32x21 23x32 18. 37x28 26x17 19. 39-33 19-24
Zwart kan zijn kerkhofschijf wel verdedigen. Wit is dus definitief een schijf achter
gekomen. Hij lijkt nog wat aanknopingspunten in de zwarte stand te hebben. Daar zal
Tonny echter gauw een eind aan maken.
20. 44-39 7-12 21. 41-37 1-7 22. 37-32 5-10 23. 50-44 13-19 24. 42-37 17-22 25.
28x17 11x22 26. 48-42 9-13 27. 36-31 12-18!
Een fraaie lokzet. Zwart dreigt zijn positie nog te
versterken door 22-27 etc.
Wit moet dus wel wat. Zie diagram.
28. 25-20? 14x25 29. 39-34 19-23 30. 32-28 23x41 31.
34x1 41-46
Tonny blijkt de overblijvende stand goed te hebben
getaxeerd. Jannes speelde nog wel 43-39, maar gaf toen
op omdat er na 13-18 1x5 24-29 33x24 22-28 altijd een
vijfslag volgt. Een fraai slot aan een leuk gevecht.
Henk Bosch
Bron: “De Dammer”, november 1985

Gino Schirinzi en Jannes van der Wal
(Oud wereldkampioen dammen 1982)
De foto is gemaakt in de zomer van 1995.
Ruim een jaar later zou Jannes na een
ziekte overlijden op 39-jarige leeftijd.
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HAAGSCHE POST
Column van Jaap van Galen

Populair
Zo af en toe heb ik er wel eens last van en misschien zullen alle dammers dat wel eens
hebben. Je zou wel willen dat dammen de volkssport was, populair en bekend bij iedereen.
Dat in Enschede men Michel Koop bewonderend zou nawijzen, want die is immers
NEDERLANDS KAMPIOEN bij de pupillen geweest. En dat Bennie Wiggers en Jan
Baas, als oud NK-deelnemers, ereburgers van Enschede zouden zijn. Maar helaas ....,
de gemiddelde Nederlander kent dan nog net Jannes van der Wal vanwege zijn
diverse slaap-perikelen en dan nu misschien Ton Sijbrands, maar daar blijft het dan bij.
Je kunt je natuurlijk afvragen of het dammen er beter van zou worden als het een
grotere sport zou zijn. Natuurlijk, er zouden veel meer leden zijn en uit meer mensen
krijg je vanzelf een hoger niveau, maar zou het er ook leuker van worden? Nu geeft
Ton Sijbrands na zijn WK-partijen nog analyses aan het publiek, hetgeen bij de meer
publiekssport schaken bij een vergelijkbare match zelden schijnt voor te komen. En
nu komt Wieger Wesselink, toch een van de betere dammers van Nederland nog zonder
financiële eisen een klok-simultaan bij EDC geven. In feite kun je de damwereld
misschien wel beschouwen als een EDC in het groot, gezelligheid troef, maar echte
professionaliteit, met ook al zijn negatieve kanten, is ver te zoeken. Maar waarom
dammen we? De meeste toch om de gezelligheid, en met professionaliteit als rechtstreeks
uitvloeisel van populariteit neemt dat volgens mij onvermijdelijk af.
Aan de andere kant is het natuurlijk ridicuul dat de, misschien 10, echte damprofs in
Nederland zo'n beetje allemaal van een mager inkomen moeten rondkomen, terwijl het
wel de toppers in onze sport zijn. Ook zou de damsport er theoretisch alleen maar beter
van worden als meer mensen er zich in zouden verdiepen en boeken zouden kunnen
schrijven, want dat is nu alleen maar hobbywerk. Dat moet echter allemaal betaald
worden en dan heb je sponsors nodig. En die zijn, op enkele damfans onder hen na, alleen
maar geïnteresseerd in de wel populaire sporten. Maar het blijft de vraag wat de
gemiddelde clubdammer daar nou uiteindelijk mee op zou schieten. De volgende keer
meer over de vraag hoe en of het dammen nou populairder zou kunnen of moeten worden.
Jaap van Galen
Bron: “De Dammer”, februari 1990
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Wat gebeurde er in Limburg?
Liet Henk Bosch zich omkopen? Waarom wordt W.W. de beruchte tweelingbroer van
R.W., papa genoemd? Wie slaapt altijd gewoon door? Waar zijn de dames van lichte
zeden? Staat de output van ons bestuur inderdaad in geen verhouding tot haar
omvang? Hoe verdubbelen we ons kapitaal? Wie kan het beste kaartlezen? Op al
deze en nog veel meer vragen krijgt u hier geen antwoord. Echter om mensen tegen
zichzelf in bescherming te nemen zullen er in deze reportage geen namen vermeld
worden. Na de wedstrijd die EDC naar een smakeloze 12-8 nederlaag voerde, en
waarvóór de aanstaande voorzitter van EDC, wiens naam nu op het moment dat de
sluitingsvergadering wordt gehouden nog niet onthuld kan worden, een toespraak
hield, die samen met een beker een daverend applaus ontlokte aan de vele
aanwezigen en Limburgers, liet zich het voltallige EDC-team zich het bier, dat voor de
zeer schappelijke prijs van fl. 1,50 van de bar betrokken werd, goed smaken, hetgeen
verbaasde blikken opleverde van omstandige Limburgers die maar niet begrepen
waarom die mensen met dat rare accent toch zo’n plezier hadden na de nederlaag.
Hierna volgde er een koffietafel voor alle genodigden. Sommige noordelingen konden
zich niet meer inhouden en gooiden alle remmen los. De absolute uitblinker was toch
weer een zuiderling, maar dan nog veel verder naar het zuiden (2000 km), die erin
slaagde vijf (5) punten vlaai naar binnen te proppen. Om 7 uur des avonds begon de
receptie waar de handen van de beide Geleense kampioensteams door iedereen
geschud mochten worden. Ook hielden diverse mensen een toespraakje. Onder
andere de voorzitters van de plaatselijke volleybal- en sjoelverenigingen en nog vele
anderen. Als tegenprestatie kregen alle handenschudders enkele consumptiebonnen.
Ook de delegatieleider van het bezoekende EDC (onder invloed?) sprak hier enkele
woorden. Het werden er veel meer want hij ging maar door om de Geleners te
overtuigen dat het gevierde oud EDC-lid de ideale persoon was om alle rotkarweitjes
binnen de club op te knappen. Nadat sommige mensen het kleine kamertje opzochten,
dropte de leider het prachtige dambord en ging op zoek naar het edele vocht. De
feestavond, die aansloot op deze receptie, was een happening met veel muziek. Nadat
de muntjes uitgedeeld waren werd er met man en macht gewerkt om deze zo snel
mogelijk weer op te maken. Twee leden van EDC wisten na lang praten achter het
geheim van het succes van de Limburgse vereniging te komen. Het gerucht gaat dat
zij nu de nodige veranderingen ook bij EDC willen doorvoeren, het bestuur zij
gewaarschuwd. Het oudste lid van EDC schroomde niet maar liefst twee keer op te
scheppen van het zeer smakelijke en uitgebreide buffet met veel vis, vlees en
pepersaus die de vrouwen wild zou moeten maken. Toen de dansfreak van EDC alle
aanwezige vrouwen belaagde met zijn danspassen werd het door sommigen tijd
geacht te vertrekken, maar dit bleek heel wat voeten in aarde te hebben. Voor de twee
echtparen in het gezelschap had de Vaste Zet een hotel geregeld en de rest zette
koers naar het huis van het oud EDC-lid. Echter vier personen wisten geen maat te
houden en vertrokken spoorslags naar de kroegen van Sittard, alwaar door één van de
leden een cursus werd gegeven. Daarin werd gedemonstreerd hoe je het hoofd van
alle vrouwen op hol moest brengen. Ook nu nog zal er in Sittard worden gesproken
over de man die met wilde dansbewegingen de dames over de dansvloer jaagde.
Weer terug bij huis vonden de vier de voordeur gesloten, maar zij wisten na een
gevelstunt toch binnen te geraken. Hier bleek de delegatieleider het hoofd te verliezen.
In zijn poging een kaartmaat te vinden werd vrijwel iedereen wakker. Echter nadat ook
deze dissonant in het gezelschap zich te ruste had gelegd legde een vredige stilte zich
over het huis.
Bron: Gerard de Groot, “De Dammer”, mei 1990
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TERUGBLIK OP DE BLINDSIMULTAAN
N.a.v. de blindsimultaan ontvingen we van Ton Sijbrands drie uitgebreide analyses.
Deze drie partijen zullen we in z’n geheel weergeven in ons clubblad. In dit nummer de
eerste partij en wel die van Luit Haan. In de komende “Dammers” kunt u de andere 2
partijen aantreffen. Namens de redactie willen we Ton bedanken voor het beschikbaar
stellen van deze analyses voor ons clubblad.
DOOR TON SIJBRANDS
De blindsimultaan die ik zaterdag 29 mei in Enschede tegen tien leden van EDC
speelde, heeft een groot aantal interessante partijen of –op zijn minst– partij fragmenten
opgeleverd. Natuurlijk zou het veel te ver voeren die hier allemaal te bespreken. Maar
wél wil ik er in dit artikel een drietal uitlichten. Daarbij sla ik de partij tegen eerste
bordspeler Bennie Wiggers, naar veler smaak de mooiste partij van de (mid)dag, met
uw goedvinden over. In welke fase mijn tegenstander het in dit principiële duel van
Hoogland-aanval versus omsingeling naar mijn mening fout heeft gedaan, heb ik al
aangegeven toen we de partij na afloop van de simultaan nog eens doornamen. (Bij die
"nabespreking" in De Wimpel waren ook commentator Jeroen Goudt en eindspelkenner
Leo Springer aanwezig.) Veel meer kan ik daar voor het moment niet aan toevoegen,
want ik heb de partij sindsdien niet opnieuw bestudeerd. (Maar misschien komt het daar
nog eens van.)
Ook aan de partijen tegen de gebroeders Koop (van wie Michel een knappe, want
volkomen gelijkwaardige remise wist te bereiken) en Gino Schirinzi, die zeer lang een
puntendeling in handen had, ga ik –met het oog op mijn tijd en de in dit clubblad
beschikbare ruimte– voorbij. Maar over mijn partijen met achtereenvolgens Luit Haan,
Marcel de Kogel en Jan Baas wil ik graag iets kwijt.
Over de winst die ik in een onversneden klassieke partij op Luit Haan (bord 3) boekte,
was ik aanvankelijk bijzonder tevreden: ik verkeerde in de veronderstelling een gave
technische prestatie te hebben neergezet. Maar toen ik de partij diezelfde avond nog
eens kritisch onder de loep nam, kwam ik tot de ontdekking dat ik het lang niet zo goed
gespeeld had als ik in eerste instantie meende...
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Sijbrands-Haan (Blindsimultaan EDC 1993)
1. 31-27 19-23 2. 33-28 17-21 3. 28x19 14x23 4. 39-33 10-14 5. 44-39 14-19 6. 33-28
Na 5…21-26 zou ik met 6.34-30 14-19 7.30-25 enz. op half-open klassiek
omsingelingsspel hebben aangestuurd, ongeveer zoals in de partij tegen Baas. Maar nu
zwart schijf 21 nog even laat hangen, schakelt wit juist op gesloten klassiek over. Dat
zou ik overigens nooit gedaan hebben wanneer wit niet de tijd had gehad om 41 naar 31
over te hevelen en daarmee - zij het met verwisselde kleuren - een soort Dumontopstelling (bekend van de openingsvariant 1. 32-28 20-24 2. 34-30 14-20 3. 30-25 10-14
4. 37-32 18-23 enz.) in te nemen.
6. 21-26 7. 36-31 5-10 8. 41-36 10-14 9. 34-30
Blijft 9...12-17? verhinderen door 10. 30-24! en 11. 27-21 enz. +.
9...20-24 10. 39-33 11-17 11. 27-22 18x27 12. 31x11 6x17 13. 36-31 17-21
14. 31-27 12-18
Sterk in aanmerking (en dan bij voorkeur al op de 13e zet) kwam ook een opbouw met
13-18 en 9-13 enz., met de bedoeling een aanval tegen de witte linker vleugel te
ontketenen. Zie bij voorbeeld de partij Kemp-Tsjizjow uit het WK 1988.
Zwarts laatste twee zetten spelen wit in zekere zin in de kaart; die zal zich nu immers
gemakkelijker op het belangrijke veld 27 kunnen handhaven.
15. 46-41 1-6 16. 43-39 7-11 17. 49-43 14-20 18. 30-25 8-12 19. 25x14 9x20 20. 4034 4-9 21. 34-30 12-17 22. 41-36 17-22 23. 28x17 11x31 24. 36x27 2-7!
[DIAGRAM 1]
Door de velden 9 en 20 bezet te houden en zich ook
voor het overige zodanig op te stellen dat op 33-28 de
2x2 ruil 18-22! (27x29) en 24x22 mogelijk blijft
(vandaar het uitroeptekentje achter 24...2-7, in plaats
waarvan 24 ... 2-8?! Veel minder nauwkeurig was
geweest), bemoeilijkt zwart een definitieve overgang naar
een gesloten klassiek afspel. Het kostte mij dan ook de
nodige inspanning om het juiste vervolg te vinden:
Diagram 1
25. 45-40 7-11 26. 30-25
Na 25. 50-44 (wat ik aanvankelijk had willen spelen) 7-11 26. 30-25 had ik het antwoord
26...9-14! vervelend gevonden. Weliswaar is dan op 27. 33-28 de wending 18-22x22 van de
baan, maar 27...26-31! 28. 37x17 11x31 is nog veel bezwaarlijker, ondanks 29. 28-22 en 31.
35-30 enz. De verdienste van de opstelling met 25. 45-40 en 26. 30-25 daarentegen is dat
zwart nu niet mag sluiten met 26...9-14? vanwege de giftige finesse 27. 27-22!, 28. 35-30!!,
29. 37-31, 30. 33x31 en 31. 38x9 +, zodat hij de formatie 6/11/16/21/26 voorgoed moet
opgeven. Toch is daar nog lang niet alles mee gezegd, zoals spoedig blijken zal.
26...11-17 27. 25x14 9x20 28. 33-28 Nu wél.
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28...20-25?
Pas na deze (fout)zet is het evenwicht mijns inziens beslissend verbroken. Als zwart
echter onmiddellijk had teruggeruild met 28...17-22! 29. 28x17 21x12, was er niet veel
aan de hand geweest. In de partij was ik namelijk van plan met 30. 27-22 enz. af te
wikkelen, waarbij ik er van uitging dat wit na 30...18x27 31. 32x21 16x27(?) 32. 35-30
24x33 33. 38x7 27-32(!) 34. 37x28 19-23 35. 28x8 3x1 ondanks het gedunde materiaal
(5x5) goede eindspelkansen moest kunnen krijgen. Maar bij analyse ontdekte ik dat 30.
27-22 (?) totaal niets voorstelt, omdat zwart ook 31...26x17! kan slaan om na 33. 38x7
met 33...20-24! te vervolgen. Damhalen op 2 is dan onverantwoord voor wit, zodat hij
met 34...6-11 35. 7-1 19-23 enz. indirect in remise moet berusten. Dit betekent dus dat
wit in de stand na 29…21x12 het beste gewoon 30. 39-33 speelt. Maar als zwart dan
voorkomt dat wit 31. 33-28 doorzet door de stand met 30...24-29! enz. zoveel mogelijk
open te houden, is er van concreet voordeel voor wit niet of nauwelijks sprake. En dat
is de reden waarom ik mij afvraag of wit het in een eerdere fase toch niet ergens beter
heeft kunnen doen...
29. 38-33 17-22 30. 28x17 21x12 31. 33-28(!)
[DIAGRAM 2]
Anders dan in bovenstaande variant zal het zwart nu niet
meer lukken de gesloten structuren te doorbreken. Met
zijn enorme voorsprong-in-ontwikkeling (het verschil
bedraagt liefst 12 tempi!!) speelt hij daardoor een zo
goed als verloren partij.
31...3-9

Diagram 2
Hierna gaat het snel bergafwaarts. Maar ook na 31...3-8 had zwart de stelling niet meer
kunnen openen. Wit reageert namelijk met 32. 43-38!, waarmee hij 32...24-30? enz.
verhindert door de damzet 35. 37-31!, 36. 27-21 en nu eerst 37. 39-34! en dan pas 38.
38-32 en 39. 42x2 +. Daardoor luidt het meest voor de hand liggende vervolg 32...6-11
33. 40-34! 11-17 34. 38-33! 17-22 35. 28x17 12x21 (zwart dreigt zich nu te bevrijden
met het schijnoffer 36…24-29!, 37...19x30 en 38...8-12; maar:) 36.33-28! en nu
36...24-30?? enz. opnieuw uitgeschakeld is, komt zwart nooit meer los.
32. 43-38 9-14 33. 50-45 14-20
Er dreigde vanzelfsprekend 34. 27-22 +, en na 33…15-20 34. 38-33 6-11 35. 42-38
enz. was zwart er evenmin aan te pas gekomen.
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34. 39-34! 6-11 35. 37-31! 26x37 36. 42x31 Met de dreiging 37. 27-22 en 38. 34-30 +
36…24-29 37. 31-26 11-17 38. 48-43(!) [DIAGRAM 3]
Met 38. 47-42 20-24 (want 38...16-21? en 39...18-22
wordt nu via 40. 35-30 en 41. 40-35 + nog veel
radicaler weerlegd dan in de partij) 40. 48-43 15-20 41.
27-21 , enz. kon wit al schijfwinst afdwingen.] Maar ik
had mijn zinnen vooral gezet op de combinatieve
spelgang 38. 48-43 20-24 39. 43-39! (en vooral niet 39.
27-21?? enz. in verband met de tegen-combinatie
41...25-30!, 42...24-29! 43...13-19 en 44...18x49 =;
daarentegen zou 39. 27-22! gevolgd door 43-39! enz.
Diagram 3
weer wél goed zijn) 39...16-21 (gedwongen: 39...15-20 40. 39-33 +) 40. 27x16 18-22
41. 38-33!! 29x27 42. 39-33! 23x32 43. 33-29 24x33 44. 16-11 17x6 45. 26-21 27x16
46. 34-30 25x34 47. 40x7/9 met een probleemloos gewonnen eindspel.
38...16-21 39. 27x16 18-22 40. 47-42! 22x33 41. 34-30! 25x34 42. 35-30 34x25 43.
40-34 29x40 44. 38x9 40-44 45. 43-39 44x33 46. 9-3 12-18 47. 3x21 33-39
48. 32-28 (!) De gemakkelijkste weg naar winst.
48...19-23 49. 28x19 39-44 50. 45-40 44x35 51. 19-13 18x9 52. 21-12 9-13 53. 16-11
20-24 54. 11-6
Zwart geeft het op. Merk op dat wit in de slotstand de schijven 26 en 42 zelfs zou
kunnen missen! Ondanks het feit zwart zich op de 28e zet aanzienlijk beter heeft
kunnen verweren, toch een goede partij, waarop ik nog steeds met voldoening
terugkijk.
Ton Sijbrands
Bron: “De Dammer”, november 1993
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Kijk eens verder als je dambord lang is
Artikel van Arjan van Galen
Dit jaar is voor het eerst het 36-velden dambord gepresenteerd. Toegegeven het spel op
een 36-velden bord is wat makkelijker dan het dammen op de 100 velden. Maar
daarentegen is dammen op 144 (12 bij 12 velden) nog weer moeilijker. Zelfs de
remise-grenzen op een 144-velden bord lijken kleiner te zijn. Vier om een blijft
namelijk gewonnen, terwijl er meer schijven op het bord zijn. Het moet dus makkelijker
zijn om een overmacht te behalen.
Dit brengt de vraag naar voren waarom eigenlijk 100 velden? Ruim denkende mensen
kijken graag verder dan alleen het dambord. En nu zal zelfs een kleingeestig persoon
moeten toegeven dat dit makkelijker gaat op een dambord met een kleiner formaat, het
36-velden bord bijvoorbeeld! Het 36-velden bord is ideaal voor beginnende dammers,
vooral jeugd maar ook ouderen. Het bevat positionele principes, net zoals het 100-velden
bord, alleen makkelijker te begrijpen. Verder kent het zetdwang, (kleine) slagzetten,
offers en eindspelen. Behalve deze facetten heeft het drie grote voordelen op het 100velden bord:
• Het spel is klein genoeg zodat de beginneling het gehele dambord kan
bevatten. Het blijkt dat veel jonge spelers alleen maar links of rechts van het bord
spelen. Voor deze spelers is het bord gewoon te groot.
• Het spel is snel afgelopen (maximaal 20 zetten). Het blijkt moeilijk om de jeugd
langere tijd geconcentreerd bezig te laten zijn, zodat dit een belangrijk
voordeel is.
• Het spel is door deze snelheid goed uit te rekenen. Daarbij is het van belang dat
elke zet belangrijke consequenties heeft. Zo wordt een dammer al in de beginfase
gedwongen om te bekijken en wordt het snel aanschuiven voorkomen.
Natuurlijk geeft dit laatste punt óók de beperkingen aan van het 36-velden bord.
Wanneer het uitgeanalyseerd is, moet worden overgegaan tot een groter bord. Je kunt
het dan namelijk vergelijken met boter, kaas en eieren, wat op een gegeven moment
ook verveeld.
Tot zover de theorie achter het 36-velden bord. Nu wil ik nog even ingaan op de
theorie op het 36-velden bord. Het is namelijk nog niet zo makkelijk als het er uit ziet.
Hiervoor bekijken we de volgende opening, (voor de nummering zie diagram 1).
1.13-11 (5-7) 2.15-12 (6-9) 3.16-13 (7-10) 4.11-8 (2-6) 5.13-11 (4-7) 6.11x4 (6x11)
7.14x7 (10x5)!? Nu zijn we in diagram 2 beland.
1
4

2
5

7
10

6
8

11
13

16

3

9
12

14
17

15
18

Diagram 1
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Diagram 2

Diagram 3

Wit staat voor een belangrijke beslissing. De meest voor de hand liggende zet lijkt
8.17-14 Dan volgt 8..(3-6) 9.18-15 (diagram 3).
Wit lijkt het goed voor elkaar te hebben. 9..(6-8)? verliest namelijk vanwege 10.1411! (9x7) 11.4x6. Zwart heeft echter een onaangename verrassing in petto. 9..(5-7)!
10.4x11 (1-5)!! Een offer dat gelijk beslissend is, wit heeft geen enkel verweer meer.
Geschrokken van deze variant wil wit het zekere voor het onzekere nemen en speelt
daarom in de stand van diagram 2 8.18-15? (9x14) 9.17x12 (3-6) 10.12-9 (6-8) 11.1512 (8x15) 12.9-6 (diagram 4).

Diagram 4

Diagram 5

Diagram 6

Zwart wint nu fraai door 12..(5-8)! 13.6x11 (15-18) 14.11-8* (1-5)! 15.8x1 (18-15)!!
en wit verliest door zetdwang.
* 14.11-7 verliest door een 'tric-trac eindspel': (18-15) 15.7-5 (1x8) 16.4-1 (8-11)
Na afloop geeft wit aan dat hij natuurlijk in diagram 2 de andere ruil (17-13 etc.)
had moeten nemen. Maar ook dan was het nog niet eenvoudig remise. Bekijk de
volgende variant (vanuit diagram 2):
8.17-13? (9x14) 9.18x11 (3-6) 10.13-10 (5-8) 11.11-7? (diagram 5)
In diagram 5 heeft zwart opnieuw een gewonnen stelling bereikt:
12..(8-12) 13.7-5 (1x8) en nu:
A. 14.4-1 (12-15) 15.1x12 (15x8) 16.10-7 (8-11) 17.7x14 (6-8) en zwart wint met
oppositie.
B. 14.10-7 (12-15) 15.4-1 (6-9) 16.1x12 (15x8)! (diagram 6) 17.7-4 (9-12) 18.4-1 (1215) en zwart wint.
Toch was dit alles niet nodig geweest. Als wit namelijk in diagram 2 wat langer had
nagedacht had zwart aan het kortste eind getrokken. Hoe? Bekijk dat zelf maar eens.
Tot zover een tipje van de sluier van het 36-velden bord.
Bron: “De Dammer”, juni 1996
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Slotantwoord en fragment van Willie Wiggers
Precies 10 jaar geleden in september 1988 was Willie Wiggers aan het woord in de
rubriek ‘Dammer op de Korrel’.
Gerard de Groot en Gino Schirinzi kregen als antwoord op de slotvraag:
Wat vind je van EDC?
“Ik kan alleen maar positieve dingen over EDC vertellen. Grote klasse. Het is erg
belangrijk dat er een jeugdbestuur is, en een jeugdclub op de donderdagavond. Ik denk
dat het goed is voor de continuïteit van de vereniging. Ook de trainingen van Bennie
zijn belangrijk. Maar om kort te zijn: Een prima club met een goed bestuur, en een
altijd gezellige feestavond. ”

Fragment Gerard de Groot – Willie Wiggers
Een partij uit de onderlinge competitie d.d. 12-4-1988.
In deze stand staat wit een schijf voor, maar heeft een achtergebleven schijf op 41.
Deze schijf kan in het spel worden gebracht door 37-32, maar die zet was steeds
verhinderd door dam op 46 via 13-19.
Het spelverloop was als volgt:
1..........
18-22
2. 37-32? 26-31!!
3. 32x21 22-27
4. 21x32 31-37
5. 24-20 De enige mogelijkheid. 37x46
6. 15-10 46x43!! Anders is het remise.
7. 38x49 4x15
6. 49-43 13-18? Hier laat zwart de winst liggen. Wanneer zwart meteen met schijf 15
naar dam loopt is het winst. De partij eindigde nu in remise.
Bron: “De Dammer”, september 1998
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De D(r)ammer
Een explosieve column van een anonieme criticus
Column van Albert Boers
Nr. 6. augustus 1998
Onsterfelijk
De vraag of er leven is na de dood, of dat we als een (beter?) ander individu
terugkomen heeft de mensheid vanaf het begin bezig gehouden. Geen
onderwerp is zo met vragen, angsten en rituelen omgeven, omdat wij onze
eindigheid niet kunnen en willen accepteren: We willen allemaal onsterfelijk
zijn en doen ons best om dat ook te worden, bij voorbeeld door simpelweg goed te
leven of mooie dingen te maken. Ook moord en diefstal is een garantie om aan
de vergetelheid ontrukt te blijven zoals vele discutabele standbeelden duidelijk
maken.
Niet vermeld in die zin worden de duizenden mensen die aan de basis van de
maatschappij ongenoemd een waardevolle bijdrage leveren aan de werkelijke
zin van het leven. Mensen die geen standbeeld krijgen en geen vermelding in
de geschiedenisboeken. En laten we eerlijk zijn; dat zou zelfs afbreuk doen aan
de waardige onsterfelijkheid die zij nu bereikt hebben: Gedragen in de zoete
herinnering van velen die hen omringden, vermeld in talloze clubbladen door
wonderschone partijen en een tomeloze inzet bij elke activiteit. Onvervangbaar
en toch vervangen door mensen met dezelfde ambitie. Onsterfelijk geworden
door vele kleine monumenten zoals deze, gecreëerd door vrienden die nooit
afscheid zullen en willen nemen.
Vaarwel Willie Wiggers
Uw d(r)ammer
Bron: “De Dammer”, september 1998
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Uit de rubriek “20x20”
Deze stand kwam voor in de laatste wedstrijd van het vorig seizoen voor het eerste
van EDC. Mijn tegenstander uit Zaandam dacht over zijn 9e zet 25 minuten na en
speelde toen 37-32? Op dat moment zag ik wel dat er een directe dam in zat voor
zwart, maar de vraag was of die winnend zou zijn. Immers mijn tegenstander had lang
nagedacht en hoopte misschien dat ik die dam zou nemen. Na zelf ruim 30 minuten
geanalyseerd te hebben kwam ik erachter dat er een (direct) winnende combinatie
voor mij in kon zitten en dat de al genoemde damcombinatie niet winstgevend was.
Deze luidde nl. 16-21, 19-23 en 22-27. Zwart heeft nu wel dam maar wit kan deze op 2
manieren afnemen. Ten eerste door zelf dam te halen. Zwart is nu verplicht de dam af
te nemen door bv. 13-19 en nu pakt wit de zwarte dam af door 33-28! en 38-32 met
gelijke stand. Ten tweede door 33-29! en dan 29-23 spelen met gelijke stand. Nu weer
terug naar de diagramstand. Hoe wint zwart? Door 24-29! Mijn tegenstander had nu
slagkeuze en koos daarbij voor de direct verliezende
voortzetting 34x23? Hoe moet zwart nu slaan? Juist ja
25x34! (Na 18x29 wint zwart ook minimaal een schijf.)
Wit heeft nu keus. Hij speelde 39x30? (Zou hij 40x29
spelen dan haalt zwart dam door 17-21 die echter
meteen door wit kan worden afgenomen ten koste van
slechts 1 schijf) en na zwart 18x29 heeft wit weer keus.
Hij sloeg (gedwongen?) 27x18 (want na 33x24? wint
zwart 2 schijven). Nu komt de temposlag die mijn
tegenstander niet gezien had 12x23!, 13-18, 14-20 en
na 17x46 gaf wit het op.
Slaat zwart in de diagramstand na 24-29!, 33x24 wat
B. v. d. Veen – G. Schirinzi
dus eigenlijk gedwongen was dan volgt 17-21! en 2126! Na analyse durf ik te zeggen dat zwart hier in
gewonnen positie staat, wat binnen 15 zetten tot schijfwinst zal leiden. Wit kan bv. naar
veld 33 waarna zwart 18-23! speelt. Het beste is misschien nog de ruil 27-22 waarna
zwart met 16-21! komt en wit 2 voorposten heeft. Na enige zetten zal zwart een schijf
gaan winnen!
Gino Schirinzi
Bron: “De Dammer”, augustus 1984
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De EDC - pen
‘De Pen’ aan mij doorgegeven, is dat een eer?
De laatste 4 jaar ben ik zo ongeveer de enige vrouw die regelmatig bij de damclub
aanwezig is. Niet als dammer(ster) want een potje dammen is aan mij absoluut niet
besteed, maar achter de bar voor de voorziening van koffie en drankjes. Dammen is
voor mij Adacadabra in zoverre dat er niets is dat mij boeit aan dammen. Een bord met
witte en zwarte stenen is voor mij alleen maar saai. In mijn jeugd heeft men mij
getracht de regels en de lol van dammen bij te brengen, helaas tevergeefs, toen al.
Heel voorzichtig heb ik nog eens een blik geworpen op het dambord, maar nee hoor, ik
zie ‘het’ niet en ik snap het ook niet. Ook als ik de gesprekken aan de bar probeer te
volgen moet ik al snel afhaken. ‘Zetje Zus of Zo en toen deed ik 21-35(?)’, het zegt me
niets. Ik zie de heren dan heel geleerd en ernstig kijken, het zal wel belangrijk zijn, ik
mis het totaal. En dan die mannen, zijn die leuk? Nou ja, nu begeef ik me natuurlijk op
glad ijs maar ook hier kan ik niet anders oordelen dan ….., op een enkeling na die nog
wat anders te praten heeft dan over dammen. Waarom ben ik er dan? Dat vraag ik me
ook soms af. Maar toch, het heeft ook wel wat. Zoals de heren elkaar uitgebreid
feliciteren na een winstpartij, bedroefd het hoofd schudden bij verlies en menig ‘nou ja’
bij een remise, dat is toch wel een vermakelijk schouwspel. Dan is er het fenomeen
hoe een duidelijk verlies kan worden omgepraat in (bijna) winst. Dit ‘analytisch
vermogen’ ontbreekt bij mij geheel, verlies is toch verlies, zo is het mij geleerd. Vooral
als het om de landelijke competitie gaat op zaterdag is het speellokaal bijna een
zweethok en is de spanning soms echt te snijden. De een na de ander komt een
drankje halen, sigaretje roken en nadenken hoe nu verder, van een clublid soms een
bemoedigend woord. Dan kan soms zelfs paniek toeslaan. Hij staat een schijf achter,
hij stond toch gewonnen, hoe kan dat nu weer? Zorgelijke gezichten maar een blijde
lach van opluchting als degene zich eruit heeft weten te redden. Op de zaterdagse
uitwedstrijden wil de aanwezigheid van supporters soms wel eens positief werken. Het
is gebeurd dat het tij zich keerde en een dreigend verlies werd omgezet in remise of
winst toen Ralph en ondergetekende binnenkwamen. Zo zie je maar wat supporters
kunnen doen. En dan is het napraten en analyseren aan de bar heel vermakelijk. Het
heeft toch wel wat zoals de mannen van EDC eindeloos over dammen kunnen praten,
onbegrijpelijk. Zo af en toe gaat het ook over iets anders, voetbal bijvoorbeeld, toch
ook boeiend. Al met al valt het toch wel mee bij EDC en ik zou iedereen willen
oproepen om bij de wedstrijden op zaterdag of dinsdag een neus om de deur te steken
om te laten zien dat de spelers worden gesteund en gemotiveerd blijven om te winnen.
Een vrouwelijke kijk op dammen door Gera
(sinds 21-06-2002 de vrouw van Ralph de Jong)
P.S. Voor een vrouwelijke inbreng in deze mannenclub steek ik wel eens een
geurlampje aan met wat patchouly. Er zijn mannen die thuis de vraag kregen
“Waar heb jij gezeten?” Bij deze dames, dus écht bij EDC.
Bron: “De Dammer”, januari 2003
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WIE HET LAATST LACHT . . .
Door Martin Fluit, bron: “De Dammer”, april 1983

Een meewarige glimlach trekt om de mond van je tegenstander als hij die combinatie
ontdekt, die jij over het hoofd hebt gezien. Tergend langzaam voert hij hem uit om dan,
tot zijn grote schrik, te ontdekken dat jij hem wel gezien hebt en zelfs wat verder
gekeken hebt dan je neus lang is.
Het is duidelijk dat ik het hier over de lokzet heb. Voor veel dammers behoort dit
spelaspect voornamelijk nog tot de theorie. Om te bewijzen dat de lokzet iets is waar
men terdege rekening mee houden volgen hier zes situaties waarin ik een lokzet
tegengekomen ben.

M. Fluit – B. Maas 1-1
Ben aan zet had hier 6-11 kunnen spelen,
waarna ik geen dam mag halen met 3530? x 25-20 x 44-40 x 28-22 x 43-39 x
xx18 x xxx3 omdat hij de dam dan met
schijfwinst afneemt door 11-17.
Met een lokzet is het echter zo dat men
eerst moet kijken wat er gebeurt als je
tegenstander er niet in trapt. Op grond
van deze overweging heeft Ben deze zet
dan ook niet gespeeld.

E. van Zwienen – M. Fluit 0-2
Ik speelde hier zonder iets in de gaten te
hebben 8-13!, waarna Edwin me verraste
met 26-21. Na van de schrik bekomen te
zijn keek ik wat beter en er volgde toen:
x27 x x xxxx30 20-25 x xxxx41 x xx48 +

De volgende diagramstand kwam voor in een sneldampartij die ik gespeeld heb toen ik
nog in Utrecht bij Ons Genoegen speelde. Het gaat hier om een standaard lokzet in de
bomzet (onthouden dus). Het draait allemaal om de afwezigheid van schijf 42 (voor
zwart schijf 9).
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Van Beuzekom – M. Fluit
Het verloop was: 12-17! 27-21? x xx xx
x23 (anders slaat zwart de schijf op 12)
x37 47-42 (verplicht) x x47 (anders haal ik
dam) 8-12! x 12-18 x xx36 +

M. Fluit – H. Bosch 1-1
Hier speelde Henk 3-8?, waarna wit
doorbrak naar dam, wat echter niet tot
winst leidde. Als echter schijf 14 op 24
had gestaan, dan was 3-8 een fraaie
lokzet geweest 37-31 xx 27-22 x x x 48-42
x 34-30 x xxxx16 en nu volgt eenvoudig:
27-32 x 24-30 x xxx47 +

M. Fluit – Jaspers 2-0
Hier speelde ik als lokzet 44-39?! Dit is
niet zo’n denderende zet omdat ik mijn
tegenstander hiermee de mogelijkheid
laat om maar weer te gaan hakken. Zwart
kon de verleiding om via veld 44 door te
breken echter niet weerstaan.
Er volgde dus 18-22 xx xx44? 40-34!! 2024 met schijfwinst.
Op 44-50 was bijvoorbeeld gevolgd 28-22
x 38-33 xx xxx4 +

H. Bosch – M. Fluit 2-0
Als klap op de vuurpijl volgt nu het slot
van een sneldampartij uit het laatste H.C.
Voogd toernooi. In deze partij werd ik op
zeer originele wijze slachtoffer van een
lokzet.
Ik speelde hier 8-12 om Henk tot 34-29 te
verlokken. Dit speelde Henk inderdaad en
ik haalde toen dam met 14-20!? xx 27-32
x27! x x xxx49 en toen kwamen we er
beiden achter dat 41-36! x x x 28-22 x
xxxx30 + onmiddellijk won voor Henk.
Een lok-lokzet en wie het laatst lacht,
lacht het best.
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Gemiste kansen….
Op 27 januari 2004 vond er in de onderlinge competitie van EDC een boeiende partij
plaats tussen Gerrit Kooistra (met wit) en Bert Slot. Deze partij werd gespeeld bij café
Gerritsen waar EDC bij wijze van proef eenmaal dinsdags speelde. Een filmpje van 6
fragmenten over alle gemiste kansen in deze partij.
Na. 12.15-20? volgde 13.40-34?
Winst was:
35-30!
26-21
28x17
33-28
31x15 +

24x35
17x26
11x22
22x33

Na 15.3-9? volgde 16.40-34?
Schijfwinst was:
38-32!
28-23
30x10
10x19
25x14
14x25

27x29
19x28
9-14
13x24
15-20

Na 19.13-18 volgde 20.38-32?
Het vraagteken wordt duidelijk in het
diagram op de volgende pagina.
27x29
28-23
19x28
30x10
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Zwart reageerde met 22.9-13? 25x14 1520 14x25 4x15
Bert had i.p.v. 9-13? hier ook heel fraai
kunnen combineren via:
25x32
39x30
31x22
26x17

29-34!!
2-8
22-27
17x46
46x5 +

Wit miste hier 40.38-32! met winst en
speelde in plaats daarvan 40.35-30?
Nu dacht zwart remise te forceren via:
30x28
34x3

19-24?
17-21
21x45

Daarmee is de stand bereikt van het
volgende diagram.

Gerrit speelde nu 43.28-23? en remise.
Maar winst is 43.3-8!!
Zwart mag nu geen dam halen vanwege
8-35! en na de zwarte slag volgt 25-20 +
Offeren leidt snel tot een gewonnen 1-om4, dus gedwongen 6-11 28-22! (nog
steeds mag zwart geen dam halen) 11-16
8-3 45-50 gedwongen 3-17! en nu moet
de dam weg anders volgt 16-7 maar na
50-45 volgt 22-18 50x21 26x17 met
dubbele oppositie.
Bron: “De Dammer”, juni 2004
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Hanoeman slaat op fraaie wijze toe in het eindspel!

Bron: “De Dammer”, november 1998 OC
H. Veldman – R. Hanoeman 0-3
Rabin is aan zet en speelde: ...25-48??
Het antwoord van Harry: 35-30?? x 24-20
14-19 20-15 25-14 +
De goede oplossing na 25-48?? luidde:
24-20! x 40-34 x x +

Bron: “De Dammer”, november 1998 NC
R. Hanoeman – G. Rutten 2-0
De Vaste Zet 2 – EDC 9-11
De stand was 9-9 en het leek remise te
worden, dus 10-10.
Maar na het gespeelde 33-39?? toverde
Rabin een fraaie winst op het bord.
5-28!! 39-43 en na lang nadenken 27-21!!
43-49. Op 43-48 wint 28-17! etc.
31-27 en zwart kan het opgeven.
Op 49-35 wint 28-44! etc.

Bron: “De Dammer”, december 2004 OC
R. Hanoeman – G. Kooistra 3-0 Waz
Als er een EDC prijs bestond voor de mooiste eindspelwinst zou Rabin die moeten
krijgen. Omstanders keerden zich al van het bord af richting bar. Dit was toch remise?
Maar Rabin toont de winst aan. 44-39! 40-45 (gedwongen) 38-33! 45-50 (gedwongen)
3-12! 50-45 12-1 en vanaf hier zijn 3 varianten A B C mogelijk. Zie rechterdiagram:
A. 35-40 39-34! xx 17-12 x xx47 +
B. 45-50 1-45! +
C. 6-11 x 35-40 1-7! 40-44 x x 50-45 1-39 45-40 x 6-1 met triktrak winst +
Rabin beweert (uiteraard!) al deze varianten achter het bord gezien te hebben…..
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Drie-Dubbel-Dam

W. van Sint Annaland – P. van de Veen
OC 0-3 Zaz
Deze partij zal de geschiedenis ingaan als
de partij waarin zwart 3 x een dam
haalde, hiermee niet kon winnen maar
tóch won...
Lokzetje: 2-7 x x20 35-30 x 33-29 x 28-22
x xxx maar dan 34-40 x 15-20 x 13-19 x
xxx49 Dam! Maar na 38-32 dam weg!

Zelfde partij Waz
Deze keer is het Wim die een dam kan
nemen. 30-24 xxx 27-22 x xxx2 Dam!
Maar na 28-32 x en 1-7 x x17 dam weg,
dus Wim speelde wat anders, n.l. 30-25.

Zelfde partij Zaz
Een moeilijke beslissing. Zwart is van plan
5 schijven te geven en moet met wat
overblijft eigenlijk zo’n 15 zetten vooruit
rekenen in tal van varianten. Op hoop van
zegen: 29-34 x 14-20 xx 12-18 x 11-17 x
xxx47 Dam!
Na 32-27 xx44 x dam weg!

Zelfde partij Zaz
45-50 39-34 en zwart heeft opniéuw dam!
Maar ook deze derde zwarte dam is niet
goed genoeg. 50-33 ziet er goed uit, maar
het is niet winnend.
Ook 50-28 wint niet al kan wit het wel op
verschillende manieren verliezen.
Met één zet van wit had Paul totaal geen
rekening gehouden.
Wit gaf het op in de diagramstand….
Bron: “De Dammer”, december 2004
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“Stand van de Markies”
In februari 1994 werd Hans van Gompel geïnterviewd in de rubriek 'Dammer op de
korrel'.
Tijdens dat gesprek wees hij op een prachtig eindspelmotief waarmee Ton Sijbrands
ooit eens fraai won!
Op 14 maart 1987 speelden Ton Sijbrands en Hendrik van der Zee (de topspeler van
De Oldenhove) tegen elkaar en wel op bord 7 in de wedstrijd om de titel. Ze wilden
blijkbaar elkaar ontlopen, maar kwamen toch tegen elkaar. Remise was voor Van der
Zee voldoende, zie verder onderstaande tekst en fragment.
Sijbrands aan het woord in De Volkskrant van 23 mei 1987
“Over mijn volgende zet dacht ik ruim vijf,
zoniet tien minuten na. Ik begreep dat Van
der Zee nog op een allerlaatste ‘Schwindel’
speelde, besefte ik tegelijkertijd dat ik die
met bijvoorbeeld 78. 4-36 moeiteloos zou
kunnen omzeilen, maar gaf niettemin de
voorkeur aan een zet die in beide kampen
voor de nodige consternatie zorgde:
78 15-10!? 39-43.
Wit lijkt nu niet meer van verlies c.q. afruil
van zijn achterste schijf te kunnen ontkomen.
Maar: 79. 32-28 43-39 80. 28-23 39-34 81.
23-19 34-30 82. 19-14 30-25 83. 46-37!!
25x3 84. 4-31!!
De zogeheten “stand van de Markies” is nu
beslissend en wel omdat de zwarte dam niet
meer uit het kwadrant 3/25/48/26 kan
ontsnappen.
Zonder het slot af te wachten (zelf had ik 84.
... 3-25 85. 10-4 25-3 86. 4-27 3-25 87. 2743 enz. gepland) maar dit is slechts een van
de diverse mogelijkheden) gaf Van der Zee
zich gewonnen. Na bijna zesenhalfuur
spelen werd Twente’s Eerste kampioen.”
Bron: “De Dammer”, februari 1994
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Selectie van fragmenten

Selectie van fragmenten
Hierna volgt een selectie van fragmenten uit de clubbladen van 2008 t/m de jaren 70.
Tot besluit een selectie van fragmenten uit het 50-jarig jubileumboek.
Onder de fragmenten staat aangegeven uit welke “De Dammer” ze komen of anders uit
welk toernooi of wedstrijd. Onder de spelersnamen bij NC en PC staat eventueel
vermeld uit welke wedstrijd het fragment komt en de uitslag voor zover bekend.
Daarnaast is er getracht van zoveel mogelijk (oud)leden minimaal een fragment of
meerdere fragmenten te plaatsen. Van sommige leden staan er veel fragmenten in maar
dat heeft dan ook vaak te maken met de lengte van het lidmaatschap bij EDC.
Er is door ons gekozen voor de EDC-notatie die voor het eerst in “De Dammer” van
oktober 2001 werd toegepast. Dat wil zeggen. dat bij een verplichte slag over een schijf
een x wordt gebruikt, bij een tweeslag wordt dit xx en een drieslag wordt xxx enz.
Dan gebruiken we hier nog de volgende afkortingen en tekens:
OC een partij uit de onderlinge competitie of Rinus bokaal
NC betekent dat het een partij betreft uit de Nationale Competitie
PC het betreft een partij uit de Provinciale Competitie (bijv. uit een bekerwedstrijd)
Waz wit aan zet
Zaz zwart aan zet
?
zwakke zet
??
zeer zwakke zet
!
sterke zet
!!
zeer sterke zet
*
gedwongen zet
+
winst
=
remise

1
6

2
7

11
16

12

21

36

37

47

25
30

34
39

43
48

20

29

38

15

24

33

42

10

19

28

5

14

23

32

41

9

18

27

4

13

22

31

46

8

17

26

3

35
40

44
49

45
50
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1) Nijmegen Open 2008
G. Schirinzi – H. Kalk 2-0
Gino won hiermee de eerste prijs voor de
mooiste combinatie van het toernooi en
wel de Frans Kalsbeekprijs!
Wit had als laatste zet 16.50-45 gespeeld!
Zwart speelde nu 9-13? zie diagram.
Na 17.37-31! gaf Henk het meteen op
zonder het vervolg af te wachten: x 26-21
x 30-24 x 47-41 x 42-37 x xxxx x xxx1 +

2) juni 2008 OC
G. Schirinzi – L. Haan 0-3
Na 45.43-39? haalde Luit uit met een
hielslagcombinatie via 17-22! x x x 8-12 x
24-30 x 18-22 x xx x xxx48 +

3) juni 2008 OC
W. Schepers – L. Munnink 0-3
Na 13.38-33? haalde Ludwig dam met 1419! xx 22-28 x 36-41 x 12-18 x xxxx47 +

4) juni 2008 OC
J. Hoven – L. Haan 3-0
39-34? Luit miste helaas de prachtige
bomzet met naslag: 26-31! xx 24-30 x xx
xx xx37 x xxxx43 x en 6-11! +
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5) juni 2008 OC
J. Hoven – P. van de Veen 3-0
Jan kon hier een spectaculaire combinatie
uitvoeren: 33-28! x 24-19 13x24* 37-31 x
xx x x x en dan 43-38 xx xxxx18 9-13 x
x13 en er blijft een 3 om 4 remisestand
over!

6) juni 2008 Zelfde partij.
Zaz 14-19?
Jan nam nu een verborgen dammetje.
42-37! x 37-31 xxx xxxx3. De remisecombinatie 4-10 x 10-14 x xxx x 21-26 xx
22-27 x x27 werd daarop gemist.

7) juni 2008 OC
P. van de Veen – G. Kleinsman 1-1
Paul nam de juiste afwikkeling: 28-23! x
xx x17 maar dan 47-41 x x29? en gaf
Gerhard daarmee de gelegenheid voor
een damcombinatie 7-11! x 26-31 x 14-20
x 4-10 x 13-18 x xxx46 en na 42-37 xxx
x44 =

8) december 2007 NC
I. Tchartoriski – B. van Oosterom 2-0
DIOS Achterhoek – EDC 10-10
Na 20.12-17? haalde Igor er een
kaatsingszetje uit: 27-22! x 37-31 x xxx x
25-20 xx xx18 x xx26 +
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9) december 2007 NC
H. Stroetinga – R. Zdoroviak 1-1
Het Noorden Groningen 2 – EDC 4-16
2-8! een mooie lokzet, er volgde 31-27 =
Na 34-30? x x was spectaculair gevolgd:
21-27!! xxxx14 xx x xxxxx19 +

10) december 2007 NC
Y. Geisenblass – R. Smedinga 0-2
EDC – Oerterp 9-11
Na 17.11-17 nam Yuri een dure dam:
35-30 x 33-29 x x30 x 32-28 xx 27-21 x
xxx2 x x27

11) december 2007 NC
H. Veenstra – M. Makrovitsj 2-0
EDC – Oerterp 9-11
Na 40.44-39? 15-20?
Spectaculair was de damcombinatie
12-18! x 23-29 x 15-20 x 18-22 x xxxx x
14-20 xxxx xxx49 =

12) december 2007 Zomerdammen
M. Sanders – P. van de Veen 0-2
17-21? dreigt met het zetje van Weiss x x
23-29 x 14-20 x 13-19 x xxx47.
Marloes schrok en speelde 27-22?
Maar winnend was 38-33! x 33-29 x 24-20
x 43-38 x xxxxx17 +
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13) augustus 2007 NC
R. Zdoroviak – J. Hoogterp 2-0
Fortuin Dokkum – EDC 10-10
Waz 42-38?
Rafail overziet een verrassende maar
toch ook vrij eenvoudige combinatie:
27-21! x 28-22 x 47-41 xx xxxx1 +

14) augustus 2007 Zelfde partij.
Ongelooflijk maar waar! Eén zet later is
opnieuw een combinatie mogelijk en ook
deze wordt gemist. Maar deze is
behoorlijk ingewikkeld. 28-23! x 47-41 x
35-30 xx xxx x x +

15) augustus 2007 NC
M. Meulenbeld – A. Scharft 2-0
Hijken DTC 2 – EDC 9-11
Zaz 14-20? en Mattijs was snel klaar,
want een standaard hielslagcombinatie
volgde via 24-19! x 38-32 x x42 x xxx6 +

16) augustus 2007 NC
L. Haan – R. Knevel 2-0
Hijken DTC 2 – EDC 9-11
Zwart meende op de linkervleugel van wit
kansen te hebben. 21-27 x x27?
A tempo voerde Luit een 5-klapper uit.
35-30! x 28-22 x 29-24 xx 39-33 x xxxxx5
+
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17) augustus 2007 NC
J. de Haan – L. de Graag 0-2
Warffum – EDC 10-10
Waz 27-22? x x
Het heet niet voor niets het kerkhof!
13-18! x 21-27 x xx41 +

18) augustus 2007 NC
M. Makrovitsj – J.A. Rademaker 2-0
Het Noorden Groningen 2 – EDC 9-11
4-9? En Mark haalde uit met 35-30! x35
33-29 xx 27-22 x28 xxx3 24-30 3-14 +

19) augustus 2007 NC
M. Meulenbeld – J. Bosselaar 2-0
EDC – Huizum 2 10-10
Zaz 17-22?
En Mattijs combineerde met 24-19! x 3832 x x x 42-38 xx xxx7 +

20) juni 2006 OC
L. Haan – J. Gellekink 3-0
Luit vond een mooie lokzet.
29-23! 13-19? 32-28! Op 22-27 of ? volgt
dan: 16-11! x 28-22 xx xxx2 +
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21) juni 2006 OC
B. van der Horn – R. Wagelaar 3-0
Bram vond een mooie combinatie.
36-31! xx 23-18 x xx xx xxxx2 +

22) juni 2006 OC
J. Hoven – R. Hanoeman 3-0
Jan greep fraai de winst met 27-21! x 2923 xx 30-24 x xxxxx1 +

23) maart 2006 OC
L. Haan – G. Zwaferink 1-1
Stand na 28.14-19? 43-39A?? x x 28-32 x
xxx en ondanks 2 schijven minder remise.
A) schijfwinst is 38-32! xx x x xx9 x xx +

24) maart 2006 OC
J. Hoven – G. Kooistra 3-0
Wit won door 24-20!? x 25-20 xx 38-32 x
xxxx5. Jan keek tevreden terug op zijn
“winnende” damcombinatie.
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25) maart 2006 Zelfde partij.
Maar die damcombinatie was niet goed!
Direct daarna was mogelijk geweest:
13-19! xx 24-29 xx 17-21 x xxx41.
En zie dat dan nog maar eens remise te
houden als witspeler!
I.p.v. de damcombinatie was de vreemde
zet 47-41!! onmiddellijk winnend!
Zie volgend diagram.

26) maart 2006 Zelfde partij.
A. 28-32 x xx xxx faalt want zwart mag
niet op 47 of op 48 damhalen.
B. Na 16-21 of 7-11 is de dam naar 5
winnend want nu mislukt die
damvangst van het vorige diagram.
C. 12-18 is verboden door 38-32
D. En na 19-23 volgt een damcombinatie
38-33! xx 24-20 x xx x xxx2 x x37 +

27) maart 2006 NC
M. Makrovitsj – J. van Loenen jr. 2-0
EDC – Hijken DTC 2 11-9
21.47-42: beter was 40-34!
Op 14-19? zou dan fraai kunnen volgen
31-27! xx 28-23 xx 24-19 x 38-32 x xxx4 x
xx +

28) december 2005
R. Zdoroviak – F. Teer 1-1
EK voor veteranen 2005
Na 24-30? x x volgde er een
remisecombinatie: 26-21! x 27-22 x 36-31
xx 44-40 x xxxx20 =
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29) december 2005 OC
L. Munnink – P. van de Veen 3-0
In deze stand had Ludwig minimaal een
schijf kunnen winnen door een bijzonder
lastige combinatie:
34-30 20-24* 32-27! xx 37-31
A. x37 x31 x 38-33! x xx x xxxx26!
Een vierklapper +
B. x28 25-20 xx 44-39 x xxx x xxxxx26!
Een vijfklapper +

30) oktober 2005 OC
P. van de Veen – W. Steinmeijer 3-0
Wit speelde zonder nadenken 45-40!
Gerard Vink wees er later op dat dit een
fraaie lokzet is. De 3 om 3 met 18-23? xxx
xxx44 is namelijk verliezend voor zwart
wegens 32-27! x xx x 34-29 x x x xx30 +
Commentaar van Paul:
“Die hele 3 om 3 niet gezien."

31) oktober 2005
G. Schirinzi – P. van de Veen 2-0
Kloksimultaan 2005
Na 24.31-27? speelde Paul 8-12?
Het analyseprogramma Truus gaf het
volgende slagwerk aan:
18-22! xx 26-31 xx x x 19-23 x 24-30 x
xxx49 x xxxx47 39-33 x14 34-29 met na
damvangst schijfwinst!

32) juni 2005 OC
R. Pots – J. Wiggers 3-0
Rob was al een schijf voorgekomen met
een tempozetje. Na 3-8? maakte hij het
stijlvol uit met 36-31! xxx 40-34 x xxxxx4 +
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33) juni 2005 OC
R. Hanoeman – G. Kleinsman
Waz miste een combinatie.
28-23! x28* x19 x x x x18 x. En na deze
inleiding volgt een 1 om 3 met 34-30 x
xxx28 +

34) juni 2005 Zelfde partij.
Waz en Rabin overzag opnieuw een
mooie combinatie:
28-22! x 40-34! xx xxx x xxx3 xx x26 +

35) maart 2005 NC
J. Hoven – J. Post 1-1
EDC – Tamek Damkring 10-10
Jan gokte op een combinatie en had 2822 gespeeld. Na 21-26 volgde de
combinatie waar wit op speelde.
34-30? xx 22-18 x 33-28 x xxx7.
Mooi maar fout!

36) maart 2005 Zelfde partij.
Zaz 8-12?
Winnend was 11-17! geweest. De
combinatie heeft al één schijf gekost.
Na 11-17 wint zwart een tweede schijf
want damhalen mislukt door 2-7! xx3 2429 x xxx49!
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37) maart 2005 Zelfde partij.
Zaz 7-12?
Nu had Jan de winst binnen handbereik!
22-18! x23 (na x22 zou 32-28 etc. volgen)
32-28 xx 44-39 x xxxx18.
Helaas wist Jan de overblijvende 4 om 4
niet met winst af te sluiten en het liep
remise. Misschien gezien het partijverloop
toch een terechte uitslag.

38) maart 2005 NC
H. van der Veen – J. Gellekink 2-0
Gorredijk – EDC 17-3
Een mooie doorbraakcombinatie van
Johnny: 17-22! x xx x 24-29 x x x 14-20 x
xxx x 23-28 x xx40 en toch verloren??
Deze standaardcombinatie kwam voor in:
okt. 2004: G. Vink – H. Striker 2-0
dec. 2000: L. Haan – D. Kleinrensink 0-2
mrt. 1996: J. Prinsen – M. de Kogel 2-0
mrt. 1993: Schutte – R. Hanoeman 0-2
nov. 1991: M. Koop – R. Janssen 2-0

39) december 2004 NC
R. Hanoeman – B.J. Hulsman 2-0
DEZ/NGKZ – EDC 8-12
Wit bracht met 31-26 een fraaie dreiging
op het bord, 12-17? en onze Rabin
combineerde naar dam door 25-20! xx 2823 xx 38-33 x xxxxx5! xx x47 +

40) oktober 2004 Nijmegen Open 2004
G. Schirinzi – S. Winkel 0-2
Zaz speelde 11-17 x x +
Maar het had veel fraaier gekund zoals
een derde Overijsselse dammer, Marino
Barkel, aantoonde. In de diagramstand is
een prachtige combinatie mogelijk: 2329!! xx 24-30 x 16-21 xx xxxxx9 x xxx44 +
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41) juni 2004 OC
J. Gellekink – R. Hanoeman 0-3
Een fraaie zesklapper in de Rinus bokaal.
Na het gespeelde 37-32? sloeg Rabin
heel fraai zijn slag via 23-29! x 13-19 xxxx
xxxxxx50 +

42) maart 2004 NC
Z. Tahman – B. Meijerink 2-0
De Vechtstreek – EDC 9-11
Zaz 4-10? Zahari haalde nu dam via
30-24 x x19 x 37-31 xx xxx4 +

43) maart 2004 NC
S. Sloot – P. van de Veen 0-2
EDC – Witte van Moort 3 15-5
Waz 28-22?
23-28! xx x x 3-9 x 12-17 xx xxx47 39-34
13-19 34-30 47-36 22-17 36-4 30-25 2-7
33-29? x x 26-31! x 19-23 x xxxx11 +

44) december 2003 OC
R. Pots – W. Schepers 3-0
Zaz 12-18?
Rob haalde nu dam door 29-24 x30 x x
27-21 x 38-32 xxx xxxx1 +
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45) oktober 2003 OC
J. Gellekink – L. Haan 0-3
37-31? Zwart haalde nu een dam met een
fantastisch afspel. Kijk mee en geniet!
24-29! x x x19 (gedwongen want na x24
heeft zwart de tempozet 21-26 x xx48!)
x23 x 23-28 x 13-18 x 21-26 x xx48!
Luit stond nu op slag en Johnny zag een
laatste kans. 24-20 x 38-32 xx49 20-15
x34 xxx2 x35. Zie volgende diagram:

46) oktober 2003 OC Zelfde partij Waz:
A. 45-40? x45! en bij de volgende zet
volgt damvangst via 45-7! en 3-8 +
B. 2-11 of 2-16? 34-7 x 3-8 x x8 en zwart
zet de twee witte schijven vast.
C. 36-31? Partijverloop. Nu nog niet de
dam afvangen door 34-40 want dan is
het nét remise maar eerst 34-1! De
dam móet weg dus 2-16 1-7 x 3-8 x
x8 31-27 8-13 27-21 13-8 21-16 8-2
45-40 2-7 40-35 7-2 35-30 x 16-11
35-40 11-6 40-1 met oppositie +

47) april 2003 PC
D. Slotboom – G. Schirinzi 3-0
EDC – Witte van Moort 0-12 (beker)
Gino nam een mooie combinatie met 2429!? x x xx 17-22 x 9-14 x 22-28 x xxx49.
Helaas, het was een lokzet van Danny.
38-32! xx47 45-40 x x x 14-10 +

48) april 2003 PC
G. Vink – G. Salomé 0-3
EDC – Witte van Moort 0-12 (beker)
Na 48-42? volgde onmiddellijk een
spectaculaire combinatie van Gil, de
meervoudig sneldamkampioen van
Overijssel. 17-21! x 13-19 xx 8-13 xx xxx
x en dan de klapper: 21-27 x xxxx50 +
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49) april 2003 OC
J. Hoven – H. Veldman 3-0
Zaz
Op 13-19? zou een dam volgen door
28-22! xxx 31-27 x xxx2 +
Maar na het gespeelde 13-18? volgde óók
een dam door 35-30! x 29-24 xxx xxx2 +

51) april 2003 Sneldampartij
G. Vink – M. Koop 1-1
Voogd toernooi 2003
Na 7-12! speelde Michel met overtuiging
de wanhopige dammer die een vreselijke
blunder heeft begaan. Wit neemt toch een
simpele schijfwinst?
Gerard liet zich verleiden: 23-19? x xx
waarna Michel dam haalde met 8-12 x 1722 x xx x 35-40 xx xxx47 =
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50) april 2003 Sneldampartij
G. Vink – R. Pots 2-0
Voogd toernooi 2003
Gerard haalde uit met een 7-klapper:
24-20! xx xx x 37-31 xx 27-22 x 38-32 x
xxxxxxx15 +

52) januari 2003 NC
P. van de Veen – A. van Tongeren 3-0
EDC – Apeldoorn 2 11-17
Paul had de combinatie al enkele zetten
aan zien komen en ‘erin’ gehouden.
14-20? is niet onlogisch. Maar er volgde
dam op 5 door 27-22! x x xx x47! x 38-32
xx xxx5 +

53) januari 2003 NC
R. Janssen – F. Jansen 1-1
DDC Deventer – EDC 12-12
Zaz 21-27?
Roel haalde met het zetje van Weiss een
dam: 24-20! x 29-23 x 38-32 xx xxx5.
De dam was goed, het vervolg helaas
minder: de dam werd enkele zetten later
afgevangen met remise als resultaat.

54) januari 2003 NC
T. Smeenk – G. Vink 1-1
DDC Deventer – EDC 12-12
Zaz 8-12?
Gerard had hier een spectaculaire
damcombinatie kunnen uitvoeren door:
24-29 x 14-20 x x x 15-20 xx x x19 8-13 x
x x xxx48! Waarschijnlijk was dit goed
genoeg voor de winst!

55) november 2002 NC
W. Muys – M. Koop 0-3
Univé Bunschoten – EDC 14-11
Waz 42-37?
Truus beveelt wit 36-31 aan met groot
voordeel. Maar wit speelde 42-37?
waarna Michel een fraaie combinatie
uitvoerde 13-18! xx 12-18 x 20-25 x xx x
17-22 x xxx42 +

56) november 2002 NC
G. Kooistra – J. Kos 1-1
EDC – Tamek Damkring 24-3
Zaz 14-19?
Gerrit nam een verrassende combinatie,
maar helaas verkeerd!
38-33! x 29-24? xx xx5 21-27 xx x17 met
een volstrekt gelijkwaardige stand.
Wél winnend was: 38-33! x 25-20! x x x
20-14 x 30-24 x xxx4 +
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57) november 2002 OC
W. van Sint Annaland – P. van de Veen
0-3
Zaz 5-10, 28-23 is gedwongen maar Wim
voelde er niets voor om zelf het dynamiet
aan te steken en koos voor 31-26? x x
waarop Paul liet volgen: 17-21! x xx x 1822 x x x 24-29 x24 x x xxx46 +

58) augustus 2002 OC
R. Koop – B. Veldman 0-3
Björn nam een damcombinatie door:
29-33! xx 24-29? x 26-31 x 17-22 x
xxxxx50.
Nu volgde 18-13? xx xx x7 +
I.p.v. 18-13? was de plakker 18-12 =
In de diagramstand is het volgende wel
winnend: 29-33! xx 17-22! x xx31 x 16-21
x 26-31 x en nu pas 24-29 x xxxxx50 +

59) juni 2002 PC
G. Kleinsman – J. Arrindell 3-0
EDC 2 – De Hammerdammer 12-0
Uit de PODB-bekerwedstrijd 2e ronde.
Zaz 19-23? x x24 x x
37-31! xx 27-21 x 38-32 x xxxx2 +

60) juni 2002 PC
J. Huls – G. Kleinsman 1-1
EDC 2 – Witte van Moort 4 7-4
Uit de PODB-bekerfinale!
Nu dacht Gerhard de remise te forceren
door 33-38? x 44-50 33-29 50-45 34-39!
x18 x6 18-9. Op dit moment zei wijlen
Johan dus: “Kwestie van tijd en techniek!”
Vervolgens speelde hij 6-28?
(De witte dam een veld verder op 33 is
wel goed!) 16-21! x 9-22 =
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61) juni 2002 OC
J. Gellekink – R. Pots
Wit speelde gewaagd en dapper 34-29! x
x. Een prachtige lokzet want als zwart met
19-23 de schijfwinst zou nemen volgde er
een dam via 37-31! xx 27-21 x 38-32 x
xxxx4 +

62) juni 2002 OC
J. van Montfoort – J. Wiggers 1-1
Jan haalde een dam door 27-21 x 37-31
xx 39-33 xx xxx4.
De partij eindigde toch nog in remise.

63) juni 2002 OC
W. van Sint Annaland – H. Veldman 0-3
Waz speelde 43-39?
Harry vond een snelle manier om zijn
schijf op 4 naar veld 44 te brengen: 27-31!
x 17-22 xx 19-24 x 9-14 x xxxx44 +

64) maart 2002 OC
R. Hanoeman – G. Vink 0-3
Gerard forceerde fraai de winst met 8-13!!
A. 43-39? dan volgt 24-29 x x x34 27-31
x xxxx44 x +
B. 37-31? dan volgt 23-28 16-11 (wat
anders) xx48 x 14-20 xx x xx x25 +
C. 26-21? dan wint zwart door 23-28 xx
xxx48 +
D. 37-32? dan komt: 23-29! x 24-30 xx
xxx48 +
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65) maart 2002 OC
P. van de Veen – H. van Gompel 3-0
Hans speelde 12-17! in de hoop op 32-27.
Wits antwoord: 32-27, een lokzet!
En na het nemen van de combinatie met
19-23 xx xx42 x x werd Hans verrast door
48-42 x 39-34 x xxx4 +

66) december 2001 OC
G. Vink – R. Koop
Na afloop liet Ronny zien dat na 14-19?
een fraaie damcombinatie zou volgen:
34-30!! xx x xx 33-29 x 29-23 x 27-22 x
xxxxx5 x x +
Met verwisselde kleuren kwam deze
combinatie voor in het kampioenschap
van Amsterdam van 1975.

67) december 2001 PC
? – H. van Gompel 0-3
BDV Borne 3 – EDC 2 5-17
Hans van Gompel weet deze remisestand
op een erg originele manier tot winst te
voeren!
14-20 x13 gevolgd door 20-24! en zijn
tegenstander gaf het op!

68) december 2001 NC
R. Janssen – F. Stoppels 3-0
Provinciaal Gronings 10-tal – EDC 11-14
Roel nam een peperdure dam door:
33-28 x 41-37 x 42-37 x 43-39 x 36-31 x
47-41 x 39-33 x xxx5 x xxx x.
Door een grote fout van zijn tegenstander
liep dit nog erg goed af.
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69) december 2001 NC
L. Haan – H. de Groot 3-0
Provinciaal Gronings 10-tal – EDC 11-14
Luit had 47-41 gespeeld. Niet de beste
maar wel de winnende zet want de
dreigende damcombinaties zijn de
zwartspeler te machtig.
21-26? 34-29! x xx x14 27-21 x17 28-33 x
xxx2 +

70) augustus 2001 OC
G. Schirinzi – M. Koop 0-3
Waz 35-30?!? 20-24 x xx. Aftroeven op
hoog niveau. De bedoeling van Gino was
27-21 x 33-28 x33 xxx en een schijf winst.
Echter, Michel toepte over want hij had dit
vervolg berekend: 25-30! xxx xx50. Dus
bleef er voor Gino niets anders over dan
met een schijf minder door te spelen.

71) juni 2001 OC
J. Velner – J. van Montfoort 0-3
Zwart hoopte op 39-33? in verband met
18-22! x 23-29 x 22-27 en dam op 50 +
Maar na 48-43? kon het ook anders 23-28
xx 14-20 x 13-19 x xxx49. Met goed
tegenspel (maar wit vond dat niet) kan die
dam worden afgenomen zonder al te
groot nadeel.

72) februari 2001 OC
L. Munnink – P. van de Veen 1-1
Na dam halen met 41-46? werd Paul
onaangenaam verrast door 18-13! xxx 2923 x 40-34 x xxxx15 en de overblijvende
3-om-3 is remise.
In plaats van 18-13 was 35-30 ook remise
na 46-23* 24-20 x7 20-15 7-16 xxx2
xxxx33 =
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73) oktober 2000 OC
74) oktober 2000 Zelfde partij.
W. van Sint Annaland – R. Hanoeman 0-3
Deze stand zou voor velen reden zijn geweest om een hand te geven en een pilsje te
gaan drinken. Zo niet ‘tijger’ Wim! Na lange tijd vertwijfeld zijn hersens gepijnigd te
hebben kwam hij tot de schitterende zet 37-32!!
Rabin zal even aan verstandsverbijstering bij Wim hebben gedacht maar ontdekte
spoedig tot zijn eigen verbijstering dat na het slaan naar xxx46 (gedwongen) nu 36-31
xx en 40-34 x xxxxx2 volgde zodat de stand er ineens uitzag zoals in het tweede
diagram. Aangezien 46-23 niet gaat wegens 2-19 is schijf 17 niet tegen te houden.
Een 100% zekere remise, en dat vanuit de stand van diagram 73. Knap! En toen viel
Wim’s vlag….

75) juli 2000 OC
G. Vink – G. Schirinzi 0-3
Een zesklapper na 39-33? 17-22!! 26x19
25-30 xx xxxxxx50 x xx +
Mede door deze nederlaag van Gerard
pakte Bennie Wiggers in 2000 de titel.
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76) juni 2000 NC
W. van de Berg – G. Schirinzi 2-0
EDC – Lent 6-14
Een leerzame verliespartij. Na 45-40 bood
de witspeler remise aan!?! Gino weigerde
en liep vervolgens in deze fraaie lokzet:
25-30? xx xx 24-20!! x 33-28 x 28-22 x
27-21 x 44-40 x xxxx x 38-32 x xxxx1 +

77) juni 2000 NC
L. Munnink – T. Olde Hanhof 0-2
DDC Deventer – EDC 15-5
Na het gespeelde 11-17 x x17? haalde
Ludwig, bij zijn debuut in het eerste,
combinatief uit met 28-22! x 35-30 xxx
xxx7 x xxx25.
Hij kwam hierdoor een schijf voor maar
verloor later nog via een damcombinatie.

78) juni 2000 NC
G. Kooistra – G. Brummelman 2-0
EDC – Vorden 2 10-10
Als laatste zet had zwart hier 8-13?
gespeeld. Gerrit forceerde nu schijfwinst
door 34-30 x x 24-29 of? (op 20-25? zou
volgen 28-23 xxx xxxx6 en wit dreigde
met 30-25) 30-24 x xx +

79) december 1999 NC
L. Peters – A. Boers 1-1
Eureka Hoensbroek – EDC 10-10
Zwart ruilde met 18-22? x x waarop wit
dam nam met 35-30! xx xxx4? (Winst was
geweest als wit naar 2 had geslagen.)
Nu haalde onze oud voorzitter Albert fraai
remise met x x36 8-13 xx 21-26 x 15-20
xx xxxx36 =
Bron: Brabants Damnieuws.

80) december 1999 Probleem
P. van de Veen
Een destijds ingezonden probleem.
Wit speelt en wint!
28-22! x x x 37-32 xx 29-23 x 36-31 x 4742 x 39-34 x xxx2 +
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81) november 1999 OC
G. Vink – B. Slot 3-0
Na 23-29? volgde ‘dubbel slagwerk’
38-32! xx 24-19 x 25-20 x xxxx x 37-31 x
xxx13 +

82) november 1999 OC
T. Hesselink – P. van de Veen 3-0
Jeugdspeler Tim had zojuist 44-40
gespeeld. Paul staat lastig en ging nu op
de 15e zet in de fout met 25-30?
27-21! en de zwartspeler staakte de strijd.
Na het slagwerk zou via 29-23 x 40-34 x
xxxx5 + volgen.

83) december 1998 OC
W. van Sint Annaland – G. Schirinzi 3-0
Wit lijkt hier verloren te staan maar na
32.37-32?! is de zwartspeler te gretig met
22-28 xx xx48? Zwart verwachtte nu een
hand van zijn tegenstander .....
Echter 32-27! xx 43-38 x x x xxx4 +

84) juli 1998 OC
M. Bos – F. Makdoembaks 0-3
Marcel zette hier voort met 44-39?
Freddy vervolgde met 20-24? waarna hij
het later uitmaakte.
Truus gaf aan dat na 44-39? zwart kon
combineren via 23-29 x x30 x 16-21 xx
x27 x21 x17 x xxxx35 +
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85) april 1998 OC
A. Boers – G. Kleinsman 0-3
Wit staat een gezonde schijf voor, maar
liet het als volgt nog lopen: 34-29 10-14
39-33 14-20 44-39?? 12-18! x 27-31 x xxx
x xxx47 +

86) oktober 1997 Sneldampartij
G. Kleinsman – G. Schirinzi 0-2
Jeninga toernooi 1997
Uit dit sneldamtoernooi een openingszetje
met het commentaar van de witspeler.
“De eerste wedstrijd van het seizoen. Vol
goede moed van start, maar o wé, de
zintuigen nog niet gescherpt: 32-28 18-23
33-29 x x28 20-25 41-37 13-18?! 37-32
15-20 46-41?? 18-22!! met altijd 2
schijven achter.”

87) juli 1997 OC
R. Janssen – L. Haan 2-0
Wit dacht een schijf te kunnen winnen met
37-32 x 28-23 x x19 x x14 x19 x22 wat na
26-31? ook gebeurde. Echter 23-28! i.p.v.
26-31? 42x33 (22x33?? 19-24!) x

88) maart 1997 OC
G. Schirinzi – G. Vink 0-2
Na 32-28? verraste Gerard de witspeler
met een fraaie en zelfs winnende
damcombinatie: 17-21! x x x 18-22 x 1420 xx 24-29 x 13-19 x xxxx49 +
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89) maart 1997 OC
M. Koop – R. Janssen 2-0
Michel had als laatste zet 40-34! gespeeld
en na 3-8? maakte hij het uit: 33-28! x xx
xxxx 30-24 x xxxx3 +

90) oktober 1996 OC
L. Munnink – A. Content 2-0
Na 12-18? haalde Ludwig uit met 48-43! x
38-32 xxx xxxx3. Alex vervolgde nog met
21-26 41-37 maar moest na 16-21? 2823! xx 37-31 x xxxx2 door gebrek aan
hout het duel staken.

91) oktober 1996 NC
G. van Dijk – L. Gueye 0-2
WSDV (Wageningen) – EDC 13-7

92) juni 1996 OC
H. Veldman – M. de Kogel 0-2

Zaz
Vanuit de diagramstand vervolgde het
spel met: 27-32! x 17-21 45-40 x 31-26
22-27 26-21? 18-23! x xx 18-12 13-18 x 913! en vanwege de dreiging 32-37!
gevolgd door 13-19 moest Geert, de
voormalige topspeler, een schijf offeren
met 21-17 27-31 x xx x 13-18 +
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Waz
Marcel liep met 38-33! achter schijf 28 en
Harry ving niets vermoedend op met 1217 x en sloeg vervolgens foutief x28? met
de volgende ontknoping: 34-30! x 44-40 x
30-24 x29 39-33 x xxxx1 +

93) juni 1996 OC
L. Haan – H. Veldman 0-2
Zaz 19-23? en Luit verzuimde de winst via
37-32! xx x x xxxx26 +
In plaats daarvan speelde hij 20-14?? en
daar kreeg hij meteen spijt van: 5-10 x 2328 x xxx20 +

94) juni 1996 PC
T. Miksa – G. Schirinzi 2-0
Witte van Moort 1 – EDC 7-1 (beker)
Na 17-21? volgde 45-40! x xx x 24-19 xx
33-28 x x x 29-24 x xxx1 +

95) mei 1996 OC
G. Schirinzi – L. Gueye 0-2
Na 49-44? kon de Senegalees Lat zijn
specialiteit tonen: 22-28! xx 23-29 x 5-10
x 18-22 xx x x xxxx50 +

96) mei 1996 OC
L. Gueye – M. de Kogel 0-2
Lat haalde opnieuw spectaculair uit maar
wist zowaar de stand na 13-19? 38-32!
xxx 39-34 x 30-24 x xxx x 32-27 x xxx x x
nog te verliezen!?
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97) mei 1996
M. de Kogel – G. van Willigen 2-0
Amsterdams Paastoernooi 1996
Na 13-18? combineerde Marcel naar dam
met 28-22! xx37 x x 25-20 x 38-32 xx 4034 x xxx2 +

98) maart 1996 PC
H. Reuvekamp – G. Kleinsman 0-2
EDC – DDD Dedemsvaart 11-5
Na 39-34? haalde Gerhard er een dam uit
door 8-12! x xx x33 (na x34 kan 24-29/30
gevolgd door 12-18 11-17 xxx47) 14-19
xx 12-18 x 11-17 x xxx47 40-34 5-10 3832? xxx x44 +

99) maart 1996 PC
G. Blok – G. Schirinzi 0-2
OG Wapenveld – EDC 4-12
Na 28-22? kon zwart het combinatief
uitmaken en wel via 24-29! x x x 12-17 x x
x 26-31! x 23-28 x 13-19 x xxxx49 +
Mede door deze overwinning werd Gino in
het seizoen 1995-1996 provinciaal
topscorer in de hoofdklasse met 17 uit 9.

100) december 1995 PC
J. Sinnema – W. Wiggers 1-1
EDC 3 – BDV Borne 2 11-5
Na 30-25? volgde 18-23? Bennie Wiggers
zag dat zijn broer hier het zetje van Weiss
miste en wel door 19-23! x 24-30 x 23-29
x 13-19 x xxx49 +
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101) december 1995 PC
G. Schirinzi – D. van Ommeren 2-0
EDC 2 – EDC 1 4-12
Dick heeft net een schijf geofferd met 2732 en speelde nu 14-19? waarna Gino
uithaalde met 26-21! x 37-32 28x37* x32
xx 29-24 xx 48-43 x xxxx5 +

102) oktober 1995 OC
B. Wiggers – J. Wiggers 2-0
Bennie had als laatste zet 38-33!
gespeeld. Er dreigde nu 26-21 30-24
gevolgd door 32-28. Johan sloot daarom
terecht met 3-8. Nu volgde 45-40! en
wederom deed de zwartspeler het goed
door met 7-11 te vervolgen, want op 49A? zou Bennie fraai uitgehaald hebben
met: 26-21! x 32-28 x xx x 30-24 x 40-34
xx 36-31 x xxxxxx5 +
A) 10-14? dan idem en slag met xxxx3 +

103) mei 1995 OC
L. Haan – J.J. Jurg 2-0
Onderlinge in Hengelo d.d. 12-11-1974
Zaz 24-30? x x29 x x 32-28! xx41 42-37
xx xxxx10 +

104) mei 1995 OC
L. Haan – A. Bruins 2-0
Na 39-33! trapte André met 23-28? in een
bekende combinatie x22! xx x xx 35-30 x
30-24 x xxx1 +
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105) maart 1995 OC
A. van Galen – H. Veldman 2-0
Harry speelde 3-9? en kwam later een
schijf achter. In de diagramstand was
10-14? verhinderd door het hielslagje via
27-21! x 31-27 x x22 x 42-38 xx xxx10 +

106) december 1994 OC
D. van Ommeren – L. Haan 0-2
Na 39-34? volgde 17-21! 26x17 x21 xx
18-23 x 24-29 x 13-18 x xxxx50 +

107) december 1994 OC
A. van Galen – D. van Ommeren 0-2
Dick kwam er thuis achter dat hij een
combinatieve winst had gemist!? Hij gaf
het volgende aan: Stand na de 27e zet
van zwart 23-28. Met zijn 28e zet offerde
wit 37-32? x 49-44? en nu 37-41! x 17-21
xx28A 18-22 xx 7-11 x xxxxx45 +
A) xx6 22-28 x 7-11 x xxxxx45 +

108) december 1994 OC
G. Schirinzi – E. Koops 2-0
DDD Dedemsvaart – EDC 6-10
Na het gespeelde 42-38! kwam 23-28?
Gino forceerde nu de winst via: 41-37!
18-23 of ? 43-39! 9-14 of ? Er volgde nu
een doorbraak waarbij aan beide kanten 8
schijven van het bord gingen verdwijnen.
39-33! x 48-43 x 26-21 x 24-20 x 31-26 x
xxxxxx18 19-24 x 16-21 x xxx 38-33 8-13
33-29 x 25-20 +
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109) november 1994
B. Wiggers – W. Leijssenaar 2-0
PODB-damdag in Heino 1994
Bennie won het openingstoernooi van de
PODB in Heino. In deze klassieke stand
dreigde zwart vast te lopen.
Na het gespeelde 17-21? volgde x x 3429! x x x 28-23 xx 38-33 x xxx3 xx xxxx4
+

110) november 1994 OC
G. Kleinsman – G. Schirinzi 0-2
Wit speelde hier 29-24?
Er volgde nu een verrassend mooie
damcombinatie voor zwart via een soort
“Coup Raphaël” waarbij wit 3x achter
elkaar 2 schijven moest slaan met een
zesklapper tot besluit: 28-33! xx 17-21 xx
10-14 xx xx x xxxxxx46 +

111) juni 1994 OC
G. Kooistra – D. van Ommeren 1-1
Dick had als laatste zet 3-8? gespeeld en
er volgde 27-21? 16x27 x en =
Echter thuis speelde Gerrit zijn partij na
op de Saitek damcomputer en toen kwam
hij er achter dat hij een winnende dam
had gemist?! en wel via 29-23! x 27-21 xx
28-23 xx xxxx1 +

112) juni 1994 OC
J. Baas – W. van Sint Annaland 1-1
Wim had als laatste zet 44-49? gespeeld
en dacht natuurlijk: “Wat kan er mij met 2
dammen nog mis gaan.” Jan speelde nu
7-45? en het werd remise! Maar, na 7-45?
kwam Jan er achter dat hij schitterend
had kunnen winnen op oppositie en wel
door 7-11!! x 32-28 xxx x x x +
Eigenlijk te mooi om waar te zijn.
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113) februari 1994 OC
H. van Gompel – G. Kleinsman 2-0
Zaz 16-21?
Nu nam Hans de doorbraak via 34-30! x
23-18 x 33-29 xxx xxx7 +

114) februari 1994 NC
E. Prosman – M. de Kogel 2-0
EDC – Damlust 6-14
Na 11-16? maakte de topspeler van
Gouda het uit met 24-20! x 27-21 xx 3024 xx xx x xxxxx15 +

115) februari 1994 NC
R. Koop – B. Weistra 1-1
EDC – DVSB (Soest/Baarn) 9-11
Na 15-20 nam Ronny de dam via 41-37?
x 38-32 xx 42-37? x 30-24 x xxx4 22-28?
(Zwart had nu leuk kunnen winnen door
29-33! xx 14-20 x 13-19 x x x 17-21 x
xxx41 +) 47-42 32-37 44-40 x 39-34 xx
xxx32 en na enige zetten werd het
remise.

116) december 1993 NC
G. Schirinzi – A. Janssen v. Doorn 2-0
WSDV (Wageningen) – EDC 7-13
Op dit moment stond er een gewonnen
overmachtseindspel voor zwart op het
bord, maar de psychologie in de sport
ging nu meespelen. Zwart kon het op
verschillende manieren aanpakken en hij
besloot te kiezen voor het lopen met schijf
18 om een tweede dam te halen.
18-22 11-7 22-27 7-1 27-31 1-45 31-36
45-50 36-41?? Ongelofelijk, het lijkt wel
een zet uit een damsprookje: 15-10! xx39
xx46 en zwart gaf het ontsteld op.
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117) september 1993 KvO 1e kl. 1993
A. Beute – C. Scholte Lubberink 2-0
Aart werd in 1993 kampioen van
Overijssel in de 1e klasse!!!
Zaz 11-16? 28-23! x 29-23?A x 33-28 xx
xxx2 x x27 13-18 xx 24-29 x xx. Hierna
ging het verder met 43-38 3-8 38-32 1419? 27-22! xx 48-42 x 39-34 x xxx2 +
A) Veel beter was hier om verder te gaan
met 35-30! x 29-24 x xxx x 33-28 xx xxx2
x x27 +

118) juni 1993 NC
...................... – E. Rijndertse 0-2
HISTORISCH ! ! ! !
Lent 2 – EDC 5-15
Na 33-28 volgde 11-17 x 18-22 x xx.
“Onze speler” had deze “Lentse Schone”
hier zelfs willen laten terugzetten, maar in
het belang van het team deed hij dat niet
en nu speelde hij vrijwel direct 34-30!??
met een gebaar van “Sorry dat je in een
standaardzetje bent getrapt.” xx 32-27 x
27-21 x 38-33 x xxxx1 en nu de
ontluistering 13-18 en na 42-38 2-7 x x7
stond “onze speler” een schijf achter en
verloor uiteindelijk.

119) juni 1993 NC
H. Veldman – N. Wegh 2-0
Lent 2 – EDC 5-15
Zaz 20-24? x x29* x24 13-19 (op 14-19?
wint 20-14) x x24 32-28! x19 34-30 x xx x
28-22 x 36-31 x xxxx5 +

120) juni 1993 OC
T. Keijzer – B. Wiggers 1-1
Zaz 19-24? x x en Tonny was er als de
kippen bij om via 28-23! x 39-33 x 48-43 x
31-26 x xxxx30 = en dat betekende mede
voor Gino zijn eerste clubkampioenschap!
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121) maart 1993 OC
E. van Zwienen – E. Leusink 1-1
Eric dacht vrij goedkoop een dam te
kunnen nemen. Dit brak hem op de
volgende manier op: 16-21? x 23-28 x23
xxx50 xxx x x x en Eric stond dus een
schijf achter. Later werd de partij nog =

122) december 1992 NC
M. de Kogel – Bruins 1-1
DVSB (Soest/Baarn) – EDC 12-8
Waz speelde hier 29-23 x xx x 40-34 en =
Een fraaie mogelijkheid in de diagramstand uit een analyse is: 42-37 16-21! en
nu faalt 28-23? x x vanwege 22-28!!
xxxxx22 xx42 xx 42-48 x xxx x xxx2 +

123) juni 1992 NC
M. Koop – J. Kerkmeester 2-0
EDC – Huizen 10-10
Waz: Michel won fraai door 44-40! x 2923 x x xx 24-20 x 32-28 x xxxxx7 +

124) december 1991 NC
P. Everloo – G. Schirinzi 0-2
Nijverdal – EDC 13-7
Zaz: 48e zet: 39-44? of ?
Er volgde 8-3?A 44-50 22-18 25-30!B xx
xxx48 18-13?? 26-31 +
A) Echter wat omstanders wel zagen,
maar beide spelers, vanwege de
hevige tijdnood niet, was dat de witspeler het direct had kunnen uitmaken via 37-31! xxx 8-3 xx xxxx12 +
B) 50-22?? faalt verrassend door 18-12!!
xxx33 32-28 xx xx45!! +
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125) november 1991 OC
R. Janssen – B. Wiggers 0-2
Na 13-19! volgde 32-27? x 31-26 x xx13
x33 x28 x18 x37 17-21 x 18-22 x xxx41 +

126) mei 1991 OC
H. Veldman – J. Gellekink 2-0
Na 5-10? sloeg Harry toe met 29-24! x
x19 x 27-22 xx x x 38-32 x xxxx15 +

127) mei 1991 NK aspiranten 1988
M. Koop – F. Fennema 2-0
Waz 34-30! 13-19 27-22! 23-29 32-28 1217 47-41?! Een slimme lokzet .....19-23!?
28x19 xx 45-40! x 30-24 x 40-34 x xxx4 +

128) mei 1991 OC
D. van Ommeren – M. Koop 0-2
Na het gespeelde 40-34? maakte Michel
het spectaculair uit via een zevenklapper!
14-20!! xx 24-29 x xx x40 3-9 x xxxxxxx46
+
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129) mei 1991 OC
B. Schlie – A. Bruins 0-2
Waz 37-32?
Van een van André’s specialiteiten, het
uitvoeren van een combinatie, maakte hij
tegen Benno handig gebruik. 9-13! x 2227 x 13-19 xx 23-29 x 12-18 x xxxx46 3933 46-5 33-28 xxx39 40-34 x x +

130) mei 1991 OC
E. van Engers – L. Munnink 2-0
De kampioen van groep 3 zorgde hier
voor een leuk fragment! Na het in de
diagramstand gespeelde 2-7? zag Edu de
dam nog niet en vervolgde met 41-37?
Ludwig gaf hem door 8-12? te spelen
weer een kans en nu volgde vernietigend
34-30! xx 33-28 x xxxx x 32-28 x x x 2721 x xxx4 +

131) februari 1991 OC
B. Schlie – A. van Galen
Toen Benno ’s nachts thuiskwam en de
computer het werk liet doen schrok hij
zich een hoedje. Na het gepeelde 11-17?
(wat anders?) speelde Benno 47-41?
De computer zag het beter: 37-31!! xxx
38-33 x 27-22 x xx x11 (x29 komt op
hetzelfde neer) 49-44 x xxxxxxx5 (weer
een zevenklapper!) xx 44-40 x 5-23 +

132) mei 1990 OC
G. Kleinsman – A. Bruins 2-0
In de diagramstand had Gerhard zojuist
een fraaie lokzet geplaatst via 33-28!
André dacht nu naar dam te kunnen
combineren maar kwam bedrogen uit ....
27-32!? x 18-23 x xx31 x 19-24 x xxx41
42-37! xx xx6 en in plaats van zelf dam te
halen gaat Gerhard naar dam!
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133) april 1990 OC
D. van Ommeren – G. de Groot 0-2
Dick heeft in deze Roozenburg-stelling
zijn stand een beetje krom opgebouwd.
Mist een schijf op 49 en zwakke formatie
40-34.
Zaz 18-23! 30-25 x 33-29? x xx 17-21! xx
19-24 x 24-30 x 13-18 x xxxx50 + Een
standaardcombinatie in de Roozenburg.

134) februari 1990 PC
S. van Dalfsen – B. Slot 0-2
EDC – O&O Genemuiden 12-4
Wit had zojuist naar het kerkhofveld (22)
geruild. Bert sloeg nu toe met een
standaardcombinatie: 21-27! xx xx x xx x
24-30! (de pointe van de Coup Ricou!)
x24 x30 x 13-18 x 14-19 x xxx49 +

135) december 1989 PC
W. Wiggers – R. Janssen 0-2
EDC 2 – EDC 1 4-12
Een belangrijke regel in het damspel zegt:
Loop niet te snel achter een schijf.
En zeker niet als je zo’n gatenkaas hebt
staan. Roel profiteerde optimaal van 3025? 19-24! x 24-30 x 23-29 x 13-19 x
xxxxxxx49 + Wederom een zevenklapper!

136) december 1989 Oefenwedstrijd
R. Koop – T. Stoverinck 2-0
DIOS Eibergen – EDC 10-20
Ronny had hier Theo, de huidige directeur
van de KNDB, te pakken nadat deze 2024? had gespeeld: 37-31! x x41 x x37 x x
x 34-30 x xxxx17 x 38-32 +
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137) december 1989 OC
G. Kleinsman – J. Baas 2-0
Waz 30-25?
Nu nam Jan de dam via 24-30! xx 30-34 x
22-27 x 13-18 x xxxx50 +
De opening luidde: 32-28 18-23 33-29 x
x28 19-24 39-33 14-19 44-39 17-22 x x22
50-44 6-11 34-30 1-6

138) september 1989 OC
W. van Sint Annaland – G. Klasens 2-0
Hier speelde Gerrit 12-17?
Wim combineerde nu naar dam en wel via
de bomzet: 25-20! x 27-21 x xx xx xxx5
41-46 38-32 xx x +

139) april 1989 NC
J. Bakhuis – G. de Groot 2-0
Nijverdal – EDC 12-8
Na de beruchte boom, (zie elders in dit
boek) was Gerard de tweede die in
Nijverdal geveld werd.
Op 21-26? volgde 24-19! x 35-30 x 23-19
x x x 37-31 x xxxxxx5 +

140) februari 1989 Sneldampartij
J. van Galen – B. Wiggers
Voogd toernooi 1989
Zaz speelde in de diagramstand 17-22.
Had Bennie echter 18-22? gespeeld dan
was Jaap gekomen met 39-34! x xxxx xx
18-12 x x x 37-32 x 42-38 xx xxx2 +
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141) februari 1989 OC
D. Schrik – W. van Sint Annaland 2-0
Zaz 4-9?
Hierna haalde Dirk dam door 25-20! x 2822 x 35-30 xxx xx x xxx3 +

142) december 1988 OC
H. Veldman – G. Kooistra 1-1
Na 34-29? 23x34 x29 xx 33-28 x sloeg
Harry eerst naar veld 10. Gerrit maakte
hem er op attent dat hij meerslag moest
nemen naar veld 17, dus xxx. Na deze
slag pakte Harry echter schijf 14 in plaats
van 23 van het bord. Na 7-11 x xx kon
Harry nu 32-28 spelen en zo zijn schijf
terugkrijgen. Had hij echter wel juist
geslagen dan was hij zonder meer een
schijf achter gekomen!

143) mei 1988 OC
M. Koop – B. Schlie 2-0
Zaz 18-23? En Michel nam Benno te
grazen met 33-28 x xx x22 35-30 x 44-40
x 43-39 x 42-38 xx xx x xx1 +

144) april 1988 KvN studenten 1987
H. Spaan – G. de Groot 0-2
Zwart had zojuist 21-27 x x geruild.
Waz 37-32? (gedwongen was hier 37-31)
14-19! x x 40-34 of ? 20-24! x x14 x 14-20
x 13-19 x x x xx42 +
Mede door deze zege werd Gerard in
1987 studentenkampioen van Nederland!
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145) april 1988 PC
K. van Loo – T. Keijzer 0-2
EDC – Wierden 14-2
Toen Tonny hoorde dat de champagne
klaar stond (EDC 1 provinciaal kampioen!)
nam hij gelijk na 28-22? de volgende
damcombinatie: 24-30! x24 x30 x 26-31 x
23-29 xx xxxx48 + proost!

146) februari 1988 OC
F. Schrik – J. Abbink 2-0
Hier wordt Johan het slachtoffer van het
goede combinatievermogen van Freddy:
26-21! xx xx x x x 29-24 x29 xxx3 +

147) februari 1988 OC
T. Damhuis – W. Wiggers 2-0
Damhuis houdt huis
Zaz 20-24?
Op weg naar het (mogelijke, werd het
niet) kampioenschap in groep 2 kreeg
Willie deze slagzet om de oren.
37-31! xx x x27 39-34 x 44-40 x 43-39 x
xxx7 +

148) februari 1988 OC
W. van Sint Annaland – H. Bosch 0-2
Waz 44-40?
Henk maakte het hier uit via 27-31! 18-22
x xx x 14-20 xx 24-30 x 13-19 x xxxx47 +
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149) december 1987 OC
F. Schrik – S. Bugajski 1-1
In deze voor wit gewonnen stand
blunderde Freddy door 27-32?? te spelen.
Stan haalde er nu een leuke combinatie
uit: 23-29! xx 3-9 x 24-30 x xxxx40 26-21
40-45 21-16 45-50 48-43 of ? 30-34? (611! en 30-34 +) x x22 43-38 22-28 36-31
28-23 31-27 23-18 27-21 18-12 30-24 x
24-19 26-3? (26-8! is alsnog winst) 19-13
=

151) september 1987 OC
F. Makdoembaks – W. van Sint
Annaland 1-1
In deze heksenketel zag Wim een
bijzonder fraaie dam schitteren.
Zaz 29-33 x 25-30 x24 x xx x3 x25? (x13!
is winst) x xx x x x x 11-17 x xxx49 =

150) december 1987 PC
A. Bruins – Van Dalfsen 2-0
Waz
André won hier via 22-18! x 21-17 x 31-27
x 32-28 x 34-29 x xxxxx6 +

152) september 1987 OC
J. van Galen – R. Koop 2-0
Ronny had hiervoor al enige malen winst
kunnen forceren. De laatste zet van wit
was 33-28. Ronny die nog steeds op
winst speelde deed 4-9?? waarop Jaap
23-19! speelde xx34A 28-23 xx xx3 12-18
3-9 en Ronny gaf het op.
A) xx32 verliest door 29-23 xx xx 12-18
3-9 18-23 9-20 +
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153) mei 1987 Probleem
A. Tsjizjov
Wit speelt en wint! Dit diagram toont ons
de wereldberoemde 10-klapper van de
inmiddels 10-voudige wereldkampioen!!
33-29!! xx 35-30 x 25-20 xx 44-40 xx 4943 x 48-43 xx xxxxxxxxxx20 +

154) april 1987
M. Fluit – B. Wiggers 2-0
Piet Groenewold toernooi 1987
Zaz 12-17? 34-30! 23x34A x xx 33-28 x x
x 38-33 x 37-31 xx xxxxxx5 x x + Fraai!
A) 25x34 x xx 33-28 x 28-22 x xxxxx5 x
x27+

155) april 1987 Sneldampartij
G. Schirinzi – M. Fluit
Waz 38-32? 18-23! vervolg: 33-29 24x33
30-24!? x xx x x24* 22-28 x 9-14 x 12-18
xx x x 13-18 x xxxx50 +

156) februari 1987 Sneldampartij
A. Bruins – G. Schirinzi 0-2
Schievink toernooi 1986
Zwart had hiervoor 17-21 gespeeld en
André antwoordde met 32-28? waarna
Gino kon uithalen met: 15-20! x 18-23 x18
xx33 x 21-27 x 14-20 x 12-18 x xxxx50 +
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157) december 1986
G. Kooistra – J. van Galen 0-2
Onder het kopje BLUNDERFESTIVAL of:
Hoe word je kampioen van EDC?
Waz 46-41??
En Jaap won eenvoudig via: 23-29! x 1319 xx xxx46 +

158) oktober 1986 Probleem
H. Bosch
Wit speelt en wint!
26-21! xx 15-10 x 27-22 x x xx x32!A xxx
xxx3 x xx x xxxx16 6-11 x x 46-41! met
winst door oppositie! Gerard de Groot
vond een bijoplossing toen Henk hem dit
probleempje voorlegde.
A) I.p.v. het verrassende x32 speelde
Gerard gewoon x48 xx xxxx3 x xxx15 +
Wie voelt zich geroepen en maakt met het
door Henk gebruikte slagprincipe een
sluitend probleem?

159) augustus 1986 OC
R. Wiggers – J. van Galen 0-2
In deze stand speelde Rinus 24-19? 1721! x x. Er dreigde nu 9-13 en Rinus
speelde dus maar 19-14? waarna Jaap
fraai combineerde met 9-13! x 15-20 x 1319 x 22-27 xx xxxx50 +

160) mei 1986 Sneldampartij
G.H. Nijland – H. Schuurhannes 2-0
In deze fraaie stand werd de zwartspeler
verrast door de volgende originele
slagzet: 22-18! x 25-20 xx 35-30 xx xxx2 x
xx29 x x35 +
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161) mei 1986 OC
R. Koop – H. Bosch 2-0
Ronny had als laatste zet 49-44 gedaan!
Henk ging nu in de fout met 21-26?
37-31! en Henk gaf het op want er zou
volgen xx xx x 47-41 xx 39-33 x xxx1 +

162) mei 1986 OC
B. Slot – H. Bosch
Henk had hier zojuist 11-17? gespeeld.
Geen van beide zagen ze de combinatie
waar Bennie Wiggers na de partij op
wees: 24-19! x 26-21 x 37-32 xx46 49-44!
x 48-43 x xxx4 x xxx10 +

163) februari 1986 PC
R. Schippers sr. – G. Schirinzi 0-2
Witte van Moort 2 – EDC 4-12
Na 17-21 was wit gedwongen tot 31-27.
Zwart plakte nu met 13-18 xx xxx47 7-1
29-33 48-42 x38?? 1-45?? en na x44 al
opgegeven. Maar wat beide spelers niet
hadden gezien en bij analyse door Martin
Fluit werd opgemerkt was dat wit het na
x38?? het in één keer uit had kunnen
maken door 28-22!! x 25-20 xx xxxxx5 +

164) januari 1986 OC
D. van Ommeren – W. Wiggers 1-1
Willy speelde in de diagramstand 17-22
x18 x x x 40-34?? 22-28! x23 (op x22 zou
volgen 24-29 x xxx46 +) xxx30? (Willie
zag spoken, damhalen wint eenvoudig!) x
en ondanks een schijf voorsprong voor
zwart werd het remise.
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165) januari 1986 OC
M. Fluit – T. Keijzer 2-0
De stand is analytisch remise en oogt
potremise. Daarom begon Tonny te
zeuren om remise. Nadat ik dat afwees,
want er zit nog een valstrik in, zei hij
nijdig: “Ja, jij zult het wel beter weten. Ik
begin net met dammen en jij bent al een
echte sterspeler.” Ik heb hem maar niet
tegengesproken: 17-12 31-36 x 36-41 112 (damhalen kan nu niet) 19-23 x 4147?? (20-24 is remise) 12-7 x 7-2! en om
half twee ’s avonds was Tonny een
frustratie rijker. (Aldus Martin, red.)

166) november 1985 Oefenwedstrijd
O. Wiggers – B. Wiggers 0—2
Dit is een stand uit een thuis gespeelde
wedstrijd tussen zoon Olaf en vader
Bennie. Olaf had hier verrassend kunnen
winnen door: 27-22! x x xxxx 47-42 x 3731 x xxxxxxxxx13 +

167) november 1985 Probleem
B. Wiggers / M. van Houtert
Wit speelt en wint. Dit is een door Marthy
en Bennie bewerkte partijstand uit 1974.
Werkelijk een droom van een
negenklapper!! 28-23! x 27-21 x 38-32 xxx
31-27 x xxxxxxxxx44 +

168) november 1985 OC
P. Groenewold – D. van Ommeren 1-1
Dit is de stand van de anekdote uit het
voorwoord van Dick bij de oud voorzitters.
Waz: 32-27?? en beide spelers wilden het
tegelijk opgeven. Piet zag alleen 31xxx44!
en Dick zag alleen 21xxx34??
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169) augustus 1985 OC
H. Bosch – B. Slot 2-0
Hierin speelde ik (Henk, red.) een korte
vleugel opsluiting. Ik lette alleen op
combinaties naar veld 44 en de
mogelijkheid 18-22 en speelde daarom
43-38? De volgende wending had ik over
het hoofd gezien: 19-23! xx 18-23 x 23-28
x xxxx25 37-32 13-18 23-19 5-10 42-38 914 24-20 x 20-15 10-14

170) augustus 1985 OC Zelfde partij.
Waz: 38-33? Nadat ik al een schijf achter
gekomen ben geef ik Bert zelfs de
gelegenheid tot een damcombinatie: 2530? (met 23-29! als eerste zet levert de
combinatie wel het gewenste resultaat) x
14-19 xx xxx46. Bert had gezien dat hij,
als ik door zou breken met 15-10, zijn
schijf op 23 kon offeren en die van mij op
10 slaan. Hij overzag echter dat ik 33-28!
x 47-41 x x kon spelen +

171) mei 1985 OC
H. Bosch – J. van Galen 2-0
Waz 33-29 of ? 30-35??
In wederzijdse tijdnood miste Jaap hier de
winst door 23-28! en dan pas 30-35.
Nu won wit via 39-33 x 34-30 25x34 xx
23-29 x x 38-33 27x38 x42 29-34 49-44
15-20 16-11 20-24 en hier was Jaap zijn
tijdnood en twee punten kwijt.

172) februari 1985 OC
R. Koop – P. Groenewold 0-2
Ronny dacht hier met 27-22? tussen te
lopen om van dat lastige stuk op 27 af te
komen, maar Piet had het toch allemaal
even beter gezien: 28-33 xx 12-17 x30 410 x 9-13 xx xxxxx49 +
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173) februari 1985 OC
G. Schirinzi – B. Wiggers 0-2
Na 23-29? speelde wit hier in hevige
tijdnood 27-22? x28 x. Zwart speelde nu
geen 29-34? i.v.m. 22-18! etc., maar 9-13
en won uiteindelijk via overmacht.
Thuis kwam Gino er achter dat hij na 2329? had kunnen winnen via een Coup
Napoleon en wel door 30-25! x 25-20 x
39-33 x 27-22 x 26-21 x xxxxx2 of 4 +

174) februari 1985 OC
G. Schirinzi – B. Slot 0-2
Wit had als laatste zet 48-42! gespeeld.
Bert offerde verrassend met 17-21!? x 3237. Gino had dit niet gezien en liet zich
oprollen na 42-38?A x 29-24?B 25-30 2420 x x 16-21 36-31?C (ook =) x12 24-19
x24 31-27 x xx 12-18 x 11-17 x x +
A) 31-26! x 43-38 xx 46-41 x xxx10 +
B) 35-30 xx 38-32 x xxx10 =
C) 49-44 x 24-19 x 38-32 x 33-29 x xxx8

175) oktober 1984 OC
A. Bruins – B. Schlie 2-0
A. Bruins – M. Fluit 2-0
Zetje van Van Bergen. Opening: 31-26
19-23 36-31 14-19 41-36 10-14 46-41 510 33-29 20-25 39-33 14-20? 26-21! x27
(op x26 32-28 x x28 29-23 enz.) x21 x 3328 x x28 xx 29-23 x xxx5 x x46 +
Als in de diagramstelling 25 op 24 staat
levert de combinatie een schijf verlies op!!

176) augustus 1984 OC
A. Bruins – G. Schirinzi 2-0
Waz 27-22? x x. Er volgde 21-27! x31 2329 x x x 17-22 x xxx48. Op dit moment zat
ik al te gniffelen waarna ik de uitslag 0-2
voor mij invulde. Toch verloor ik nog door
nonchalance en bier??
x x21 x x22 31-26 x23? 38-33! en nu de
blooper of the year 20-24?? en wit won
door 42-38! x xxxx20 + (Aldus Gino, red.)
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177) augustus 1984 OC
B. Slot – E. van Gunst 0-2
Zwart had als laatste zet 6-11 gespeeld
en wit min of meer tot 27-22? gelokt.
Partijverloop: 27-22?A x x18*B x29* x21*
x22* xx xx x 22-27 en zwart won een
schijf en de partij.
A) I.p.v. 27-22 had wit 38-33 moeten
spelen 17-22* en op 27-21* zou dan
kunnen volgen 11-16* 42-38 x x 2227 xx 18-22 xx x x xxxx41 x x =
B) x21? 11-16! x x29 xx xx x xxx47 +

178) mei 1984 OC
B. Wiggers – R. de Bruin 2-0
Na goed te hebben gecontroleerd of er
geen naslag in zat speelde onze
kampioen: 24-20! x 34-29 x xx19 xx 38-33
x 47-42 x xx x 33-28 x xxx2 +
Zeer verrassend.

179) mei 1984 OC
H. Bosch – B. Maas 2-0
Ben speelde 17-22 (lokzet) en toen
vervolgde Henk met 32-28?! (lok-lokzet),
zwart trapte erin met 21-27? x 26-31 x 2732 x 19-23 x xxx47 36-31! xx 30-24 x 3430 x x xx xx6 +

180) maart 1984 OC
G. Schirinzi – M. Fluit 2-0
Martin had als laatste zet 8-12? gespeeld.
Gino kon er nu een halve maanslag uit
halen maar zag het niet direct en speelde
44-39? Ook zwart ontging die slag want
hij speelde nu 10-15? waarna de witspeler
wel het licht zag: 27-22! x 33-29 xxx 30-24
x30 xxxxx37 x x32 9-13 x24 +
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181) december 1983 Oefenwedstrijd
B. Slot – G. Kleinsman 1-1
Bert nam hier de prachtige dam met 3731!? x x x x x 27-21 x 36-31 x 47-42 xx
xxxx5 om daarna tot de verbijsterende
conclusie te komen dat 24-29 x xx x38 914 x x in verlies resulteert. Ook Gerhard
had dit van tevoren niet gezien. De partij
liep overigens later nog remise.

182) december 1983 OC
D. van Ommeren – H. Weggen 0-2
Oud-secretaris Hans speelde 17-21 3025? x x 4-10! x 5-10 x 19-24 x xx45 +
I.p.v. 30-25? had Dick ook 48-42 kunnen
spelen. Dan x x 5-10! Nu dreigt 18-22 xx
19-24 xx 9-13 x xxx45 + Hiertegen is 4034? geen verweer vanwege 23-29! xx 1318 x xxxxx46 +. Hierdoor moet wit alsnog
30-25 spelen waarna zwart zich kan
bevrijden met 19-24!

183) mei 1983 Probleem
G.H. Nijland
Wit speelt en wint!
In het meinummer van 1983 werd Gerrit
geïnterviewd voor “De Korrel” omdat hij
die maand 65 jaar was geworden.
Hierbij een eigen compositie van deze
voormalige ras-EDC-er!
11-7! x 41-37 xx 47-41 x 48-42 x xx xx 4540 x xxxxxx10 x xx3 +

184) april 1983 Sneldampartij
G. Achterhuis – A. Jurg 2-0
Zaz 20-24? Gerrit had hiermee vaker
succes: 25-20! x 27-22 x 26-21 x 38-32 x
xxxx5 + Zwart kan de dam gelijk afnemen
door 9-14 xx xx x38 en wit staat een schijf
voor. De opening luidde: 31-26 19-23 3227 14-19 37-32 10-14 41-37 5-10 46-41
20-24 34-30 24-29 x 23-28 x xx 30-25.
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185) april 1983 NC
A. Bruins – T. Wort 0-2
André had als laatste zet 42-38? gespeeld
en werd nu verrast door de volgende
schitterende combinatie:
25-30! x 20-24 xx x29 xx xxx x 12-18 x
xxx46 + en wit kon de pijp aan Maarten
geven.

186) februari 1983 OC
G. Kleinsman – B. Slot 0-2
Uit een analysevariant van Henk Bosch.
47-42?! is een prachtige lokker: 25-30? x
24-30 x34! 20-24 xx xxx27A x xxx x x 4741 xx 39-33 x xxx5 +
A) xxx47 xx met winst voor wit.

187) februari 1983
B. Wiggers – T. van Beek 0-2
Een partij van Bennie tegen de exkampioen van Gelderland.
Zwart trachtte zich door een bekende
offercombinatie te redden, nl. 23-28 x23! x
x 18-23 x x29 x x x30 13-19? en wit won
door 38-32 xx 42-38 x 27-21 x xxx1 +

188) februari 1983 KvO voorronde 1967
L. Karman – B. Wiggers 0-2
Een lok-lokzet uit het kampioenschap van
Overijssel waarin de huidige, bij Twente’s
Eerste spelende damredacteur van De
Twentsche Courant Tubantia, intrapte!
Waz speelde 33-29?
Nu volgde x33! xx xx 32-27 x 37-31 xxx
40-34 x xxx4 11-17 x36 17-22 xx x +
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189) december 1978 OC
B. Wiggers – B. Veldman sr. 2-0
Wit had als laatste zet 30-24 gespeeld.
Bruin (vader van Harry en opa van Björn)
speelde nu 16-21 (mooie lokzet). Bennie
deed 34-30 xx 24-19 x 31-27 x32! x x
xxxx11 waarna zwart het even later opgaf.
Echter na de slag naar 11 was het
volgende mogelijk geweest: 14-20! x 1217 x 23-28 x 24-30 x xxx49 en wit zou het
dan heel moeilijk krijgen!

190) december 1978 OC
C.B. Kot – H. Schuurhannes 2-0
Het jeugdtalent Che Ben, toen ca. 15 jaar
oud en in 1979 jeugddamkampioen van
e
Overijssel in de 1 klasse, sloeg toe nadat
zwart hier vervolgde met 11-17? 23-19! x
27-21 xx 37-31 xx xxx2 x xx x xx5 +
Helaas hebben we na zijn jeugdperiode
niks meer van de witspeler vernomen.

191) april 1976 KvO 1975
G. Beerepoot – F. Verhoeven 2-0
Gerard werd al op zijn 21e damkampioen
van Overijssel 1975!
Waz: 50-45! Om zwart tot een verklaring
te dwingen 16-21 31-26 21-27? 37-31 1823 47-41 x 33-29 x xx en de rest was een
kwestie van techniek, 4 aanvallers tegen
3 verdedigers.

192) januari 1975 OC
M. van Houtert – E. van Gunst 1-1
Zaz 11-17? Nu haalde Marthy (in 1987
damkampioen van Overijssel) er een
combinatie uit via 35-30 x 27-22 x 29-24
xx 37-31 xx xxxxxx15 32-37 15-10 26-31
x 37-41 40-34 41-46 10-5 25-30 x 18-23
x37 xx49 25-20 x16 20-14 =
In de diagramstand was mogelijk 18-22
x18 8-13 xx xxx x x met voordeel voor wit.
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193) november 1974 OC
M. van Houtert – G.H. Nijland 2-0
Zaz 8-12!? om Marthy te verleiden tot 3731? x x xx 33-28 x 28-23 x 34-30 x
xxxxx26 wat gunstig is voor zwart.
Ook na 8-12!? was mogelijk 37-31 x x xx
43-38 x 38-32 xx xxx3 en na 21-26 is het
uit, ook goed gezien door Gerrit.
Slechts 1 zetje had hij over het hoofd
gezien, en die was meteen goed raak:
33-29! x 43-38 xx x xx 35-30 x 39-33 x
xxx3 x xxxxx16 +

194) juli 1974 Bedrijfscompetitie
A. Lusink – K. Helmhout 2-0
Waz en Albert, toenmalig redacteur van
“De Dammer”, sloeg toe met een
combinatie die bekend staat als de
Hollandse slag.
34-29! x 28-23 xx 38-33 x xxx3 xx 42-37 x
43-38 x xxxx8 +

195) april 1974 Oefenwedstrijd
G. Beerepoot – G. van Berkum 0-2
Waz 24-19A? Er volgde 26-31 (op 42-37 x
x en dan 8-13 x 20-24 x xxx49) [20-14! xx
x, red] dus een offer met 19-13 x9 34-30 x
x30. Wit werd toen verrast door 31-37 x
17-21 xx 9-13 x 12-18 x xxxx48 +
A) 23-19? 10-14! x x x 4-10 x 17-21 x
18-23 xx xx x xx48 +

196) maart 1973 OC
E. van Gunst – J. Bakker 2-0
Zaz 37-42? (36-41 is verplicht) x 36-41
10-5 41-47* 5-23!! x x xx x en Evert, de
oud jeugd- en competitieleider, won fraai
op oppositie!
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197) februari 1973 OC
B. Wiggers – H. Bloemsma
Als laatste zet had damjournalist Hielke
hier als lokzet 13-18! gespeeld.
Bennie nam hier niet de damcombinatie
die mogelijk was en terecht.
27-22? xx 37-31 x x x 33-29 x xx x 30-24
x30 x x 39-33 x xxxx3 9-13 x x14

198) januari 1973 OC
J. Bakker – B. ter Brugge 2-0
Wit had als laatste zet 38-33! gespeeld en
Barend sloot nu met 18-22?
Jouke nam nu de volgende wending: 3530! x 45-40 x x50 xx 31-26 x xxxx20 +

199) november 1972 OC
D. Baas – U. Koster 2-0
Waz: 34-29 x xx x25? 32-27! xx 33-29 en
welke zwart ook zou slaan een slag naar
veld 5 is niet meer te voorkomen!!

200) november 1972 Sneldampartij
B. Wiggers – U. Koster 0-2
Waz: 37-31? en Ulbe kon fraai uithalen
via 18-22! x 17-21 xx xx x28 9-13 x 13-18
x xxxx50 +
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32 fragmenten uit het jubileumboek van 1983
Bij de problemen geldt: Wit speelt en wint!

201) Oefenwedstrijd
L. Schut – B. Wiggers 2-0
Waz 34-30 14-20?
30-24! x 28-23 8-12* 33-28 xx 40-34 xx
xxxx3 +

202) NK jeugd 1956
B. Wiggers – O. Hoekstra 1-1
Zwart zette hier voort met 13-18.
Had hij echter 9-14? gespeeld dan had
Bennie gecombineerd via 26-21! x 36-31
x x xx 34-29 xx 33-28 x xxxxxxx29.
Bij evt. winst zou hij dan jeugdkampioen
van Nederland zijn, nu werd hij tweede
achter diezelfde O. Hoekstra.

203) Probleem
H.C. Voogd
28-23! x 30-25 xx 47-41 x 37-31 xxx 3833 x xxxx2 x xxxx16 +

204) Probleem
H.C. Voogd
28-22! xx 47-41 xx x48 xxx xxxxxx5 +
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205) Probleem
P. Groenewold
20-15! 3-9 15-10 9-14 x 16-21 x x 19-14
21-27 14-10 27-32 10-5 32-38 5-37 8-12A
39-33 x 37-14 29-33 14-3 12-18 3-9 18-23
9-14 23-29 14-20 29-34 x38 34-40 38-33
40-45 33-50 +
A) 8-13 37-26 13-18B 39-33 x 26-3 1822 3-9 22-28 9-14 28-33 14-20 +
B) 13-19 39-33 x 26-8 19-23 8-12 +

206) NC
G. van Berkum – J. van Ruiten 2-0
Waz speelde hier 39-33 als lokzet.
De Apeldoorner tuinde er nu als volgt in:
24-29? xxx 16-21 x xxx 31-27 xxx xxx7 +

207) Forcing EDC-motief
H. Bloemsma
Het zogenaamde “EDC-motief”:
34-29! 14-20 35-30 x 29-23 x xxx2 20-24
x x 38-33 12-18 33-28 24-29 37-32 29-33
39-34 x 34-29 +

208) Probleem
H. Bloemsma
Het probleem in dit diagram won in 1971
de tweede prijs in “Les Blancs et Noirs!”
28-22! xxx 43-38 xx xx x 6-1 37-41 (op
12-17 1-12!) xxx36 8-12 36-47 12-17 4742 17-21 42-26 21-27 26-3 14-19 3-9 2732 9-4 19-23 4-15 +
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209) Probleem
G. Kerkdijk
48-43! x x xx 39-33 xx xxx2 x 17-12 x
xxx5 +

210) Probleem
G. Kerkdijk
44-39 x44* 45-40 x35* 34-30 x24* xxx9
x13* x x xx16 41-46 16-32 x 47-41 +

211) Probleem
J. van den Boogaard
29-23! x 23-19 x 33-29 xx x x 27-21 xx 1812 xx 40-34 xx xxxxxxxx5 +
Nu volgt een eindspel van L. Schut:
A) 11-16 5-32 25-30 32-43 30-35 43-49
B) 11-17 5-28 17-21 28-32 21-26 32-43
26-31 43-48
C) 25-30 5-28 11-16 28-23 16-21 23-32
21-26 32-43 30-35 43-34 26-31 34-23

212) Probleem
J. van den Boogaard
19-14 10x30* 32-27 xx x38 x 36-31 x 3832 x 29-23 x xx14 x 39-34 x xxxxxx4 x x +
Nu volgt een eindspel van Van Bentum:
25-30 4-9 12-17A 9-25 30-35 39-34 1721B 25-9 21-26 9-18 15-20 18-29 20-25
29-18
A) 30-35 39-34 12-17 9-3 17-22 3-9 2228 9-14 28-33C 34-29 x 14-23
B) 17-22 25-9 22-28 9-14 28-33 zie A
C) 35-40 x45 28-33 14-32 33-39 32-49
15-20 45-40 20-24 40-34 x 49-40
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213) Probleem
D. Vuurboom
32-27! x 33-28 x x x 37-31 xx 42-38 x x37
xxx xxxxxx1 +
Nu volgt een eindspel van L. Schut:
6-11 1-12 11-16 12-7 16-21 7-16 21-26
16-7 26-31 7-23 35-40* x 31-37 45-23 3641 x 37-42 23-37 x x +

214) NC 1982
G. Baas – M. van Houtert 2-0
Doetinchem – Twente’s Eerste
In de diagramstand geeft 43-39 8-12 niet
meer als remise, daarom speelde Gerrit
28-22 met het volgende partijverloop:
23-29 (na 8-12 en 33-28 loopt zwart ook
vast) 33-28 8-12 43-39 18-23 39-34 12-17
(op 12-18 volgt 34-30) x x x 13-18 34-30
(de dam via 37-31 x x xx xxx1 geeft nog
een eindspel) 14-20 x x 30x19 x 28-23 2933 (wat anders?) xx1 xx 1-23 +

215) KvO 1975
M.Morsink – G. Beerepoot 0-2
Waz 49-44?
24-30 x x 33-29 (op bijvoorbeeld 37-32
volgt 23-28 x21 22-27 met dam) 14-19 3732 11-16 x x 41-37 23-28 37-32 x x 9-14
38-33 19-23 44-40??
Nu volgde: 14-20! x 13-19 x xx x xxx47 +

216) OC
M. van Houtert – G. Beerepoot 0-2
Waz 28-23?
x x23 waarna zwart verrassend speelde:
21-27! x 14-19 xx 12-17 x xx28 x xxx31
Er volgde 35-30 1-6 30-24 x x 11-17 x x17
waarna Gerard doorbrak op wits lange
vleugel en won door overmacht.
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217) Oefenwedstrijd
G. Achterhuis – H. Hoogstede 2-0
Gerrit speelde hier 34-29! waarop de
Hengeloër vervolgde met 8-12? x x 39-34!
x 48-43 x 44-39 xx xxxx10 x 36-31 xx
xxx4 +

218) OC 1967
D. Baas – E. van Gunst 2-0
In de diagramstand combineerde Derk via
27-21! xx 47-41 x 32-28 x x xx 49-44 x 4035 x xxxx1 +

219) OC
J. Baas – D. Baas 2-0
Zaz: 27-31* x 29-34 21-49 22-28AB: 1611 28-33 11-7 34-40 x 33-38 35-19 38-43*
7-2 43-49* 19-35 49-32 26-21 x 35-49 +
A) 34-39 26-21 22-28 16-11 28-32 x 3944 11-6 +
B) 34-39 26-21 22-28 16-11 28-33C 11-6
39-44 x40 33-38 21-17 38-42 40-49
42-47 49-38 +
C) 28-32 x 39-44 11-6 +

220) PC
G. Hilbrink – H. van Amerom 0-2
EDC – Twente’s Eerste
Het diagram geeft de stand na 36-31?
waarop zwart antwoordde met 13-18!
Op dit moment is wit positioneel verloren.
Er dreigt 18-22. De dreiging opheffen door
38-32? gaat niet vanwege de damzet 1621! x 25-30 x 15-20 xx xxxxx47 +
Er volgde 28-22 waarop onze Henk de
strijd besliste met 16-21! x13* xx x 24-30
13x24 xx 24-19 15-20 41-37 12-18 31-27
20-24 x x en wit gaf zich gewonnen.
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221) Probleem 1954
L. Schut
45-40! x 21-16 x x x 34-29 x 33-29 x 2822 xx 37-31 x xxxx14 x 43-39 x xxx9 x x4
13-18* (na 13-19 4-10 enz. kom je ook op
de hoofdvariant uit) x22 35-40* 42-38 4045 22-50 25-30 26-21 1-7 21-17 30-34 3833 34-40 33-28 7-12 x 40-44 x33 45-50 82 50-45 33-50 45-29 2-7 x 50-45 1-6 4550 +

222) Probleem 1948
L. Schut
33-29! xx 35-30 x 46-41 x 34-29 xx43 4237 x 37-31 x xxxxx3 x 44-39 x xxxx9 1014* x x 3-8 24-29 8-12 29-33 12-1 dreigt
met 1-6 +

223) Probleem 1940
L. Schut
Wit speelt 43-38 als lokzet!
Neemt zwart de dam nu door 23-29 xx 410 x 13-18 x xxx48 volgt 27-21! x 38-32 x
36-31 x 49-43 x 47-42 x 40-35 x x34 x
xxx2 +. De beste zet is nu: 11-17 50-44
17-22 44-39 en het afspel wordt door wit
gewonnen.

224) Probleem 1940
L. Schut
33-29! xx 22-18 x 37-32 x 47-41 x 32-28 x
xx xx50 xxx4 x xxx6 +
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225) Probleem 1940
L. Schut
44-40! x 47-41 x 34-30 x 28-23 xxx46 1611 xx x x xxxxxxxx5 +

226) Probleem 1939
L. Schut
32-27! xx 35-30 xx 49-44 xx 48-42 xx 3024 xx xx4 x xxxxxx28 +

227) Probleem 1855
B.W. Blijdenstein
48-43! x 43-38 x 42-37 x 36-31 x 47-41 x
45-40 xx13 xxxxxxx9 +
Bijv. 8-12 9-3 12-18 3-17 18-23A 17-33
10-14 33-42 23-28 42-38 14-19 38-15
A) 10-14 17-33 14-19 33-15 18-22 15-4
22-28 4-15

228) Probleem 1854
B.W. Blijdenstein
18-13! x 13-8 x 26-21 x 12-7 x xxxxx48
xxx xxxx5 +
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229) Probleem 1854
B.W. Blijdenstein
30-25! xx xx x 34-29 xxx18 xx1 +
Bijv. 13-19 1-40! 6-11A 40-44 11-16 44-35
19-23 35-40 23-28 40-49 28-33 49-43
A) 19-24 40-44 24-30 44-39 30-35 39-44

230) Probleem 1854
B.W. Blijdenstein
43-39! x 29-24 x13* 17-11 x 27-21 x 3732 x 28-22 36xxxxx28 xxxxxx15 +

231) Probleem 1826
B.W. Blijdenstein
31-27! x 33-28 x 8-3 x xxxxx37 (slag gaat
over schijf 24) x 39-34 x 45-40 x 42-38 x
10-5 +

232) Probleem 1826
B.W. Blijdenstein
23-18! x 35-30 x 26-21 x 22-17 xxx42 2520 xx xxxx40 x 46-41 +
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Over dit jubileumboek
Een 75-jarig jubileum kán niet zonder jubileumboek. Als voorzitter en tevens redacteur
van “De Dammer” zag ik hierin dan ook een mooie taak voor mij weggelegd. Een
goedmaker ook voor een vreselijke fout die ik ooit in 1976 maakte, door, toen net
vertrokken uit Woudenberg als clubkampioen bij DAWO en als student aangekomen in
Enschede, géén lid te worden van EDC maar het dammen 23 jaar terzijde te laten.
Wás ik maar, hád ik maar, dan was die 75 jaar EDC bijna voor de helft ook mijn
geschiedenis geweest. De opdracht en toezegging om voor het jubileumblad zorg te
dragen is voor mij een goedmaking, groot genoegen en eer tegelijk.
Nu beginnen veel ondernemingen bij het mijmeren over de ideale opzet, zo ook hier.
En al snel merkte ik dat het eigenlijk net is als een partij dammen. Van uitermate groot
belang is de “insteek”. Al vóór de eerste zet is gespeeld heeft een dammer meestal een
bepaald idee over de te spelen partij. Wordt het aanvallend of juist verdedigend. Het
eerste betekent vaak dat het creatieve en artistieke nadrukkelijk wordt gezocht, het
tweede vereist juist gedegen spel. Wat het beste is hangt van ontelbare factoren af. De
dag, je stemming, de stand. En of je bij die insteek moet blijven tijdens het spel is een
tweede.
Gewoon maar beginnen is in elk geval een goed begin en zo begonnen Gino en ik op 3
juli j.l. allereerst aan het inventariseren van ons materiaal.
Gelukkig, er wás materiaal. EDC kent vanaf eind jaren 60 een prachtig en informatief
clubblad, daarnaast kwam er in 1983 een gedegen 50-jarig jubileumboekje uit met heel
veel informatie over de vroegste geschiedenis. Uit dit materiaal lieten zich allerlei
feitelijkheden vrij gemakkelijk reconstrueren. De bestuursfuncties, de
kampioenschappen enz. Toch is het verrassend hoeveel onduidelijkheden zulke
bronnen met zich meebrengen. Betekent “lid geworden of gepromoveerd in 1982” nu
in “seizoen 1981-1982” of “seizoen 1982-1983”?
Stond dat clublokaal nu aan de “Schurinksdwarsweg of toch aan de “Schurinksweg”?
Bronnen bevatten altijd fouten en regelmatig moest er bevestiging gezocht worden.
Streven naar perfectie is tenslotte een kenmerkende eigenschap van dammers.
Behalve onduidelijkheden levert het ontsluieren van bronnen ook regelrechte mysteries
op. Zo werden er twee foto’s gevonden van simultaans van Jannes van der Wal tegen
EDC maar lichtval en behang op die foto’s wezen op verschillende gelegenheden. En
een bijbehorende tekst sprak ook uitdrukkelijk over “een vervolg”. Maar waar en
wanneer was dan die eerdere simultaan?
Zulke mysteries moesten opgelost en dat vereiste het steeds opnieuw weer doornemen
van ongeveer 150 clubbladen om nét die ene regel tekst te vinden die een bepaalde
kwestie eindelijk oploste.

Maar hiermee was nog niet méér gedaan dan het inventariseren van bronnen.
Het jubileumblad ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan was een heel bruikbaar
voorbeeld wat je met zulk materiaal kunt doen. In feite is het vorige jubileumboek in
dit boek verwerkt. Opnieuw dus de geschiedenis van het dammen in Twente vóór
1900, dammen in Enschede vóór 1917 en dan in 1933 de oprichting van het huidige
EDC. Wie die oude geschiedenis al kent kan dat hoofdstuk gewoon overslaan.
Wel hebben we geprobeerd die oude geschiedenis waar mogelijk met oude foto’s aan
te vullen en hiervoor is gespeurd in allerlei oude archieven.
Behalve “de Geschiedenis” lagen ook de andere hoofdstukken voor de hand. De
bijzondere ontwikkelingsgeschiedenis van het clubblad bijvoorbeeld. Aandacht voor al
die moeite en inspanningen om tot een mooie voorkant te komen en nog belangrijker,
tot goed leesbare diagrammen.
Natuurlijk moesten er ook fragmenten in. Er zijn prachtige vondsten gedaan in de
partijen, achter het bord of later bij analyse. Dat is wat ons dammers fascineert, dat
verdient daarmee vanzelf een plaats in dit boek. En bij het nalopen van 75 jaar vonden
we steeds meer fragmenten die de moeite ons inziens waard waren om in dit
jubileumboek op te nemen.
En zo begon de inhoud van dit jubileumboek steeds vastere vormen aan te nemen.
Maar daarmee was de vraag naar “de insteek” nog steeds open. Een gedegen, zo
feitelijk mogelijk chronologisch verhaal?
Gaandeweg begon zich een ander idee op te dringen. Want het doornemen van 75 jaar
geschiedenis van EDC laat een mens niet onberoerd. Op reis door 75 jaar EDC
ontmoet je grootheden, reuzen, sterke spelers en unieke problemisten. Je komt
begenadigde schrijvers tegen, gedreven organisatoren en bovenal veel rotsvast-trouwe
clubleden. Je leest de verhalen over clubleden die hun grote liefde ontmoeten, en je
leest die verhalen in het besef van dat rouwbericht in datzelfde clubblad, jaren later.
Je leest schitterende bijdragen in het clubblad, je leest over al die inspanningen die
EDC-ers zich getroost hebben om hun fascinatie voor hun damspel uit te dragen. Je
leest over hoop, over dromen en dat in de wetenschap hoeveel er van die dromen is
uitgekomen en hoeveel tegelijkertijd ook niet en nooit meer. En je ontkomt niet aan
een overweldigend gevoel van weemoed.
Het werd ons toen duidelijk dat een boek over 75 jaar EDC geen opsomming moest
zijn van kale feiten, geen verzameling diagrammen, maar dat het in de eerste plaats een
boek moest zijn over al die mensen die 75 jaar EDC tot hun persoonlijke geschiedenis
mogen rekenen.
Hun geschiedenis vertellen, hun namen schrijven, hun verhalen te boek stellen, dat is
de bedoeling van dit jubileumboek.
Wij wensen u veel plezier met het lezen.
De samenstellers
Gino Schirinzi
&
Paul van de Veen

Voorwoord

Voorwoord door H. Meurs, voorzitter KNDB
De toekomst is niet meer wat het geweest is!
Ingrijpende veranderingen in de samenleving nopen ons om met andere
toekomstscenario’s rekening te houden dan in het verleden. We leven nu in totaal
andere structuren, normen en waarden, technische mogelijkheden en (vrije)
tijdsbestedingen dan zeg maar een eeuw geleden. Dat heeft zijn weerslag op hoe we
onze toekomst gaan invullen, maar ook op hoe we naar het verleden (kunnen) kijken.
Vanuit een toekomst heb je een beter zicht op het verleden.
Derhalve, de geschiedenis is ook niet meer wat het geweest is! De geschiedenis
verandert voortdurend. Nieuwe feiten leren ons beter begrijpen wat er in het verleden
gebeurd is en hoe we dat verleden mogen inkleuren.
Daarom is het zo boeiend om te zien hoe EDC omgaat met haar geschiedenis, en op
welke wijze dat nu weer opnieuw vastgelegd wordt voor het nageslacht, daarmee de
identiteit van EDC versterkend.
EDC viert haar 75-jarig bestaan, maar kan met evenzoveel reden haar bijna 100-jarig
bestaan vieren.
Het tekent de vereniging dat ze zich in deze bescheiden opstelt, en de stille jaren na de
oprichting in 1913 tot aan 1933, het moment dat er weer nieuw leven ingeblazen werd.
Voor de Nederlandse Dambond overigens bestond EDC wel getuige de vermelding van
de vereniging in het overzicht van verenigingen bij de NDB uit 1932 (secretaris H.J.
Verhoeks, Borneostraat 48-50, Hotel “De Zon”, Zuiderhagen, dinsdag). Van een
bijdrage van de contributie wordt geen melding gemaakt. Maar dat blijft zo tot 1935,
wanneer gemeld wordt dat EDC een uiterst bescheiden bijdrage van Dfl 4,50 aan de
bondskas overgemaakt heeft. Dan telt de vereniging 12 leden, dan pas sluit ze zich ook
aan bij de Nederlandse Dambond, en is het speellokaal gewijzigd in Hotel ‘t Zwik,
Hengelosche weg.
In deze tijd komen alom damverenigingen in Nederland opzetten. Voornamelijk echter
in de randstad. Alleen Amsterdam telt dan al 13 verenigingen en Rotterdam zelfs 15.
Het doet denken aan iets van buurtverenigingen. Wat terugkijkend in ieder geval
geconstateerd kan worden is dat elke vereniging pas leeft wanneer er een ziel in gelegd
wordt door haar leden. Leden met bezieling houden een vereniging levend. Met
genoegen merk ik op dat EDC op dit punt niet te klagen heeft. Leden en bestuur
vormen een krachtig draagvlak onder het voortbestaan en de toekomst van EDC. Ook
daarom weer een wijs besluit om nu het 75-jarig bestaan te vieren, immers: over 25
jaar al weer een fantastisch feest voor de boeg. Dat feest gaat er komen!
Ik wens bestuur, leden en alle overige betrokkenen nog veel fijne clubjaren in EDCverband toe.
Haitze Meurs
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Voorwoord door oud voorzitter W. van Sint Annaland
EDC viert haar 75-jarig bestaan
Het damspel trok mij als kind al aan. Op pakjesavond ‘Sinterklaas’ zat er altijd wel een
kartonnen dambord met schijven bij. Veel later toen een collega liet zien hoe hij in een
simultaanwedstrijd tegen de Canadese wereldkampioen Deslauriers naar dam
combineerde en vervolgens remise afdwong was ik stomverbaasd over de
mogelijkheden van het spel. Ongelooflijk dat dammers zo diep en ver vooruit konden
denken. Begin jaren 50 werd ik lid van EDC en dat blijft de rest van mijn leven zo.
Dinsdags spelen we de onderlinge competitie. Aan het eind van het seizoen zijn de
resultaten bekend en worden de prijzen aan de kampioenen uitgereikt.
Het mooie van dammen vind ik de emotie van de spelers, na 3 tot 5 uur spelen, na
beëindiging van de partij. De lichaamstaal spreekt boekdelen. Dammen, ‘het doet je
wat’. Dammen doen dammers met veel plezier, maar besturen is van een heel andere
orde. Besturen betekent je met ‘hart en ziel’ inzetten om de vereniging goed te laten
functioneren en het ledental uit te breiden of minstens in stand te houden. Gelukkig
voor EDC is dit de voorbije 75 jaar gelukt. Persoonlijk weet ik uit eigen ervaring wat
er voor komt kijken om alles in goede banen te leiden. Ik wil graag ons huidige bestuur
en leden bedanken voor hun inzet en feliciteren met het 75-jarig jubileum van EDC.
Wim van Sint Annaland

Voorwoord door oud voorzitter B. Wiggers
Wanneer je met mensen praat over EDC valt onmiddellijk de naam Bennie Wiggers.
“Bennie is EDC.”
Een woord van Bennie in dit jubileumnummer mag dan ook niet ontbreken.
Helaas, een tia, nu acht jaar geleden maakte een abrupt einde aan zijn glanzende
damcarrière. Daardoor is Bennie op dit moment niet in staat zelf een paar woorden in
dit jubileumnummer te schrijven. De geschiedenis van het 75-jarige jubilerende EDC is
voor een groot deel de geschiedenis van Bennie zelf. Dit jaar is hij 61 jaar lid van EDC
en op enkele jaren na maakte hij al die jaren deel uit van het bestuur.
Uiteraard feliciteert hij het bestuur en de leden met het 75-jarig jubileum en wenst voor
de toekomst alle goeds.
Mister EDC
Bennie Wiggers
“Mister EDC” zijn niet Bennie’s woorden. Zelf zegt hij: “EDC is mijn cluppie.”
EDC is ook mijn clubje. Vandaar dat ik dit stukje voor Bennie geschreven heb.
Wim van Sint Annaland
2

Voorwoord door oud voorzitter D. van Ommeren
Met veel genoegen denk ik terug aan de periode als voorzitter van EDC. Ik nam het
voorzitterschap over van Bennie Wiggers maar hij bleef toch altijd in de goede zin van
het woord "de Baas". Ook toen ik i.v.m. mijn benoeming in het PODB-bestuur het
voorzitterschap beëindigde nam hij samen met Wim van Sint Annaland ook formeel
weer het heft in handen en terecht.
De bestuursvergaderingen die bij de bestuursleden thuis werden gehouden, waren vaak
een feest met lange nazitten. In die tijd hadden we te maken met 3 soorten EDC-ers,
wat vaak tot de nodige aanpassingen leidde. Naast de originele EDC-ers waren er altijd
een aantal studenten en een aantal Surinamers lid. Ikzelf was ook een betrekkelijke
nieuwkomer maar werd op bijzonder hartelijke en vriendschappelijke wijze in de club
opgenomen. Het grootste probleem in mijn periode als voorzitter was de huisvesting.
We waren van Hotel Reinders bij de Vluchte terecht gekomen en kwamen uiteindelijk
uit bij De Wimpel. Ook zorgde de PODB voor veel problemen. Veel clubs hadden
contributie-achterstand en er was een grote competentiestrijd tussen de voorzitters van
enkele belangrijke clubs.
Mijn vrouw Anneke die helaas recent is overleden, heeft ook haar steentje bijgedragen
aan het clubleven. Zij organiseerde bv. het jubileum van de heer Achterhuis en zij
bracht de jeugddammers vaak naar toernooien en onderhield contacten met veel
lotgenoten (dames van dammende mannen). Ook heeft ze Piet Groenewold in de
laatste periode van zijn leven bijgestaan.
Ikzelf herinner me een jubileum van Bennie waarbij ik het gehele toenmalige bestuur
van de PODB samen met Bennie een sneldamtoernooi heb laten spelen. Ik denk met
heel veel genoegen terug aan de periode 1982-2000 dat ik actief lid was jullie club, met
heel veel mooie herinneringen en heel veel blunders en een enkele "topprestatie".
Ik ben verheugd dat mijn vroegere dorps- en clubgenoot van DAWO uit Woudenberg,
Paul van de Veen thans jullie voorzitter is.
Tot slot 2 anekdotes die ik niet onvermeld wil laten.
De wedstrijden tegen Piet Groenewold waren altijd bijzonder. Na zijn laatste zet
waardoor er een ingewikkelde slagkeuze ontstond, kwam ik tot de ontdekking dat de
partij voor mij verloren was en ik gaf Piet de hand, tegelijkertijd gaf hij mij echter ook
de hand omdat hij verder had gekeken dan ik en gezien had dat de partij bij de juiste
voortzetting voor hem verloren was. Het zal niet vaak voorkomen dat er bij een
wedstrijd 2 verliezers zijn. (Zie fragment 168)
In een bepaald seizoen waren EDC l en 2 in de hoofdklasse van de PODB ingedeeld en
moesten dus een officiële wedstrijd tegen elkaar spelen. Het was i.v.m. concurrent
Westerhaar geboden dat EDC l met zo groot mogelijk verschil won. Door
omstandigheden speelden Henk Bosch en ik onze wedstrijd vooruit bij hem thuis. Een
van mijn mooiste overwinningen ging daardoor echter de boeken in met een 0.
Ik wens EDC een goede toekomst met nog veel meer jubilea.
Dick van Ommeren
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Voorwoord door oud voorzitter A. Boers
Het albasten jubileum
Zo zou je de mijlpaal van 75 jaar EDC kunnen noemen als je de regels voor bruiloften
volgt. Het klinkt wat saai en niet zo spannend als zilver, smaragd of goud. Het klinkt
meer naar bejaard, waardigheid en breekbaarheid. Bovendien zijn de mensen van het
eerste uur veelal niet meer in leven, zodat je voor het opfrissen van je geheugen voor
een deel afhankelijk bent van voorgaande jubilea. Voor het schrijven van dit stukje heb
ik het jubileumblad uit 1983 nog eens gelezen. Dat bracht me weer aardig in de sfeer
van zoete herinneringen aan een geweldige tijd: De lichamelijke uitputting na een
zware partij en aansluitende autorit, de prachtige toernooi-avonden, de jaarlijkse
bijeenkomsten zoals de nieuwjaarsreceptie en de barbecue-avond voor het bestuur bij
Wim van Sint Annaland. Een heleboel gezichten komen voorbij die ieder op z’n eigen
manier invulling gaven aan mijn leven: Bennie Wiggers (nog bedankt voor je bezoek
in 1999!), Gino Schirinzi, Gerhard Kleinsman, Jan van Montfoort, enz.
Vaak genoemd zijn de mensen die op de voorgrond traden en kort maar heftig boven
de oppervlakte uitkwamen en die door hun optreden noodzakelijke veranderingen in
gang gezet hebben. Niet vermeld worden de waterdragers, de mensen die er altijd zijn,
die de club bijna letterlijk dragen. Zonder compleet te zijn toch een paar namen die
mijn herinnering in die zin kleuren: Luit Haan en Gerrit Kooistra.
Een club als EDC heeft in het leven van heel veel mensen een grote rol gespeeld en zal
dat blijven doen. Dat zij ook voor de damsport belangrijk is telt voor mij pas in tweede
instantie. Ik zal graag een stukje schrijven bij het 100-jarig jubileum.
Albert Boers
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Voorwoord door voorzitter P. G. van de Veen
Het damspel is één van de oudste bordspelen. Sommigen beweren zelfs dat het
damspel uiteindelijk terug te voeren is op een bordspel dat de oude Egyptenaren al
kenden. In het damspel gaat het om de totale vernietiging van de tegenstander door al
diens materiaal af te nemen of door het volledig klem te zetten.
Elkaar proberen te vernietigen. “Hoe”–zo vraagt de niet-dammer zich af– “kun je dat
nu 75 jaar in clubverband met elkaar volhouden? Is dat nou leuk?”
Jazeker! Dat is reuze leuk! Het is eigenlijk niets anders dan elkaar te lijf gaan, maar
dan wel binnen de regels en grenzen van het spel. En dat is iets dat de mensheid al
sinds de vroegste tijden graag doet. Er zijn duizenden spelen bekend met tientallen
varianten, over de hele wereld, uit alle tijden. De mens is Homo Ludens, de "spelende
mens".
“Maar”, –zo vraagt de niet-dammer zich af–, “wat maakt juist dat damspel zo
speciaal?” Het antwoord zou kunnen zijn dat dammen in hoge mate een psychologisch
spel is. De kunst is om je tegenstander te verleiden om een fout te maken. Uit te dagen
om té gecompliceerde posities in te nemen, je tegenstander te plagen, te verlokken,
alles in de hoop op de beslissende fout. De moeilijkheid daarbij is dat ons spel
onuitputtelijk is aan mogelijkheden en onmogelijk achter het bord volledig te doorzien.
Het damspel is de strijd van mens tot mens wie het verste en nauwkeurigste vooruit
denkt.
De fascinatie daarvoor delen alle dammers en zij herkennen die fascinatie ook bij
elkaar. Dammers raken in vervoering door de plotselinge combinatie die van een
mooie positie ineens een rokende puinhoop maakt, wij zijn ons bewust van ons
onvermogen dit spel ooit volledig te begrijpen, we zijn allemaal gefascineerd door de
ontelbare variaties en verslaafd aan de spanning van het spel. Precies dát is wat al 75
jaar lang allerlei totáál verschillende mensen bij elkaar brengt bij EDC.
Maar er is méér dan 75 jaar tegen elkaar strijden. Dit is ook de geschiedenis van
mensen die mét elkaar strijden om de damclub te behoeden, te laten groeien en anderen
deelgenoot te maken van ons prachtige spel. Het is ook het verhaal over hoe deze
mensen met elkaar omgingen, in gelukkige tijden en in droevige tijden. 75 jaar EDC is
geen verhaal over posities op een dambord maar over de mensen áchter dat dambord.
En daarmee ook een verhaal over maatschappelijke veranderingen. Onze tijd verandert,
onze samenleving, wij mensen zijn veranderd en daarmee ook het verenigingsleven.
De tijd van busreisjes naar de Holterberg ligt vér achter ons. Dammers reizen nu af
naar Salou of naar Peking. Het clublied van EDC wordt echt nooit meer gezongen. Dat
hoort bij tijden die achter ons liggen. Ooit weigerde EDC te spelen als er niet gerookt
mocht worden. Het kan allemaal verkeren....
Wat blijft is de fascinatie die wij allen delen voor ons mooie damspel.
Leden, donateurs en supporters van EDC, u allen van harte gefeliciteerd met dit
jubileum.
Paul van de Veen
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De geschiedenis van EDC

De geschiedenis van EDC

Dammen in Twente, vóór 1900
Onze kennis van de beoefening van het damspel in Twente begint bij Benjamin Willem
Blijdenstein, representant van een familie van textielfabrikanten te Enschede, plaats
van vestiging omstreeks 1690. Zijn vader, Jan Bernhard Blijdenstein (1756-1826) was
in 1795 gemeenteraadslid, vanaf 1798 enige jaren kamerlid en van 1811-1818
burgemeester van Enschede.
Benjamin Willem Blijdenstein, geboren 21 augustus 1780 en overleden 17 april 1857,
gold in zijn woonplaats als één van de vermogendste ingezetenen. Hij was ook enige
jaren gemeenteraadslid en van 1839-1845 had hij zitting in de Provinciale Staten van
Overijssel. Uit zijn huwelijk met Catharina ten Cate (1786-1845) zijn veertien kinderen
geboren. Eén van hen was Benjamin Willem junior (1811-1866) die, in Leiden
gepromoveerd tot doctor in de rechtswetenschappen, achtereenvolgens als notaris
(1835) en bankier (1841) werkzaam was. In 1861 werd hij de stichter van ”De
Twentsche Bankvereeniging”. Een eeuw later, oktober 1964, fuseerde de Twentsche
Bank met de Nederlandse Handelmaatschappij (uit 1824) tot de Algemene Bank
Nederland die weer in 1991 fuseerde met de Amsterdam-Rotterdam bank tot ABN
AMRO.
Dat maakt wellicht ten overvloede duidelijk dat bij Benjamin Willem Blijdenstein een
man van aanzien was! Maar ook een met belangstelling voor de denksporten.
Zijn oudste zoon, aan wie dezelfde voornamen als zijn vader (en grootvader) werden
gegeven, heeft het schaakspel beoefend. In de wedstrijden van de Nederlandse
Schaakbond 1873 en 1874 behaalde hij de tweede en derde prijs.

Benjamin Willem Blijdenstein (1780 - 1857) met enkele van zijn 14 kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen, ± 1850
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Benjamin Willem Blijdenstein daarentegen hield zich met het damspel bezig.
In het 3e deel van het omvangrijkste damwerk dat ooit verschenen is, "Le Damier" van
Georges Balédent (1856-c. 1921), komen op naam van B.W. Blijdenstein 33
problemen voor, die deel uitmaken van de 51 standen tellende "Verzameling van zetten
op het dambord", een uit 2 deeltjes bestaand damboekje met doorlopende paginering,
in 1826 uitgegeven door A. May van Vollenhoven te Rotterdam. De uitgever kan
tevens als auteur worden beschouwd, aangezien hij zelf met 15 posities in dit boekje,
dat 48 bladzijden telt, is vertegenwoordigd.
Tien jaar later, in 1836, verscheen bij M.J. Luyks te Rotterdam van B.W. Blijdenstein
het boek "Handleiding tot de oefening en kennis van het damspel met eene opgave van
meer dan zestig positiën en uitkomsten". Na aftrek van de simpelste opgaven blijven er
60 over, waarvan er 40 uit het werkje van May van Vollenhoven, die overigens
ongenoemd blijft, zijn overgenomen. Daaronder bevinden zich alle standen van
Blijdenstein, van wie ook nog een dozijn nieuwe problemen zijn opgenomen.
Blijdenstein was dus de eerste Twentse problemist. Enkele van zijn problemen werden
geplaatst in het Nederlandse schaak-tijdschrift "Caissa" (1854-1857) en in "Het
Damspel", tijdschrift van de Nederlandsche Dam Bond (onder andere maart 1928).
(Bron: K.W. Kruijswijk)

De gebruikte bronnen voor “Dammen in Twente, vóór 1917”
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Dammen in Twente 1900 - 1917
Het eerste teken van de beoefening van het damspel in Twente dateert van 1835, toen
er een damboekje verscheen van B.W. Blijdenstein, Enschede (geboren 1780,
overleden 1857), de vader van de stichter der tegenwoordige Twentsche Bank.
Hoewel er waarschijnlijk ook voor en na 1835 (tot 1909) in Twente wel “een dammetje
werd gelegd" (zinspeling op een partij dammen in de vorige eeuw), is ons hiervan niets
bekend. Sedert 1909 echter heeft ook in Twente het fraaie damspel een grote vlucht
genomen. Omstreeks 1909 kwamen enkele Hengelose jongelui geregeld in het
Geheelonthouders-koffiehuis, Brinkstraat (later tegenover het Stadhuis), bij elkaar, om
hun partijtje dam te spelen. Twee van hen waren de overigen in speelsterkte verre de
baas, te weten G. Mantel (geboren 1889) en N. de Vries Gzn. (geboren in 1891,
overleden 1940-1945). Beide spelers maakten later veel propaganda voor het damspel
in andere Twentse plaatsen en zelfs ver daarbuiten.
In 1909 kwam J. de Bruyn (geboren 1878, overleden 1962), een der pioniers van de
Nederlandse Damwereld, uit Rotterdam in Hengelo wonen. Hij werd leraar aan de
U.L.O. School en verkreeg via een van zijn leerlingen, schrijver dezes, (A. Mantel)
kontakt met G. Mantel en N. de Vries. Deze drie waren de meest op de voorgrond
tredende oprichters van “Twente’s Eerste" (opgericht 3-1-1910), welke club, zodra de
(thans Koninklijke) Nederlandsche Dambond werd opgericht (in 1911), zich daarbij
aansloot. Een en ander was het eerste teken van organisatie van de damspelbeoefenaars
in Twente. Ook in Enschede had zich inmiddels een groepje dammers gevormd, o.a.
onder leiding van H.C. Voogd (geboren 1893) thans nog lid van de “Enschedesche
Dam Club". Opgericht omstreeks 1913, wist deze club zich de eerste jaren niet staande
te houden, maar vanaf 1933 gelukte dit wel.
J. de Bruyn en N. de Vries vertrokken respectievelijk in 1912 en 1917 uit Hengelo.
G. Mantel, wel de pionier van ons spel in Twente en Overijssel, trachtte daarna eerst
alleen, later gesteund door zijn broer A. Mantel (geboren 1897), door het geven van
lezingen over het damspel en door simultaanseances, in andere Twentse plaatsen
damclubs op te richten en met succes. Zo kwamen er clubs in Goor (1923), Almelo
(1924), Nijverdal (1927) en Borne (1936). Maar ook de club in Almelo kon zich de
eerste jaren niet staande houden, echter vanaf 1936 ging dit definitief wel.
Bron: A. Mantel, “Wat Twentse dammers presteerden”
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Dammen in Enschede 1900 - 1917
Reeds voor de eerste wereldoorlog werd er in
Enschede in Hotel “Het Blauwe Kruis” (het
afdelingsgebouw van de Nationale Christen
Geheel-Onthouders Vereniging) op de Oude
Markt nr. 12 druk gedamd, vooral op
zaterdagmiddag en avond. Van spelregels wist
men niet veel, maar er werd met enthousiasme
gedamd. Het kon gebeuren, dat als iemand in
een nadelige stand moest slaan, hij rustig een
andere zet speelde. De tegenpartij nam dan de
schijf waarmee geslagen moest worden, gewoon
van het bord. Ze werd zoals men dat noemde
"geblazen". Ook kwam het voor dat men
achteruit schoof en vaak heb ik gezien dat men
met 2 dammen tegen 2 stenen doodleuk
doorspeelde tot er één een foutzet maakte en
verloor. Dan kon je de opmerking horen, dat dat
toch maar beste dammers waren. Het duurde
echter niet lang of men wist beter. In die tijd
waren de gebroeders Ter Weele de beste
dammers van Enschede, maar zij werden lid van
Twente's Eerste te Hengelo. Doordat er veel
gespeeld werd, kwamen er in Enschede veel
goede dammers die graag in clubverband wilden
spelen. De heer G. Mantel, lid van de beroemde
dammersfamilie uit Hengelo, werd bereid gevonden een simultaan te spelen. Na afloop
hiervan werd in het Blauwe Kruis de EDC opgericht. Het eerste clublokaal was café
Bezoen waarvan de eigenaar zelf een verwoed en goed dammer was. De zaal werd
gratis beschikbaar gesteld. Het eerste bestuur werd gevormd door de heren
Timmerman, G. ter Brugge en H.C. Voogd. We hadden al gauw een goede club met
uitstekende spelers zoals de heren De Leeuw, Trebbe, Muller en de gebroeders Ter
Weele. Door verschillende omstandigheden is het eerste EDC aan het sukkelen
gekomen en roemloos ten onder gegaan. Maar niet voor lang. Er kwam een EDC
sterker dan ooit tevoren getuige de vele clubkampioenschappen en provinciale
kampioenschappen.
H.C. Voogd
Bewerking van de tekst uit het Jubileumboek EDC 1983
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Uit de krant van 3 maart 1917
Zondagmorgen gaf de heer N. de Vries in café Bezoen aan de Haaksbergerstraat te
Enschede, een simultaanseance. Er waren in totaal 20 deelnemers. De heer De Vries
won 14 partijen en verloor er 6. De duur der seance was l uur en 3 kwartier.
1921
Op 24 april 1921 werd door A. Mantel in café Bezoen een simultaan gegeven. Het
resultaat was 7 maal winst, 7 remise en 5 verloren.
Op 3 mei 1921 werd de eerste wedstrijd uit een eindeloze reeks gespeeld tussen EDC
en Twente’s Eerste. De uitslag: 18-10. Op 20 mei volgde de return, uitslag 17-17.
1922
- Op 18 maart 1922 werd een wedstrijd gespeeld tegen Twente’s Eerste. De uitslag
was 10-10. Het tiental van EDC bestond uit de heren J. de Leeuw, R. Kuijer,
H.C. Voogd, A. Trebbe, J. Gorel, G. ter Brugge, D. ter Brugge, H. Lichtenberg,
G.A. Bosch en F. Enschede.
-

Aan het officieuze kampioenschap van Overijssel werd deelgenomen door de
Enschedeërs H.C. Voogd en J. de Leeuw. Zij wisten zich te plaatsen via de
voorwedstrijden. Verder werd deelgenomen door G. en A. Mantel (Hengelo),
A.C. Vermeulen (Kampen) en Van Unen (Zwolle).
Kampioen van Overijssel wordt G. Mantel.

1922 - 1927 Overijsselse Clubcompetitie
Vóór de oprichting van de Overijsselse Dambond in 1928 werd er voor het eerst een
clubcompetitie gespeeld in 1922, tussen de damclubs Twente's Eerste, Zwolle en EDC
om het kampioenschap van Overijssel. Zwolle won toen, eveneens in 1923. De eerste
officiële kampioen werd EDC in 1927.
1930 Wedstrijden zonder klokken
U kunt het zich nauwelijks voorstellen, maar bij de oprichting van EDC beschikte het
merendeel van de clubs over zeer weinig klokken. Vele verenigingen waren zelfs
"klokloos", een bekend verhaal uit die periode.
Tot omstreeks 1930 vonden de wedstrijden op zondag plaats. Zo kon het gebeuren dat
in de ontmoeting Deventer - Twente's Eerste, Willem van Noort een tegenstander
kreeg, die de bedenktijd rijkelijk overtrad. Plots herinnerde de Hengeloër zich dat er
nog een zuster van hem in Deventer woonde. Toen hij naar een warme hap verlangde,
spoedde hij zich er heen.
Na enige tijd keerde hij terug naar de wedstrijdzaal waar hij zijn tegenstander nog
steeds in diep gepeins aantrof. Even later bij het slaken van de kreet "wat een moeilijke
stelling", deed zijn tegenstander een zet. De zet bleek een blunder. Van Noort troostte
hem en adviseerde hem voortaan niet al te snel te spelen.
13

1933 De oprichting van EDC
Begin september 1933 verschijnt in Tubantia een advertentie, waarin tot oprichting van
een damclub wordt aangespoord. Liefhebbers kunnen zich in verbinding stellen met de
heer A. Mantel te Hengelo, waar dit initiatief van uitgaat.
De eerste oprichtingsvergadering vindt plaats in "Hotel de Klomp", Gronausestraat.
(De tegenwoordige Kalanderij.) Op deze bijeenkomst zijn aanwezig de heren Mantel
uit Hengelo en verder uit Enschede de heren J.P. van Amerongen, G.H. Meijerman,
H.J. Verhoeks, J. Baas, K. Baas sr. en L. Schut. Op genoemde bijeenkomst wordt in
principe besloten tot wederoprichting van een damclub. (Reeds vroeger had in
Enschede een damclub bestaan, eveneens genaamd EDC. Oudleden daarvan waren de
heren Van Amerongen, Verhoeks en Meijerman.) Daartoe wordt een vergadering
belegd in "Irene" een week later. In deze week worden enige advertenties geplaatst in
Tubantia en op dinsdagavond l oktober 1933 zijn heel wat liefhebbers aanwezig. Op
deze vergadering wordt het woord gevoerd door de heren Mantel en Van Amerongen.
Medegedeeld wordt, dat men in principe besloten had tot wederoprichting van een
damclub van strikt neutrale strekking. De naam wordt EDC, ofschoon de nieuwe club
niets uitstaande heeft met de oude club. Een bestuur wordt gevormd bestaande uit:
J.P. van Amerongen
voorzitter
G.H. Meijerman
secretaris
H.J. Verhoeks
penningmeester
Als clublokaal wordt de bestuurskamer van “Irene” aan het Noorderhagen gekozen.
Verder worden de contributies, wedstrijdregelingen en dergelijke vastgesteld.
EDC is opgericht en nu is het slechts aan de damliefhebbers zelf of de club een lang
leven beschoren zal zijn.

“Irene” aan het Noorderhagen, Enschede
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1933 - 1934
In dit seizoen is EDC nog geen lid van de Nederlandse DamBond. Eerst wordt de loop
der dingen afgewacht. Wel worden er enige vriendschappelijke wedstrijden gespeeld,
onder andere tegen Twente's Eerste. Als blijk van waardering voor de oprichters en het
1e initiatief in deze, wordt de heer A. Mantel verzocht een simultaanseance te geven. In
de onderlinge competitie blijkt spoedig, dat enige leden van het oude EDC nog niets
verleerd zijn.
Ze zijn door hun routine de nieuwe leden vooralsnog de baas. Bedoeld worden de
leden Verhoeks, Kleistra, Voogd en De Leeuw. Van de nieuwe leden treden op de
voorgrond de gebroeders K. en J. Baas en L. Schut. Het eerste seizoen wordt dan ook
de heer Verhoeks kampioen met de heer Kleistra op de 2e plaats. Nieuwe leden geven
zich af en toe op, onder andere de heren: Leusink, Moed, Oord, Veld, Groenewold en
Van Schaick. Met het bestuur vlot het niet zoals het in een jonge club moet zijn.
Secretaris Meijerman is al spoedig door drukke werkzaamheden vrijwel elke dinsdag
afwezig, terwijl de voorzitter Van Amerongen vaak ziek is. Het gehele werk komt
zodoende neer op de heer Verhoeks. Ondanks deze tegenslagen wordt het seizoen goed
doorgekomen.
In november 1933 wordt vriendschappelijk tegen Twente's Eerste gespeeld. Onder de
ogen van talrijke toeschouwers krijgt EDC een stevige nederlaag te slikken. EDC boekt
echter wel een ander succes. Er treden namelijk een tiental nieuwe leden toe. De
revanche komt in januari 1934. Hier weet EDC met 22-16 te winnen, de eerste
nederlaag voor Twente's Eerste in vele jaren.
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1934 - 1935
Dit seizoen wordt ingegaan met plusminus 20 leden, een aantal dat langere tijd vrijwel
constant blijft. In 1934 treedt EDC toe tot de NDB en doet mee aan de clubwedstrijden
van de ODB. Dit eerste clubseizoen is voor EDC direct succesvol. Men wordt
ongeslagen kampioen van de afdeling Twente voor bijvoorbeeld "Zwart-Wit" en
"Twente’s Eerste". Kampioen van de afdeling IJsselstreek wordt DDC uit Deventer. In
de beslissingswedstrijd, gehouden in het clublokaal van de Goorse Damclub wint
Deventer verdiend met 13-7.
Het tiental van EDC bestaat uit de heren Verhoeks, Kleistra, Voogd, Schut, J. Baas,
Van Schaick, K. Baas, Van Amerongen, Moed en Van Harselaar. Van de Enschedeërs
won alleen Jan Baas. Hoewel in clubwedstrijden steeds present, verflauwt de opkomst
op de clubavonden. Er zijn soms maar 6 leden aanwezig. De zaalhuur in “Irene” is
tamelijk hoog, namelijk fl. 2,75 per week. Op aandringen van de heer Verhoeks wordt
daarom van clublokaal veranderd. Het nieuwe lokaal wordt een bovenzaaltje van hotel
't ZWIK aan de Hengelosestraat, (het latere Parkhotel. red.) waar we bijna voor de
helft van de oude prijs de clubavonden kunnen houden. (Toentertijd was er veel
werkloosheid.) De heer Verhoeks neemt in deze tijd alle zaken waar, daar de heren
Van Amerongen en Meijerman als bestuurslid bedanken.
In de onderlinge competitie wordt L. Schut kampioen en Verhoeks nummer 2.

Hotel ’t Zwik, later Parkhotel Reinders
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1935 - 1936
Op de jaarvergadering van dit seizoen worden nieuwe bestuursleden benoemd.
De heer H.J. Verhoeks wordt voorzitter, de heer L. Schut secretaris en de heer F. van
Harselaar penningmeester. De heer L. Schut wordt tevens competitieleider.
Het seizoen wordt gekenmerkt door een uitstekende clubgeest. Ook op financieel
gebied komt EDC er beter voor te staan. Clubkampioen wordt J. Baas voor L. Schut.
Zwart-Wit uit Almelo wordt kampioen van de afdeling. Voor het persoonlijk
kampioenschap van Overijssel wordt een beslissingswedstrijd gespeeld tussen L. Schut
en J.J. Jurg van Zwart-Wit. De heer Jurg wint deze wedstrijd en wordt daardoor
kampioen van Overijssel.
1936 - 1937
Het seizoen 1936-1937 wordt ingegaan met 21 leden. Het bestuur blijft ongewijzigd.
EDC neemt deel aan de competitie NDB, maar Zwart-Wit wordt weer kampioen. Het
spelpeil is echter flink gestegen door het geregelde contact met andere clubs en spelers.
In februari vindt een grote propaganda-avond plaats waarvoor de oud-wereldkampioen
B. Springer jr. is uitgenodigd. In de onderlinge competitie wordt L. Schut kampioen,
gevolgd door P. Groenewold.
1937 - 1938
In dit seizoen gebeurt er weinig belangrijks. Bestuur en competitieleiding blijven
steeds in dezelfde handen, wel een bewijs dat de zaken goed marcheren. Financieel
staat de club er ook niet slecht voor en af en toe kan er eens nieuw materiaal
aangeschaft worden. EDC neemt dit jaar niet deel aan de competitie van de NDB.
Kampioen wordt voor het eerst K. Baas. Nummer 2 wordt J. Baas.
Het ledental neemt toe door de komst van enkele nieuwe leden, onder andere Kuyper,
De Jonge, Vink, Van Amerom, Nijland en D. Baas.
1938 - 1939
Het seizoen 1938-1939 wordt ingegaan met plusminus 25 leden. Op de vergadering in
september wordt het bestuur uitgebreid met een 2e voorzitter en een 2e secretaris, te
weten de heren H.J. Vink en A.G.J. Waanders. Het verdere bestuur blijft ongewijzigd.
EDC neemt weer deel aan de competitie NDB en met succes. Het als kampioen
gedoodverfde Zwart-Wit, wordt in eigen huis met 13-7 door EDC geklopt.
Dat er ook toen enthousiasme onder de leden is, laat zich begrijpen. Zo kan het
gebeuren dat onze nummer 10, de heer Veld die zwaar aan het analyseren is met de
Almeloërs, rustig wordt achtergelaten. Eerst in Enschede wordt zijn gemis ontdekt.
In januari 1939 wordt in Nijverdal een beslissingswedstrijd gespeeld tegen SSS uit
Kampen, kampioen van de IJsselstreek. Door blunders van enige spelers wordt deze
wedstrijd met 11-9 verloren. Kampioen van de onderlinge competitie wordt J. Baas,
gevolgd door L. Schut.

17

1939 - 1940
Dit seizoen staat in het teken van de mobilisatie. Tevens komt er een volledig
huishoudelijk reglement en competitiereglement tot stand. EDC neemt deel aan de
clubcompetitie van de NDB. Kampioen wordt een damclub uit Groningen die bij het
Oosten ingedeeld is. Aan het persoonlijk kampioenschap van de Overijsselse
DamBond wordt van EDC-zijde deelgenomen door J. Baas en L. Schut. Dat het
spelpeil van EDC toen sterk stijgend is, bewijst dit sterk bezet toernooi. J. Baas wordt
namelijk kampioen, terwijl L. Schut de 2e plaats deelt met twee anderen. In dit seizoen
wordt ook omgezien naar een ander speellokaal. In september 1940 wordt een
speellokaal in gebruik genomen in hotel De Zon aan de Zuiderhagen.
Clubkampioen wordt J. Baas.

Hotel “De Zon”, Zuiderhagen, Enschede, 1940

1940 - 1941
Het seizoen 1940-1941 staat voor het eerst in het teken van de oorlog. De meeste leden
blijven EDC trouw. De 1e voorzitter is regelmatig verhinderd en bedankt dan ook op
het eind van het speelseizoen. Zijn functie wordt daarna waargenomen door de 2e
voorzitter H.J. Vink. EDC neemt deel aan de competitie van de Overijsselse DamBond
maar met weinig succes. Clubkampioen wordt voor het eerst P. Groenewold.
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1941 - 1942
Het speelseizoen 1941-1942 wordt ingegaan met ervaringen van de oorlog, onder
andere verduistering, verwarming etc. Op de jaarvergadering 1941 wordt dan ook
besloten om van het spelen op dinsdagavond af te zien. Vrijwel alle leden besluiten
daarop om te gaan spelen op zondagmorgen van 9.30 uur t/m 13.30 uur. Op deze
vergadering wordt de heer Verhoeks benoemd tot voorzitter en competitieleider.
EDC neemt deel aan de clubcompetitie en ditmaal met veel succes. Onze club wordt
namelijk kampioen van de gehele PODB, door de beslissingswedstrijd tegen SSS
Kampen met 11-9 te winnen. In de landelijke finale worden we ingedeeld met Josef
Blankenaar (Amsterdam), Het Westen (Rotterdam) en Ons Genoegen (Utrecht).
De eerste wedstrijd tegen Josef Blankenaar wordt gewonnen met 11-9. De partij tussen
P. Groenewold en J. Metz wordt in onze club bekend als de hypnotiserende partij. (Zie
onderstaand.) In de twee andere wedstrijden heeft EDC minder geluk en we verliezen
beiden met 11-9. Met een beetje meer geluk hadden wij het landelijk kampioenschap
veroverd, wel een bewijs dat het spelpeil bij de meeste leden van behoorlijk niveau is.
Het persoonlijk kampioenschap van de PODB wordt ongeslagen behaald door P.
Groenewold. Clubkampioen wordt L. Schut met als goede tweede G.J. Achterhuis.
Opgetekend door L. Schut: "Deze wedstrijd wordt gespeeld in 1942 te
Amersfoort." Bord 1 van J.B. wordt bezet door J. Metz en laten we onze
speler maar "Piet" noemen. Piet hield gedurende de hele partij Metz als het
ware onder hypnose, tot grote schrik van toeschouwers en andere spelers.
Metz, gewoonweg van zijn stuk gebracht, kwam straal verloren te staan, want
Piet speelde een oersterk partijtje. Zeer hoffelijk bood Metz remise aan, wat
door Piet niet zo hoffelijk wordt geweigerd, en terecht. Piet won de partij en
J.B. wordt met 11-9 geklopt. Op de terugreis, die in topstemming wordt
afgelegd, verklaarde Piet dat hij bij het remiseaanbod van zijn tegenstander
deze wel "met het bord voor zijn kop had kunnen slaan".
Bron: Jubileumboek 1983
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1942 - 1943
Op de jaarvergadering van dit seizoen wordt H.J. van Amerom benoemd als 2e
secretaris. EDC neemt weer deel aan de clubwedstrijden van de PODB en hoewel het
sterke Twente's Eerste met 13-7 verslagen wordt, verliezen we van het ons inziens
zwakkere Vriendenkring uit Nijmegen met 11-9 in een ongelukkige wedstrijd.
Persoonlijk kampioen van de PODB wordt J. Baas tevens clubkampioen van EDC.
D. Baas wordt tweede.
Dit waren dan de eerste 10 jaren van EDC. Zoals u hebt kunnen lezen, waren er vele
problemen en moeilijkheden waar EDC toen doorheen gerold is. De grootste
moeilijkheden kwamen echter in de laatste oorlogsjaren en in de jaren vijftig. Van deze
jaren zijn nog maar enkele gegevens beschikbaar, zoals: wie er voorzitter was en wie
secretaris enzovoort. Het verloop in bestuursleden kunt u elders in dit blad lezen,
evenals een overzicht van de clubkampioenen.

Foto gemaakt bij het 10-jarig bestaan van EDC
Bron: fotoalbum G.H. Nijland
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1943 - 1944
Ondanks de oorlog wordt er ook in Overijssels verband competitie gespeeld.
EDC eindigt als eerste en ontvangt daarvoor een fraai diploma van de Nederlandsche
DamBond.
Competitie hoofdklasse Overijssel 1943 – 1944:
1. EDC
2. SSS
3. Zwolle
4. Twente’s Eerste
5. EDC II

Diploma van de NDB, uitgereikt aan EDC, Overijssels kampioen 1943-1944

Als kampioen van Overijssel moet EDC het daarna in de halve finales opnemen tegen
het Noorden en DCL Leeuwarden (later gefuseerd tot De Oldenhove).
Eindstand halve finales:
1. Het Noorden
2. EDC
3. DCL
De ontmoeting DCL - EDC wordt op verzoek van EDC niet gespeeld, de uitslag wordt
op 10-10 vastgesteld. In dit jaar wordt “Josef Blankenaar” landskampioen.
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1945
Van de jaren direct na de oorlog zijn vrijwel geen gegevens meer.
Nadat in de oorlogsjaren “De Zon” wordt gesloten wordt enkele maanden
gebivakkeerd in “Monopole”. (Vermoedelijk Café Monopole op de Oude Markt.)

Café Monopole op de Markt, Enschede

Omdat deze zaal te klein is verhuist EDC in 1945 naar Café Joh. te Vaarwerk,
Oldenzaalsestraat 103. (Later “Het Spoortje”, tegenwoordig Hotel-Restaurant
Amadeus) en nog later (in 1961) verhuist EDC naar Schouwburg Irene aan het
Noorderhagen 67.
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1947
- Er spelen 15 leden in de onderlinge competitie. Wie kampioen wordt is niet
helemaal duidelijk. Waarschijnlijk K. Baas die in december 1947 nog ongeslagen
is en van de 11 partijen er 6 had gewonnen en 5 remise had gespeeld.
- Maar veel belangrijker is dat in 1947 een 11-jarig jongetje lid wordt. Wie kon
vermoeden dat die jongen later Erevoorzitter van EDC, Lid van verdienste PODB
zou worden, het Erediploma KNDB in 1998 zou ontvangen én 26 x clubkampioen
zou worden? Zijn naam: Bennie Wiggers.
Zoals met alles heeft ook het Enschedese jeugddamwerk zijn begin gehad.
We verplaatsen ons daarvoor naar de jaren net na de Wereldoorlog (de
Tweede), dus 1946-1950. We maken kennis met de speeltuinleiders F.
Bezoen (De Laares) en J. Meulemeester (Zuiderspeeltuin). Hoewel beiden
geen clubdammers waren mogen ze beschouwd worden als de pioniers van
het speeltuindammen. Door hun inzet kreeg het vat op heel Enschede en
gingen veel speeltuinen over op dammen. Maar er was slechts één speeltuin
waar het fantastisch liep, "De Laares". Deze speeltuin had op een bepaald
ogenblik 50 leden. Het eerste team van "De Laares" wordt jaar op jaar
kampioen. Het waarom zal u gauw duidelijk worden als u onderstaande foto
bekijkt.

1

2

3

Foto 1947-1948.
Hierop zijn te herkennen: Rinus (1), Willie (2) en Bennie (3) Wiggers
Bron: Jubileumboek 1983
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1948
Het 15-jarig jubileum wordt gevierd in café restaurant Bos aan de Kuipersdijk.
De feestcourant die toen wordt uitgegeven, vermeld als foutieve oprichtingsdatum 10
januari 1933. Het moet ter gelegenheid van dit jubileum zijn geweest dat het volgende
fraaie EDC clublied wordt gecomponeerd.
CLUBLIED VOOR EDC

(Melodie: Daar bij die molen)

In Enschede viert men weer feest
Wat zou er nu weer zijn.
Men merkt een opgewekte geest
Ze vinden iets weer fijn.
Als ‘k hier zo om mij henen zie
Geloof ik vast en wijs.
Dat hier in dit lokaaltje thans
De zaak in orde is.
(Refrein)

Komt EDC-ers, laat thans eens horen
Dat je zingen kunt en liefst met vuur en gloed.
Komt EDC-ers, zing vrolijk mede
Het leuke refreintje, dat doet je clubje goed.

Na 15 jaren harde strijd
Zijn wij thans kerngezond.
Wij vochten eerlijk en met vuur
En houden steeds de mond.
De clubgeest is ons allen lief
We staan thans steeds onze man.
Ik hoop dat dit zo door mag gaan
Nog vele jaren lang.
Refrein
Ik bied u hier van deze plaats
Mijn beste wensen aan.
En hoop dat eens het ledental
Naar de 100 toe zal gaan.
Dan worden wij de beste club
Uit ’t Oostelijk district.
Dan vrezen wij niet ene ploeg
En zijn wij in onze schik.
Refrein
Bron: “De Dammer”, mei 1984
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1956
Een bijzonder jaar. Niet omdat toen de huidige voorzitter van EDC wordt geboren
maar omdat in dat jaar dhr. W. van Sint Annaland lid wordt. Hij zou later
internationaal arbiter worden, wordt voor zijn verdiensten voor EDC benoemd tot
erevoorzitter en ontvangt in 1995 het Erediploma van de KNDB.
1958 EDC viert het zilveren jubileum
Een periode van 25 jaar damleven in clubverband wordt toen in gebouw Irene
afgesloten door de Enschedese damclub. Op de receptie die EDC hield, blijkt
overduidelijk dat EDC een grote rol speelt in de Overijsselse Dambond. De voorzitter,
de heer Regtuit, heette de afgevaardigden van de diverse damclubs van harte welkom
en richtte zich verder in het bijzonder tot de toenmalige wethouder J. Horstman en de
heer J.C.J. Mastenbroek, directeur van Sportzaken. In zijn openingsspeech memoreerde
de heer Regtuit in het kort de belangrijkste feiten uit die 25-jarige episode, herdacht
twee pioniers die tijdens de 2e wereldoorlog overleden, de heren J. Verhoeks en J. de
Leeuw. De heer J. Horstman, sprekende namens het gemeentebestuur, uitte zijn
waardering voor de activiteiten die uit de jubilerende vereniging zijn voortgekomen.
Namens de Koninklijke Nederlandse Dam Bond voerde de heer C.A. Wagenaar het
woord. "EDC" is, aldus deze spreker, al deze jaren een toonaangevende vereniging
geweest en daarom verdient EDC de plaquette die de KNDB voor zilveren jubilarissen
heeft ingesteld, ten volle. Namens de Overijsselse DamBond bood de heer Wagenaar
een envelop met inhoud aan. Op deze receptie wordt de heer H.C. Voogd tot
erevoorzitter benoemd. Tot lid van verdienste worden benoemd de heren J. Baas en R.
Kuijer. De heer A. Buist wordt tot erelid benoemd. Het bestuur van EDC bestond uit de
heren B.G. Regtuit (voorzitter), H.C. Voogd (2e voorzitter), G. van Berkum
(secretaris), H.J. Vink (2e secretaris) en J. Jeninga (penningmeester).
Bron: Jubileumboek 1983
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Feestavond ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum, oktober 1958
Bron: fotoalbum G.H. Nijland

Het bestuur van EDC in 1958.
Staand v.l.n.r.: J. Jeninga, G. v. Berkum
Zittend v.l.n.r.: H.C. Voogd, B. Regtuit, H.J. Vink
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Aanmoedigingslied, voorgedragen tijdens de reis naar Almelo op 12-2-1959
Het kampioenschap is in ’t zicht
Jongens, doe je plicht
Zet je nog eens even schrap
Maar niet te vlug en niet te rap!
Speel goed en denk erbij
Als je niet verliest dan winnen wij
Dan nemen wij naar Enschede
Het KAMPIOENSCHAP mee!!

Dus jongens zet hem even op
En geef Almeloërs klop
Kun je niet winnen, nou O.K.
Met gelijk spel zijn ze ook tevree.
Het is ons toch te doen
om te worden KAMPIOEN
Dus nog even "volle kracht"
Dan is het in onze macht.

Maar het mocht niet baten. De wedstrijd wordt verloren met 11-9. Kennelijk had de
schrijver daar al rekening mee gehouden want het vervolg ging zó:

De strijd is weer gestreden
We hebben de nederlaag geleden.
Al gingen we ook met de gedachte
Dat ons een zware wedstrijd wachtte.
We waren onderweg vol goede moed
En zoals men het altijd doet.
Je weet wel hoe dat gaat
We gaven aan elkander goeden raad.
Maar och wij dammers zijn maar mensen
Met ons plannen en onze wensen.
Zijn wij voor het bord gezeten
Dan worden we door het spel bezeten.
Dan gaan we denken, combineren
Om dan tenslotte weer te leren

Dat wie een kuil voor een ander graaft
Heel vaak met spoed er zelf in draaft.
Toch gaat ons het damspel elke keer
Weer beseffen altijd weer
Of wij verliezen of gaan winnen
Er is geen mooier spel om te beminnen.
Al zijn we dan geen kampioen
Een andere maal gaan we het beter doen.
Dus vrienden niet te lang getreurd
Het volgend jaar is het onze beurt.
Dan gaan we weer met frisse moed
Het nieuwe seizoen weer tegemoet.
Dan laten we zien aan alleman
Dat EDC toch dammen kan.

Aangeboden na afloop van de wedstrijd tegen Almelo, door ons lid van verdienste R.
Kuijer.
Ook het jaar daarop is het EDC echter niet gelukt om de kampioenstitel te behalen.
Bron: Jubileumboek 1983
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1961
In 1961 verhuist EDC naar het Irene gebouw aan het Noorderhagen.

Schouwburg/Bioscoop “Irene” aan het Noorderhagen

Maar op het laatst moet steeds in een andere zaal gespeeld worden hetgeen in 1968
opnieuw tot een verhuizing leidt, namelijk naar café “Onder de Toren”,
Deurningerstraat 224, Enschede. Tegenwoordig is dit een bankkantoor.
1963
EDC viert haar 30-jarig bestaan met een bustocht naar Nijverdal en het eten van
pannenkoeken bij Sien in Vasse.
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1964 - 1965
- In 1964 behaalt EDC door onder andere een uitstekende 12-8 overwinning op
Twente's Eerste het kampioen van Overijssel. (J. Baas speelt remise tegen P.
Roozenburg, van 1948 tot 1954 wereldkampioen.) Ook het tweede tiental wordt
kampioen, namelijk van de 1e klasse Oost van de PODB.
- Onze erevoorzitter, de toen 72-jarige H.C. Voogd wordt in Almelo benoemd tot lid
van verdienste van de PODB. Tevens wordt ons lid de heer B.G. Regtuit gekozen
tot voorzitter van de PODB.
- Verder wint EDC in 1964 de verenigingsprijs op de Kamper Damdag omdat EDC
met een gemiddelde van 79,17% op de eerste plaats eindigt. (Tweede wordt
Westerhaar met 65%; derde Almelo met 61,11%)
- Op 14 november organiseert EDC in schouwbrug "Irene" een damdag.
EDC-ers weten in de meeste klassen de prijzen op te eisen:
De Hoofdklasse A wordt gewonnen door J. Baas, Hoofdklasse C door G. Baas, 1e
klasse B door W. van Sint Annaland, de 2e klasse A door A.J. Jellema met J.
Jeninga als tweede en in de 2e klasse B eindigde G. Egberink als tweede.
- In Enschede worden tijdens de door de gemeente georganiseerde "ViVa-actie"
onder leiding van de heer H.C. Voogd, maar liefst zesduizend dampartijtjes door
kinderen gespeeld.

EDC kampioen van Overijssel in 1964-1965
Staand v.l.n.r.: H. v. Amerom, D. Baas, J. Schoo,
B. Wiggers, G. Baas, G. v. Berkum.
Zittend v.l.n.r.: L. Schut, J. Baas, J. Broerse, P. Groenewold, G. Achterhuis
Bron: Jubileumboek 1983

Na 43 jaar afwezigheid zou J. Schoo zich in 2008 opnieuw als lid bij EDC aanmelden!
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-

Verder wordt in 1964 na een wel zeer afmattende strijd J. Baas persoonlijk
kampioen van Overijssel in de hoofdklasse.
Na 8 beslissingswedstrijden komt de titel bij J. Baas terecht. De eerste drie
herkamp-partijen eindigen allen in remise. De vierde eveneens, waarna J. Baas de
vijfde en F. Verhoeven de zesde partij wint. De zevende partij wordt wederom
remise, maar in de achtste partij valt de beslissing ten gunste van J. Baas.
In verband met het behalen van dit kampioenschap wordt J. Baas in de
ledenvergadering van 8 september door het bestuur en leden van EDC gehuldigd.
De voorzitter, de heer J. Broerse, overhandigt hem namens allen een damklokje,
waarmee een stille wens van Baas wordt vervuld.
De voorzitter van de afdeling Overijssel, de heer C.A. Wagenaar te Goor komt,
vergezeld van zijn medebestuurslid, de heer B.G. Regtuit te Enschede, de nieuwe
kampioen namens de afdeling feliciteren met het, na diverse jaren wederom weer
eens behaalde kampioenschap van Overijssel en overhandigt de heer Baas de
daaraan verbonden wisselbeker.

1966 - 1967
Door de laatste wedstrijd in Deventer met 13-7 te winnen, legt het 2e tiental van EDC
beslag op het kampioenschap in de overgangsklasse. De huldiging die op deze fraaie
overwinning volgt door de Deventer voorzitter, is hartverwarmend.
Er is zelfs nog voor een bloemetje gezorgd. De wedstrijd zelf is zeer sportief verlopen
en ondanks dat er veel op het spel staat, zeer gezellig.
1967
Evert van Gunst wordt lid. Het is “zijn” jeugdclubje op de
Wesselerbrink waar de latere 6-voudig clubkampioen
G. Schirinzi uit voort zal komen!

Evert van Gunst
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1968 35-jarig bestaan van EDC
- In 1968 viert EDC haar 35-jarig jubileum met een feestavond en een damdag.
Over deze damdag wordt door een deelnemer geschreven:
Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan wordt een damdag gehouden in
schouwburg Irene. Om kwart voor elf 's morgens wordt deze damdag officieel
door de voorzitter van EDC, de heer W. van Sint Annaland, geopend. Circa
70 deelnemers hebben daarna onder leiding van wedstrijdleider B. Wiggers,
een sportieve en spannende strijd geleverd. De organisatie was uitstekend
en de sfeer prima. Niet in het minst doordat een groot aantal Gelderse
damliefhebbers(sters) dit jubileumtoernooi luister bijzetten. Een woord van
hartelijke dank aan deze laatsten is hier zeker op zijn plaats. Voor een
buitenstaander is het verkwikkend te ondervinden hoe sportief en
kameraadschappelijk er gestreden wordt op het zwart-witte veld. De verbeten
gezichten verraadden weleens waar een honderd procent inzet was, maar,
en dat is wat opviel, nadat de strijd gestreden was, kwam het tot een
verkwikkende ontspanningssfeer waarbij de verliezer zowel als de winnaar
blijk gaven van een juiste mentaliteit. Fraaie prijzen waren ter beschikking
gesteld, maar als niet prijswinnaar kan ik u zeggen dat niet de prijs als
zodanig belangrijk was, maar dat mede door dit toernooi van EDC de band
der vriendschap is verstevigd. En dat is juist in een tijd als waarin wij leven,
een zeer belangrijk element. Daarom EDC van harte proficiat met dit jubileum
en de wijze waarop u samen reeds zovele jaren een bijdrage levert in een
stuk ontspanning waar u terecht trots op kunt zijn.
Een deelnemer
Bron: Jubileumboek 1983

-

In het jubileumjaar wordt onze erevoorzitter de heer H.C. Voogd 75 jaar. Op dat
moment is hij nog zeer actief, getuige zijn functie van commissaris van materiaal.
Tevens verzorgt hij de verspreiding van diverse dambladen.
Hij zal twee jaar later overlijden. Aan hem herinnert tot op heden het traditionele
H.C. Voogd sneldamtoernooi, welke elk jaar op de eerste dinsdag van het jaar
wordt gespeeld.
Tijdens de feestavond in Boekelo worden de heren H. van Amerom en G.H.
Nijland benoemd tot lid van verdienste: de heer Van Amerom voor zijn
werkzaamheden als geestelijk vader van ons orgaan "De Dammer" en de heer
Nijland voor zijn vele verdiensten, die teveel zijn om op te noemen.

H. van Amerom

G.H. Nijland
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1969 - 1970
In het seizoen 1969-1970 wordt EDC wederom kampioen van Overijssel.
De promotiewedstrijd tegen Ons Genoegen uit Utrecht, gaat helaas met 13-7 verloren.
1970
Maar er is meer te melden over 1970:
Er melden zich nog enkele spelers aan die in de toekomst van EDC een grote rol zullen
spelen.
• André Bruins:
Speelt tijdens een simultaan remise tegen A. Andreiko.
Hij zou later 8 jaar penningmeester zijn.
• Wim Schepers:
Hij is jaren later lange tijd redacteur van “De Dammer”.
• Gerhard Kleinsman:
Behaalt in 1973 een 4e plaats bij het Aspiranten Kampioenschap van Overijssel.
Wordt in 1974 kampioen bij het Junioren Kampioenschap van Overijssel 1e klasse.
Ontwikkelt zich later tot één van EDC’s sterkste en aanvallendste spelers, oud
bestuurslid en jarenlang redacteur van “De Dammer”.
Er verstrijken jaren en het jeugdwerk verflauwt een beetje, tot dat we de bekend in de
oren klinkende namen Gerrit Baas, Marthy van Houtert en Willie Schievink
tegenkomen. Gerrit was kampioen van Overijssel bij de jeugd in 1963 geweest en
Marthy werd het twee maal, namelijk in 1970 en 1971. Langzaamaan komt ook het
besef dat we hard jeugd nodig hebben vanwege het ouder worden van de leden (daar
kan tenslotte niemand aan ontkomen). We worden actiever, denken we aan de ViVaweken waar de heer H.C. Voogd altijd aanwezig is. Dan het jaarlijks
schooldamtoernooi met gegarandeerd 300 tot 400 deelnemers. Bij dit toernooi komen
we de naam tegen van nog een bekende EDC-er, namelijk André Bruins, die dit toen
nog individuele toernooi wint.
Verder het Kampioenschap van Enschede dat regelmatig wordt gehouden in het
Parochiehuis en op het Hogeland. Ook wordt er door diverse leden les gegeven op
scholen. Zo krijgen we weer enkele jeugdleden erbij (G. Kleinsman, W. Schepers).
Dan ontstaat er in 1976 op de Wesselerbrink een klein damclubje onder leiding van
Evert van Gunst en wat blijkt, van de vijf leden (Gino Schirinzi, Tonny van den
Dolder, Peter Heijnen, Andre Driezen en Aart Beute), hebben zich er 2 (Gino en
Tonny) in het eerste gespeeld.
Bron: Jubileumboek 1983 blz. 65
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1970 - 1971
- En opnieuw wordt EDC kampioen van Overijssel! Er volgen promotiewedstrijden
tegen de kampioenen van de provincies Gelderland (NOAD), Noord-Brabant
(DAVO) en Limburg (Treebeek).
De eerste wedstrijd tegen Treebeek levert een 12-8 overwinning op. De 2e
wedstrijd tegen NOAD gaat na een 8-2 voorsprong nog bijna verloren. Uiteindelijk
wordt het een 10-10 gelijkspel. De laatste wedstrijd tegen DAVO levert een
benauwde 11-9 zege op. Hierdoor moet een beslissingswedstrijd gespeeld worden
tegen NOAD. Hier volgt een verslag van deze wedstrijd zoals die gepubliceerd
werd in het clubblad.
EDC PROMOVEERT NAAR DE LANDELIJKE HOOFDKLASSE
De Enschedese Damclub EDC zag op zaterdag 27 maart jongstleden in
Doetinchem haar inspanningen beloond, door de beslissingswedstrijd tegen de
kampioen van Gelderland, het Nijmeegse NOAD met 13-7 te winnen. Daarvoor
had zij de kampioenen van Limburg en Noord-Brabant uitgeschakeld. Daar er
maar één van de vier promoveren kon en het krachtsverschil minimaal was,
lag het voor de hand dat plaatsing bijzonder moeilijk zou worden. De strijd had
een spannend verloop. Het eerste materiaalverlies was voor EDC, aan het
zesde bord speelde G.H. Nijland tegen A. van Wel. De opening wordt door
Nijland slecht gespeeld en hij offerde al vroeg een schijf om de stand nog
enigszins houdbaar te houden. Voor de supporters stond het vast, dat de
eerste nul voor EDC geboren was. Nijland dacht er gelukkig anders over, trok
zelf zeer scherp ten aanval en kreeg zelfs later nog winstkansen. Invaller R.
Brouwer bracht de stand in ons voordeel door het inbouwen van een fraaie
combinatie, waardoor zijn tegenspeler J. Ehren, geen andere mogelijkheid
meer had dan materiaal te offeren. Op dat moment zag het er goed uit voor
EDC, alhoewel de spelers en supporters nog de nodige voorzichtigheid in acht
namen denkende aan de 8-2 voorsprong die we in de vorige ontmoeting
hadden, die uiteindelijk in een 10-10 eindigde. Aan bord twee stond H.
Bloemsma moeilijk tegen J. Wetzel en aan bord één stond op een gegeven
moment P. Groenewold 3 schijven achter tegen H. Rijksen. De andere partijen
liepen gelijk op. Gelukkig liep het deze keer voor EDC een stuk beter af en aan
het einde van de wedstrijd, toen we de balans opmaakten bleek dat niet één
speler van EDC verloren had. De borden waar we slechter stonden, bleken
nog voldoende compensatie te bieden voor remise en de borden waar we
beter stonden, worden in winst omgezet. Een prachtige beloning en een fraaie
prestatie geleverd door een tiental dat kwalitatief misschien nog wat onder de
maat is, maar bewezen heeft dat door een goede teamgeest, een volledige
inzet en de onverzettelijke wil om niet te verliezen, voldoende compensatie
bood om de hoogste plaats te bereiken.
Bron: Jubileumboek 1983

33

1971 - 1972
In 1971 is EDC ingedeeld in de nationale hoofdklasse. Jammer genoeg moet men
na een seizoen alweer degraderen. De eindstand luidt:
Eindstand Nationale Hoofdklasse:
1. Constant
11
2. Monster
9
3. Bennekom
8
4. IJmuiden
8
5. Philips
8
6. VAD II
7
7. EDC
4
8. Twijzelerheide
1
-
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Een ander belangrijk feit is de verhuizing van café “Onder de Toren” naar Hotelcafé Reinders, Schurinksdwarsweg 34, Enschede. Dit zal 15 jaar lang het
clubgebouw van EDC zijn.

1972 - 1973
In dit seizoen eindigt EDC op een 5e plaats in de regionale hoofdklasse.
Het is ook het tijdperk van de bedrijfscompetitie die tussen een aantal Enschedese
instellingen en bedrijven zoals “Bamshoeve”, “Van der Loeff”, “Bijenkorf”, “Het
Roessingh” en “Twekkelerveld” wordt gespeeld in de periode 1969-1974.

Het team Damclub Bamshoeve, Kampioen Bedrijfscompetitie 1968-1969
Bron: fotoalbum G.H. Nijland

1973 - 1974
EDC telt nu 37 leden. Het 2e van EDC wordt kampioen van de 1e klasse PODB.
Het 1e behaalt een 4e plaats, terwijl damclub Zwartsluis kampioen wordt.
Jeugdlid G. Kleinsman behaalt een 4e plaats bij het Aspiranten Kampioenschap van
Overijssel. Aan het toernooi om het Persoonlijk Jeugdkampioenschap van Enschede
doen 50 deelnemers mee!
Dat is nu wel even anders maar sommige dingen zijn van alle tijden…..
Uit het clubblad van januari 1973
Verder wil ik onze leden er aan herinneren dat de clubavonden (dinsdag
avonds) om half acht beginnen en niet om acht uur zo als sommigen
schijnbaar denken!
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Op 6 oktober 1973 viert EDC haar 40-jarig bestaan met een feestavond bij Reinders.
‘s Morgens wordt door enkele leden van EDC bloemen gelegd op het graf van
wijlen H.C. Voogd, onze erevoorzitter. Tijdens deze eenvoudige plechtigheid
worden alle overleden leden van EDC herdacht. ’s Avonds wordt in ons
clublokaal een feestavond gehouden en wat voor één. Om plm. 18.00 uur
waren de eersten aanwezig en voor de maaltijd wordt er een lekker glaasje
gedronken. Tijdens de maaltijd wordt het bestuur toegesproken door Van
Berkum die hen bedankte voor het vele werk dat door hen wordt verzet. Na de
maaltijd wordt het gezellig samenzijn voortgezet onder de tonen van de muziek
die er voor zorgde dat de dansvloer geregeld bezet was. Het hoogtepunt van
de avond wordt ingeluid door de voorzitter: Achterhuis en Van Schaick worden
naar voren geroepen en toen kwam het: B. van Schaick wordt benoemd tot
ERELID. Berend had te kennen gegeven dit jaar niet meer actief te kunnen
spelen. Voor de verdiensten die hij voor EDC gehad heeft wordt hem het
ERELIDMAATSCHAP verleend. De oorkonde wordt door het jeugdlid G.
Kleinsman overhandigd.
G. Achterhuis wordt vervolgens benoemd tot LID VAN VERDIENSTE. Gerrit
heeft praktisch altijd in het eerste gespeeld, en zelfs nu hij te kennen heeft
gegeven “Het hoeft niet meer zo nodig.” is hij nog bereid als invaller te
fungeren. En hoe, tegen Zwartsluis haalde hij weer de volledige twee punten
binnen. Berend en Gerrit van harte gefeliciteerd. Hun echtgenotes waren de
heer Damhuis behulpzaam bij de verloting, die gehouden wordt. Al degenen
die ervoor gezorgd hebben dat de prijzen binnen kwamen, komt ook onze
oprechte dank toe. Tegen twaalven gingen de eersten weg. Voldaan over de
mooie avond. EDC kan op een geslaagd jubileum terug zien.
Bron: “De Dammer”, november 1973.
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1974 - 1975
In 1974 telt EDC 43 leden.
Na een nek-aan-nek race met onze naober DIOS Eibergen, worden we nog
onverwachts kampioen. EDC promoveert automatisch naar de nationale hoofdklasse.
In Westerhaar wordt G. Kleinsman met 13 uit 7 kampioen tijdens het
jeugdkampioenschap van Overijssel 1e klasse. Tweede wordt de latere PODB
bestuurder H. Hoonhorst.
Ook in de bedrijfscompetitie is de EDC jeugd erg succesvol, getuige het volgende
bericht in “De Dammer”:
Voor de bedrijfscompetitie behaalde onze jeugd in de 7e ronde een
formidabele overwinning op het team van Van der Loeff. Het wordt namelijk
een maximale 10-0 zege. In de wedstrijd behaalde ikzelf vrij snel een
voorsprong van twee schijven, maar toen ik eens rondkeek zag ik dat Erik
Brouwer en Han Kleinsman nog sneller geweest waren. Erik mocht als eerste
de felicitaties in ontvangst nemen, ik won vrij snel daarna en Han scoorde het
6e en dus winnende punt. Zijn broer Gerhard kon dat niet op zich laten zitten
en won dus ook en met een beetje mazzel behaalde Wim Schepers de 5e
overwinning. In een uur tijd was de hele zaak bekeken. Voor ik de
persoonlijke uitslagen geef zou ik mede namens de jongens Gerrit Achterhuis
willen bedanken die voor het vervoer zorgde.
Albert Lusink, Bron: “De Dammer”, februari 1974

Het schooldammen in die tijd heeft een omvang die nu niet meer is voor te stellen.
Voor het jaarlijkse schooldamtoernooi voor basisscholen is de grote Diekmanhal in
Enschede nodig.

Schooldammen in de Diekmanhal, 24 oktober 1974
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In navolging van het aanmoedigingslied van R. Kuijer in 1959 gaat “De Dammer”
opnieuw ‘literair’, ditmaal met een fraaie limerick van J.A. Pennings:
Een zeer sterk speler te Wenen
sloeg door een slagzet acht stenen
Hij won de partij en hoewel vreselijk blij
zat hij toch achter het dambord te Wenen
J.A. Pennings, Bron: “De Dammer”, oktober 1974

Eveneens fraai maar dan -waarschijnlijk- eigen creativiteit is het volgende verhaal:
VLUGGERTJE
Bedrijfscompetitie! Dammen zonder klok. Tegenstanders die alles van het
dammen afweten, of alles nog moeten leren. Maar bovenal:
damenthousiasten.
Hij, lichtelijk besnord, vrijgezel, vormde de laatste steunpilaar van het vijftal
dat tegen een zeer gemêleerd groepje te spelen had. Een jonge groep,
waarin nota bene twee dames! Hij (namen noemen we niet) moest tegen een
van die twee. Uitgesproken tegen die ene met haar mooie blauwe ogen. Een
lachebekje bovendien. Om half negen wordt het startsein gegeven. Zijn
aarzelende openingszet was nauwelijks geschoven of haar tegenzet stond er
al. Ook zijn tweede en derde zet worden nog bedachtzaam geplaatst, maar
haar zetten kwamen zo mogelijk nog vlugger. Het inspireerde hem tot een
vlotte tegenactie. "Ik schuif maar wat hoor", zei ze lachend. "Ik kan er niets
van." Zijn vierde zet was verkeerd. Stralend incasseerde ze de schijf winst.
Er kwam een waas voor zijn ogen. Hij zag geen bord en geen schijven meer,
hoorde alleen maar haar lachen. De schijven klikten en klakten over het bord.
De ene blunder stapelde zich na de ander op in de vorm van schijven
zichtbaar in haar doos. Om vijf over half negen gaf hij zich gewonnen.
"Och ik heb geluk gehad", lachebekte zij. En alsof het als een soort troost
bedoeld was, zei ze uitnodigend: "En nu een vluggertje?"
Bron: Jubileumboek 1983

Maar er zijn ook irritaties, zoals bij de materiaalbeheerder Nijland.
OPRUIMEN S. V. P. !!
Tijdens het afgelopen seizoen is weer gebleken dat veel spelers na afloop van
hun partij het materiaal maar laten liggen, met als gevolg dat degenen die toch
al laat zijn ook nog eens alle borden, schijven en klokken op kunnen ruimen.
Er bestaat nog steeds een afspraak dat de witspeler hier zorg voor draagt.
Laten we ons hier in het vervolg aan houden en mocht de witspeler dit
vergeten, laat dit dan geen vrijbrief zijn voor de zwartspeler om eveneens het
materiaal te laten liggen, maar denk ook eens aan uw clubgenoten.
Verder missen we nog enige klokken en de sleutel van de prijzenkast.
Bron: “De Dammer”, juli 1974
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1975 - 1976
De nationale hoofdklasse brengt ons geen geluk. Net als in het jaar 1971 moeten wij na
l jaar alweer terug, samen met Philips Eindhoven. In dit seizoen promoveert DC
Almelo naar de ereklasse.
Meer succes heeft EDC bij het kampioenschap van Overijssel getuige het volgende
bericht in “De Dammer”:
EDC-er Gerard Beerepoot damkampioen van Overijssel 1975!
Groot!! Ja zeer groot zal de consternatie zijn geweest
bij een zekere J. Jurg uit Hengelo toen hij vernam dat
houthakker Beerepoot voor het eerst na jaren de
provinciale titel weer mee naar Enschede nam.
Opgelucht, ja zeer opgelucht waren de Enschedese
damvrienden toen ze vernamen dat clubgenoot
Gerard Beerepoot de titel terug bracht. Hoe is het nu
te verklaren dat een “outsider” zulk een belangrijke
titel in de wacht sleept? Welnu dat is zeer eenvoudig:
van Gerard is bekend dat hij zijn studie uitstekend
weet te combineren met zijn dammen en derhalve
maakt hij dus flinke vorderingen op damgebied.
Bron: “De Dammer”, januari 1976

Verder beproeven de EDC-ers hun geluk in de traditionele Paasbingo op dinsdag 25
maart. De oproep aan de leden in “De Dammer” van maart 1975 luidt:
Traditiegetrouw houdt EDC ook dit jaar weer een grote PAASBINGO die
gehouden wordt op dinsdag 25 maart. Aanvang 20.00 uur. Ook deze keer
zijn er weer een aantal fraaie prijzen te verdienen. Daarentegen is ondanks
de inflatie de prijs per kaart nog steeds fl. 2,50. Vanzelfsprekend zijn ook
deze keer de vrouwen, verloofden etc. weer van harte welkom. Aan onze
leden echter wel een vriendelijk verzoek om voor een aantal kleine prijsjes te
zorgen. KOMT ALLEN! en laten we er gezamenlijk een gezellige avond van
maken.

Ook komen er in 1975 enkele leden bij met bekende en vertrouwde namen:
Zoals Ben Maas, (Jawel, dezelfde die 33 jaar later in 2008 opnieuw lid wordt!),
A. Boers, (Jawel, hij wordt 19 jaar later opnieuw lid), B. Veldman, (Niet Björn
Veldman maar zijn grootvader Bruin Veldman!), en Hennik Munnink (Geen familie
van Ludwig Munnink.)
In 1976 neemt EDC afscheid van L. Schut, eindspelkenner, prominent EDC-er van het
allereerste uur.
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1976 - 1979
Tot aan 1979 handhaaft EDC zich met wisselend succes in de regionale hoofdklasse.
Dinsdag 29 november 1977 is een feestelijke clubavond. Deze avond staat in het teken
van het jubileum van Derk Baas en Gerrit Nijland vanwege hun 40-jarig lidmaatschap
van EDC. De heer Van Baaren, voorzitter van de PODB, was bereid gevonden om de
jubileumspeldjes persoonlijk met een toepasselijk woord te komen overhandigen. De
heer Van Baaren haalt enkele herinneringen van vroeger op en spelt daarna persoonlijk
de jubileumspeldjes op de revers van de heren Baas en Nijland. Hierna is het woord
aan onze voorzitter de heer Kroondijk die namens de club enkele cadeaus overhandigt.
Na de koffie met gebak begint men met een speciaal voor deze avond te houden
sneldamtoernooi.
In 1977 wordt Bert Slot lid om 5 jaar later toe te treden tot de redactie van “De
Dammer” en ook in 1982 de functie van secretaris voor een periode van 14 jaar op zich
zal nemen.
Ook met het jeugddammen gaat alles voortreffelijk. In 1978 wordt een jonge 15-jarige
speler lid van EDC. Zijn naam: Luigi Akio Ingmar Schirinzi, beter bekend als Gino
Schirinzi. Later wordt hij 25 jaar lang redacteur van “De Dammer” en 6x
clubkampioen van EDC. Verder melden zich Henk Bosch en Gerrit Kooistra aan als
nieuwe leden.
Che-Ben Kot wordt in 1979 juniorenkampioen van Overijssel in de 1e klasse.
Jeugddamclub de Wesselerbrink
In de wijkboerderij Wesselerbrink “De Wesseler” wordt donderdagavond door
een groepje jongelui nog altijd actief gedamd. De donderdag voor St.
Nicolaas wordt een gezellige avond georganiseerd met o.a. sjoelen, fotoquiz
en diverse vragen op allerlei gebied waarbij punten te verdienen vielen. Een
avond die zeer in de smaak viel. (Door jeugdleider Evert van Gunst, red.)
Jeugdleden uit die tijd waren Gino Schirinzi die 3x jeugdkampioen wordt,
Che Ben Kot, Tonny van den Dolder, Han van Gunst, Aart Beute, Peter
Heijnen, Alfred van Wijk, André Driezen, J. ter Borg en H. Knol.
Bron: “De Dammer”, december 1978

1979 - 1980
In dit seizoen volgt helaas degradatie naar de Provinciale Hoofdklasse Overijssel.
Penningmeester A. Bruins kijkt intussen alvast vooruit naar het 50-jarig jubileum in
1983. Hij schrijft in “De Dammer” van december 1979:
Reservegetal LOTTO
Even een woordje van mij over ons Lotto reservegetal.
Het loopt zeer goed. Vele leden spelen mee en dat is goed merkbaar in de
kas die wij aan het creëren zijn voor ons 50-jarig jubileum. Dat er enkele
leden zijn die nog nimmer in de prijzen zijn gevallen is louter pech. Ik hoop
dat ze hierdoor de moed niet laten zakken want het is in ons aller belang dat
er bij het 10e lustrum een financiële armslag is, want u begrijpt dat de
manifestaties bij zo’n jubileum veel geld kosten.
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1980 - 1981
Van de degradatie naar de provinciale hoofdklasse Overijssel in 1979 herstelt EDC
zich snel. EDC wordt meteen weer kampioen in district 1. Na 2 beslissingswedstrijden
tegen de kampioen van de kop van Overijssel, te weten Nijverdal, promoveert men
weer naar de landelijke 2e klasse. Opnieuw krijgt EDC er enkele spraakmakende leden
bij: Martin Fluit, Tonny Keijzer en Ludwig Munnink.
En de sensatie van 1980: de 17-jarige Gino Schirinzi verslaat Bennie Wiggers!!

Het kampioenstiental van 1980-1981
Stand v.l.n.r.: B. Slot, A. Bruins, G. Kleinsman, B. Maas, G.H. Nijland
Zittend v.l.n.r.: B. Schlie, J. Baas, B. Wiggers
Staand rechts: E. van Gunst. Zittend: D. Baas

1981 - 1982
In juli 1981 overlijden D. Baas, oud clubkampioen, na een lidmaatschap van 43 jaar en
ons erelid B. van Schaick.
Het 1e handhaaft zich in de landelijke 2e klasse. Het 2e tiental weet beslag te leggen op
het kampioenschap in de 1e klasse Oost en promoveert naar de Hoofdklasse Overijssel.
1982
EDC telt nu 44 leden. Naast het Voogd toernooi dat al lang wordt gespeeld is er nu ook
de Reinders cup. De jeugdclub op de Wesselerbrink is helaas op een dood spoor
geraakt maar nu heeft EDC haar aandacht voor wat betreft de jeugd verplaatst naar een
ander deel van Enschede, n.l. Stadsveld waar een jeugdclub ontstaat onder leiding van
G. Kleinsman. Dat levert opnieuw een lid op die zich later tot een sterke speler zal
ontwikkelen: Ronny Koop. Ook wordt Dick van Ommeren lid.
41

1983 Het 50-jarig jubileum van EDC
In het jubileumjaar 1983 neemt EDC op 12 augustus op de Oosterbegraafplaats
afscheid van Jan Jeninga, die bijna 40 jaar lid is geweest waarvan 27 jaar als
bestuurslid. Maar EDC krijgt er ook een nieuw lid en wel Michel Koop.
Deze zal net als zijn broer Ronny vanaf 1998 wisselend voor EDC uitkomen en voor
damclub Nijverdal.
Ook het Huisdammerstoernooi levert enkele nieuwe leden op namelijk Johnny
Gellekink, Harry Veldman (zoon van Bruin Veldman) en Eric Leusink.
Verslag huisdammerstoernooi ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum
In hotel Reinders werd in februari het huisdammerstoernooi besloten met de
laatste ronde. Het toernooi werd gewonnen door H. Veldman die in de laatste
ronde geen fout maakte en door een overwinning op S. Matabadal zijn
koppositie wist te handhaven. Als goede tweede eindigde A. Boriglione voor
J. Veldman. Winnaar van de verliezerspoule werd E. Leusink voor J.
Lambers. Na afloop reikte de voorzitter B. Wiggers aan de prijswinnaars de
bekers uit. EDC kon terugzien op een geslaagd en sportief verlopen toernooi.
Eindstand Finalepoule
1
H. Veldman
9
2
A. Boriglione
8
3
J. Veldman
6
4
J. Nieland
4
5
F. Nijhuis
3
6
S. Matabadal
0

Eindstand verliezerspoule
1. E. Leusink
12
2 J. Lambers
12
3 E. Verhagen
8
4 H. Lammers
8
5 B. Kottenbelt
6
6 J. Gellekink
4
7 R. Wiggers
4
8 W. Antjong
2
Bron: Jubileumboek 1983

EDC doet in 1983 ook méér dan dammen alleen. Dichten bijvoorbeeld,
“DICHTERSHOEKJE”
Dammen is onze hobby.
En blijft steeds onze sport.
Wij zullen blijven schuiven.
De spanning op ieder gezicht.
Lijkt menigeen wel getikt.
Na een sportief gebaar.
Blijven we als vrienden bij elkaar.
Ook het eindspel is een kunst.
Is ieder twee punten gegund.
G.H. Nijland
Bron: “De Dammer”, april 1983
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En behalve dammen en dichten kan men bij EDC óók voetballen…..
De jaarlijkse voetbalwedstrijden van EDC georganiseerd door Rinus Wiggers
waren kwalitatief van niveau (kwaliteit zoekt kwaliteit! aldus R.W.).
De eerste wedstrijd speelden we op de vliegbasis tegen een team van Wim
van Sint Annaland. Door een goal van Paolo Rossi kwam EDC op 1-0. Lange
tijd zag het er dan ook naar uit dat we zouden winnen, mede door goed
keeperswerk van Rudy de Bruin (“de chimpansee van EDC”). In tijdnood
verspeelden we echter de winst door een magnifieke kopbal van lange Wim
(toevallig familie van de Korrel !); 1-1 dus, waarna gezellig enkele uurtjes in
de korporaalsmess werden doorgebracht.
De tweede wedstrijd, thuis op het terrein van het Bouwhuis, tegen een team
van de damclub Almelo werd een klein drama voor de Almeloërs.
Conditioneel en technisch kwamen ze er niet aan te pas en het was een
wonder dat de eindstand slechts 8-0 werd door o.a. 3 treffers van Rossi en
twee van Marcel Wiggers.
Op 25 juni was de topwedstrijd tussen Reinders en EDC. Al na 2 minuten
kwam EDC op 1-0. Er was echter sprake van verdacht keeperswerk van de
chimpansee van EDC, die doordat hij twee ballen zeer simpel uit de handen
liet vallen, nu weer voor een jaar genoeg te .............. kan krijgen bij, juist ja,
Reinders. Na een 3-1 achterstand kwamen we collectief zeer sterk terug tot
3-3. Aangezien 12 tegen 10 zelfs voor EDC teveel is werd het door Jan
Reinders (toevallig hij) 4-3 voor Reinders.
De daaropvolgende wedstrijd speelden we tegen de schakers van Favorita.
Na bij de rust nog met 2-1 achter te hebben gestaan, wisten we nog te
winnen met 4-2 door 2 goals van H. Veldman (Harry, red.) en 2 van Gellekink
(Johnny, red.). Hierna gingen we net zoals de voorgaande keren gezellig
naar café Reinders!
Topscorer werd Paolo Rossi met 6 goals, gevolgd door Gellekink en Marcel
Wiggers met ieder 3 goals. Verder wil ik hierbij onze vaste supporters
bedanken, met name Annie en Marja Wiggers en José, de vrouw van de
chimpansee.
Tenslotte: Donderdag 20 oktober deed een team van EDC mee aan een
zaalvoetbaltoernooi georganiseerd door het bedrijf waar B. Slot (Bert, red.)
werkt, en deze DAMMER wordt vervaardigd. Van de 12 teams die meededen
waren er vele goed ingespeeld en aangezien we voor het eerst samen deze
tak van sport beoefenden mag de tweede plaats van onderen er nog best
wezen. De sfeer en gezelligheid was troef en volgend jaar doen we weer
mee. U toch ook ........!
Gino Schirinzi
Opmerking red: de echte Italiaan Paolo Rossi werd op het
WK-voetbal 1982 topscorer met 6 goals!
Bron: “De Dammer”, december 1983
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Zomervoetbal bij EDC, vermoedelijk in 1983
V.l.n.r.: staand: Marcel Wiggers, Dirk Schrik, Benno Schlie, Peter Heijnen, Luit Haan,
Tonny Keijzer, Rinus Wiggers, Bert Slot, Gerrit Nijland
V.l.n.r.: zittend: Gino Schirinzi, Wim Schepers, Willie Wiggers, Rudy de Bruin,
André Bruins, Cor Bruins
Bron: fotoalbum G.H. Nijland
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1983 Activiteiten in het jubileumjaar
1983 is natuurlijk ook het jaar waarin EDC haar 50-jarig jubileum viert. En hóe!
De jubileumcommissie, bestaande uit Wim van Sint Annaland (voorzitter),
André Bruins, Evert van Gunst, Hans Weggen en Rinus Wiggers, heeft het volgende
georganiseerd…
Jubileumblad
januari
februari
maart
maart/april
juni
augustus
1 oktober
8 oktober
november
17 december

Onder redactie van Evert van Gunst, Gerhard Kleinsman, Hans
Weggen, Bennie Wiggers, Marja Wiggers en Rinus Wiggers.
H.C. Voogdtoernooi
Jeugdkampioenschap van Enschede voor pupillen, aspiranten en
junioren
Huisdammerstoernooi
Schooldamtoernooi
Voorrondes, halve finale en finale voor Lager Onderwijs.
De finale voor het Voortgezet Onderwijs is niet doorgegaan.
Nederlaagtoernooi EDC - Twente's Eerste en EDC - DBB Almelo
Vriendschappelijke wedstrijd tegen Damclub DAWO
Kegelen voor de jeugd bij "De Vluchte”
Nederlaagtoernooi EDC - DEZL Westerhaar en EDC - DIOS Eibergen
Receptie 50-jarig jubileum
Feestavond naar aanleiding van 50-jarig jubileum
Gongtoernooi
Simultaan door Ton Sijbrands

Het EDC nederlaagtoernooi
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Van dit jubileum zijn verschillende foto’s bewaard.

De uitnodiging voor de receptie

Het bestuur van EDC in 1983
Staand v.l.n.r.: A. Bruins, B. Slot, E. van Gunst, G. Kleinsman
Zittend v.l.n.r.: J. Jeninga, B. Wiggers, H. Munnink
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De redactie van “De Dammer” in 1983
Staand v.l.n.r.: G. Schirinzi, H. Bosch, zittend v.l.n.r.: B. Slot, M. Fluit, G. Kleinsman

Het 1e tiental van EDC in 1983
Staand v.l.n.r.: B. Maas, B. Slot, E. van Gunst, B. Wiggers, M. Fluit,
G. Kooistra, G. Kleinsman
Zittend v.l.n.r.: A. Bruins, G. Schirinzi, J. Baas, R. Wiggers
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Het 2e team (achttal) van EDC 1983
Staand v.l.n.r.: G.H. Nijland, J. Jeninga, B. Veldman, B. Maas,
W. Bosgraaf, H. Munnink
Zittend H. Bosch en G. Kooistra

2e team K.v.O. 1e kl. 1981/1982
Staand v.l.n.r.: R. Wiggers, H. Munnink, M. Fluit, H. Bosch, T. Damhuis
Zittend v.l.n.r.: J. Jeninga, G. Kooistra, G. Schirinzi, B. Veldman
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Enkele sfeer-foto’s van de receptie en feestavond

49

Groepsfoto 50-jarig jubileum in 1983

50
1. J. Behari, 2. Hans Weggen, 3. Wim van Sint Annaland, 4. Bert Slot, 5. Harry Veldman, 6. Eddy Ramdin 7. J. ten Dijke
8. Dick van Ommeren, 9. André Driezen, 10. Benno Schlie, 11. Ben Maas, 12. Evert van Gunst, 13. Bruin Veldman, 14. W. Bosgraaf,
15. Henk Bosch, 16. Martin Fluit, 17. Peter Heijnen, 18. J. Lambers, 19. Johnny Gellekink, 20. H. Schuurhannes, 21. Rinus Wiggers,
22. Hennik Munnink, 23. Andrè Bruins, 24. Gino Schirinzi, 25. Mans Gorel, 26. Eric Leusink, 27. Jan Jeninga, 28. Bert Kroondijk,
29. Jan Baas, 30. Gerrit Kooistra, 31. Bennie Wiggers, 32. Theo Damhuis, 33. Gerhard Kleinsman, 34. Gerrit Achterhuis 35. Rudy de Bruin,
36. Edwin van Zwienen, 37. Stan Bugajski, 38. H. Jagt, 39. Gerrit Nijland.

1983 Simultaan Ton Sijbrands - EDC
Op 17 december 1983 speelt Ton Sijbrands bij Reinders een
simultaan tegen EDC in het kader van het 50-jarig jubileum. Hij
neemt het op tegen ca. 50 EDC-ers. Slechts 2 EDC-ers weten
remise te spelen en wel de 82-jarige Jellema en de tien jaar
jongere oud voorzitter Kroondijk. In de plaatselijke pers wordt
hier ruim aandacht aan besteed met onder andere het volgende
humoristische verslag.

A. Jellema

Sijbrands laat de stenen dansen in simultaan van EDC
(Door Ricus Hertsenberg)
Enschede - Ton Sijbrands is sedert zaterdagmiddag kwart over vijf nog
groter geworden in de ogen van de leden van de Enschedese Damclub.
Als oud-wereldkampioen dammen was hij voor hen al een fenomeen -zo
kende iedereen hem uit kranten en damboeken- en na z'n
blinddamwedstrijd (alleen, afgesloten in een kamertje zonder potlood
en papier tegen twintig topdammers en maar één remise) was men
zelfs bereid hem de allergrootste te noemen, maar zaterdag laat in de
middag, na meer dan vijf uur dammen, toen was er alleen nog maar
verbijsterde stilte.
Sijbrands damde tegen vijftig EDC-ers en een paar introducées simultaan
in hotel Reinders, tegen vrijwel allemaal gerenommeerde spelers en verloor
niet één partij. Hij won ze alle, op twee remises na. Voorzitter B. Wiggers
had hem welkom geheten, rond twaalf uur, en zei dat Sijbrands was
uitgenodigd om de viering van het vijftigjarig bestaan een bijzonder cachet
te geven. Nou, het werd meer dan dat. Het werd een evenement, waarbij
de stenen dansten. Naar de bakjes van Sijbrands. Om even na twaalven
begon hij aan zijn rondjes. Wandelend ging hij van bord naar bord, zonder
een tegenstander aan te zien. Rechterhand in de zak van z'n colbert,
linkerhand schuivend, van tijd tot tijd strijkend door z'n woeste haardos.
Om 12.22 uur nam hij een slok koffie en zette toen zijn wandeling tot 12.49
uur voort. Op dat tijdstip viel de negenjarige Herald Wiggers de eer van zijn
leven te beurt. Sijbrands had aan zijn bord even bedenktijd nodig, een
paar seconden maar, doch niettemin bedenktijd. Herald at bijna de pen op,
waarmee hij notities maakte om de partij ooit nog eens te kunnen nadammen
en te zien, waar hij precies in de fout was gegaan. Vlak daarop, aan de
andere kant van de zaal, hield Sijbrands weer even halt, nu bij het bord
van de brutale Schirinzi, van wie bekend is dat hij lak heeft aan systemen.
Zou deze Schirinzi misschien enig weerwerk aan de Grote Meester
kunnen bieden?
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Geen magiër
Maar nee, later zou blijken dat ook hij „gelijk een weerbarstig veertje" door
Sijbrands van het bord werd geblazen. Ben Maas, niet de eerste de beste,
zei: „Die Sijbrands is wel razend knap, maar een magiër is hij nou ook weer
niet". Later op de middag begon hij te twijfelen aan die stelling, want een
geofferde steen, die hij „geheid" terug zou krijgen verdween in een flitsende
wisseling. Evert van Gunst, ook een man van klasse, had vlak van tevoren
een oersolide stelling, met beveiligingen aan alle kanten, letterlijk van zijn
bord zien vliegen.
En zo verging het de een na de ander. Degenen, die zich omstreeks half
drie nog staande hadden weten te houden blikten in angst en vreze op als
de Grote Meester hun bord naderde, want je kon nu wel denken dat er met
jouw stand niks aan de hand was en je kon wel zeker weten dat Sijbrands
noch een goochelaar, noch een tovenaar is, maar tjongejonge wat had die
man in enkele uren al een ravage aangericht in de stellingen van zeer
hooggeachte clubvrienden.
Toen voorzitter Wiggers aankondigde dat Sijbrands zich even tien minuten
zou terugtrekken voor een uitsmijter bogen tientallen gefronsde koppen
extra geconcentreerd, extra diep boven de borden, want dit waren tien
onverwachte minuten, waarin buiten de nerveusmakende presentie van de
Grote Meester kon worden nagedacht en waaruit winst moest worden
geslagen. Maar ach, wat baatte het.
Oude artiest
Hoewel. Een kwartier na de uitsmijter ging er applaus op. Wiggers had even
aandacht gevraagd en meegedeeld dat de 82-jarige Jellema zijn partij in
remise had beëindigd. Hoe was het in vredesnaam mogelijk. Goed, Jellema
was een damartiest, maar, zo zag je ze denken, een hele oude „en als die
remise weet te bereiken dan moet ik het toch ook kunnen". En opnieuw
begonnen de prakkezaties, maar, zoals gezegd, wat baatte het. Terwijl
Jellema zich rechtens trakteerde op een borrel als een bokaal gingen ze stuk
voor stuk tenonder in een zee van teleurstelling, die zo vol met hoop was
geweest. Ze lachten nog wel, maar hier en daar zag je toch de grimas, die zo
bekend is van de boer met z'n kiespijn.
Eén was er, die rechtop bleef. Hij had trouwens meer dan vijf uur rechtop in
zijn stoel gezeten, met een dikke sigaar in de mond, als de vleesgeworden,
rustige zekerheid: Dat was oud voorzitter Kroondijk. Terwijl een dichte haag
van stilgeworden damenthousiasten en fanaten zich rondom hem heen
verdrongen behaalde hij in de laatste van de vijftig partijen de tweede
remise.
Sijbrands moe na vijf uur dammen, met slechts 1/50ste deel denktijd van elk
van zijn tegenstanders? Nee, „maar ze dammen hier goed". Ook niet moe in
de heupen, de rug of ergens anders, na vijf uur wandelen? „Neueu, kan ik
niet zeggen". En hij kijkt je aan of hij er ook niks aan kan doen. De opperste,
vriendelijke bescheidenheid, ondanks de adoratie van duizenden.
Bron: De Twentsche Courant, 19 december 1983
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1984
- In 1983 was na een ziekte de 1e tiental speler Willie Schievink op 30-jarige leeftijd
overleden. Ter nagedachtenis wordt in november 1984 het eerste Willie Schievink
gongtoernooi gespeeld met zo’n 50 deelnemers. Er wordt op de gong gespeeld om
prijzen die door de familie Schievink ter beschikking waren gesteld.
Het Willie Schievink toernooi is voor het laatst gespeeld in 1990.
-

Op 15 november overlijdt A.J. Kroondijk, voorzitter van EDC van 1975-1982.
Hij was lid geworden in 1969 maar had eerder een korte periode bij EDC gespeeld
in 1936.

-

Michel Koop, lid geworden in 1983, wordt in 1985 op 10-jarige leeftijd
pupillenkampioen van Nederland. Gezien zijn leeftijd was het nog niet zo
eenvoudig om bij EDC ’s avonds te spelen. Michel’s moeder wordt in 1984 ook
lid! Over de manier waarop hij in de kwartfinales weet te winnen schreef Bennie
Wiggers:
“Olaf, Olaf, hij trapt in het zetje”
In de onlangs gespeelde kwartfinales van het K.v.N. voor pupillen gebeurde
het volgende ......
E.D.C. met nog 2 deelnemers in de strijd, namelijk Olaf Wiggers en Michel
Koop, toog vol goede moed naar Soest. In de trein werd er natuurlijk gedamd
en Michel Koop vroeg hoe dat openingszetje ook al weer was wat Gino
Schirinzi hem had laten zien. Na het een paar keer gespeeld te hebben, was
het voor Michel hebbes. In Soest aangekomen bleek al snel, dat wij beter bij
de Koningin (Soestdijk) hadden kunnen uitstappen, maar een passerende
taxi bracht ons snel naar de speelzaal.
Na 2 wedstrijden had Michel 2 uit 2 en moest hij de laatste winnen om in de
halve finale te komen. Nog voordat de partij begon riep Michel mij al en
vertelde dat zij hem tot remise wilden dwingen. Wat was er namelijk gebeurd,
zijn tegenstander wou hem wijsmaken, dat Michel aan remise genoeg had,
maar nadat ik hem nogmaals verzekerd had dat hij moest winnen, begon de
partij. De opening ging snel en ........ het leek de opening uit de trein wel, en
ja hoor Michels tegenstander speelde 39-33. Michel keek, ..... keek en keek
nog eens, zijn ogen begonnen te glinsteren en in de muisstille zaal riep hij
met luide stem: “Olaf, Olaf, hij trapt in het zetje!!!”
P.S. Het gaat om de volgende opening:
1. 32-28, 18-23 2. 33-29, 23x32 3. 37x28, 16-21 4. 39-33?, 21-27! enz.
Bennie Wiggers
Bron: “De Dammer”, oktober 1984
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-

Verder nog wat lichte kost uit “De Dammer”:
Een van de leden komt 's avonds laat thuis van de clubavond, met een
bedrukt gezicht. Zegt zijn vrouw tegen hem: "Wat is er met jou gebeurd?"
"Och, niets", zegt de man, "maar ik ben in een Haarlemmer getrapt". Zegt zijn
vrouw tegen hem: "Als je dan maar goed je voeten geveegd hebt, ik wil die
viezigheid niet in huis hebben!!!!!”
Bron: “De Dammer”, augustus 1984

-

EDC speelt in seizoen 1984-1985 met maar liefst 5 teams in de provinciale
competitie. EDC 1 en 2 komen in de provinciale Hoofdklasse uit, EDC 3 in de
tweede klasse, EDC 4 en 5 in de toenmalige vierde klasse.
Standen PODB 1984-1985
Hoofdklasse
1. Enschede 1
2. Borne 1
3. Westerhaar 2
4. Twente’s Eerste 2
5. Almelo 2
6. Hellendoorn 1
7. Rijssen 1
8. Dedemsvaart 1
9. Enschede 2

5-9
4-7
4-6
4-4
4-3
5-3
5-3
5-3
4-2

Vierde klasse
1. Enschede 4
2. Twente’s Eerste 4
3. Enschede 5
4. Deventer 3
5. Dedemsvaart 3
6. Wierden 3
7. Westerhaar 8
8. Wierden 4
9. Westerhaar 7

4-8
3-6
3-4
3-4
3-4
4-4
4-2
4-0
4-0

Tweede klasse
1. Enschede 3
2. Westerhaar 4
3. Twente’s Eerste 3
4. Vechtstreek 1
5. Hellendoorn 2
6. Almelo 3
7. Rijssen 2
8. Vriezenveen 1

4-6
4-6
4-6
4-5
4-4
4-3
4-2
4-0

Bron ”De Dammer”, december 1984
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1984 – 1990
In de jaren volgend op het 50-jarig jubileum komt EDC tot grote bloei. Het aantal
leden stijgt snel tot over de 50 om rond 1990 weer af te nemen tot ongeveer 40.
Zo komen in deze periode de volgende leden erbij: Jaap van Galen, Rob Pots en Willie
Wiggers in 1984, Ludwig Munnink voor de 2e maal in 1988 en ook de huidige
secretaris Luit Haan, Rabin Hanoeman in 1989 en Hans van Gompel in 1990.
Schooldammen blijft onverminderd populair. In 1987 trekt het schooldammen 300
kinderen naar de Diekmanhal!
De onderlinge competitie wordt geleid door E. van Gunst en H. Munnink terwijl het
secretariaat in goede handen is bij B. Slot. EDC floreert onder het voorzitterschap van
B. Wiggers met als 2e voorzitter Dick van Ommeren die na 1986 B. Wiggers opvolgt.
In deze periode speelt EDC voornamelijk in de Provinciale Hoofdklasse. In 1985-1986
wordt EDC kampioen van Overijssel maar de destijds geldende promotiewedstrijd
tegen andere provinciale kampioenen wordt niet gewonnen. Pas in 1988 promoveert
EDC naar de Landelijke 2e klasse om het jaar daarop weer te degraderen. In 1990-1991
wordt EDC opnieuw kampioen van Overijssel om daarna tot 1994 in de Landelijke 2e
klasse te blijven. Het destijds geldende systeem en de klassenindeling was totaal anders
dan nu. De provinciale en de landelijke competitie vormden één geheel. Sinds 2001 is
de landelijke competitie geheel losgekoppeld van de provinciale competitie. De
inschrijving in de landelijke 2e klasse is vrij en er bestaat geen degradatie meer uit de 2e
klasse.
In deze periode zijn er enkele studenten van de Universiteit Twente lid van EDC.
In 1990 studeert Gerard de Groot cum laude (= “met de hoogste lof”) af bij de afdeling
Electrotechniek van de Universiteit Twente. Ook Jaap van Galen ontvangt in 1990 zijn
bul en is dan officieel ingenieur Toegepaste Wiskunde. Henk Bosch rondde in 1984
zijn studie tot ingenieur af bij de afdeling Chemische Technologie en promoveert tot
doctor in de Technische Wetenschappen op 21 april 1989. En in 1987 studeert Martin
Fluit (ook cum laude) af als ingenieur Electrotechniek. Martin en Henk verlaten EDC
in verband met hun werk in respectievelijk Zwitserland en Limburg. Daarmee valt
samen dat de damclub op de Universiteit Twente in 1987 wordt opgeheven. Het vertrek
van eerst Martin, dan Henk en vervolgens Jaap en Gerard is een fors verlies voor EDC
want dit zijn bepaald niet de minste spelers van EDC! [Gelukkig wordt in 1988 Roel
Janssen lid, ook een student aan de Universiteit Twente. Hij zou 20 jaar later kampioen
van Haarlem worden!]
1985
- Er is in 1985 een jeugdclub op de Wesselerbrink, geleid door G. Kooistra en een
jeugdclub op het Stadsveld, geleid door G. Kleinsman en E. Leusink.
-

December 1985 overlijdt ons legendarisch lid Piet Groenewold. In het
aprilnummer van 1985 had de redactie nog een gedenkwaardig interview met hem
geplaatst naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag. EDC herdenkt Piet als
een verwoed dammer met zijn eigen unieke interpretaties.
Bron: “De Dammer”, januari 1986
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Er is ook vrolijker nieuws. Zoals het volgende schitterende verhaal:
Prins André
Toen de carnavalsvereniging van Emos mij vroeg of ik mee wou doen met
het uitluiden van hun prins heb ik gelijk ja gezegd, want de prins carnaval van
de voetbalvereniging Emos was niemand minder dan onze penningmeester
André Bruins. Zoals gebruikelijk bij het afscheid van de prins moet dat altijd
gebeuren op een bijzondere manier.
André, als dammer bij Emos onoverwinnelijk, moest maar eens een partijtje
verliezen. Dat leek hun leuk, de Emos-mensen. De afspraak was gauw
gemaakt. Verkleed als indiaan en volkomen onherkenbaar stortte ik mij in het
carnavalsfestijn. Na diverse pilsjes en veel gehos werd er om stilte gevraagd.
Het officiële gedeelte ging beginnen. Er was een boksring gemaakt met
middenin een tafel met twee stoelen afgedekt met een laken. André moest
als dammer nog even zijn klasse tonen. Daarna was hij eervol ontheven van
zijn taak als prins carnaval. Er werd gevraagd of er iemand in de zaal was die
een partijtje tegen de prins wou spelen. Nou die was er wel. Dat was ik dus,
de indiaan.
We namen onze plaatsen in achter het dambord. Arbiter Driezen maakte
bekend dat de partij niet langer dan vijf minuten mocht duren. Hoewel het
indianenpak mij uitstekend paste was ik niet zo gelukkig met het masker. Het
was warm en begon te schuiven. André probeerde steeds achter mijn ware
identiteit te komen, maar ik leek Jannes (van der Wal, red.) wel bij Mies. Dus
niets zeggen. De partij begon. Het ging snel, zeer snel. Enig voordeel was er
niet bij. De schijven vlogen van het bord. Maar er gebeurde meer. Mijn
masker begon een zeer slechte stand in te nemen, maar wat moest ik,
schuiven. Dus Andre’s lange vleugel was uitgeschakeld, maar mijn linker oog
ook. De strijd werd harder. André was al twee maal, terecht, door de arbiter
vermanend toegesproken wegens te traag spel. Maar nu begon hij mij ook
onder druk te zetten, door te roepen, “jij moet spelen, jij moet spelen”.
Ik wou wel graag, maar ik zag nog slechts een schijf tegelijk (niet door de
pils, maar door het masker dus). In mijn wanhopige situatie nam ik alle
risico’s en begon aan mijn masker te trekken en te schuiven. Maar toen viel
het doek letterlijk en figuurlijk en ik zag totaal niets meer. Gelukkig redde de
gong mij. De vijf minuten waren om en de arbiter riep de indiaan tot
overwinnaar uit. Het uitbundige lachen van André, dat kwam toen ik mij
ontmaskerde, is bij alle dammers wel bekend.
B. Wiggers
Bron: “De Dammer”, februari 1985

Kort gedichtje:
Slaan is verplicht
Dus sloeg ik er vier
Maar hij sloeg terug
En nu lig ik hier
Bron: “De Dammer”, augustus 1985
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In het vorige verhaal komt de naam Jannes van der Wal voor. Onder de niet heel erg
vleiende titel “Gehannes met Jannes” schrijft Henk Bosch een verslag over de
simultaan die Jannes van der Wal geeft in 1985.
GEHANNES MET JANNES II
Na twee en een half jaar eindelijk weer eens een aflevering uit deze serie.
Ter gelegenheid van de 70-ste verjaardag van Piet Groenewold speelde
Jannes van der Wal op 25 mei een simultaan tegen EDC. Hij onderbrak
daarvoor speciaal het in Valkenburg verspeelde toernooi om de Coup du
Monde, die later, door toedoen van Jannes, door de Russen werd gewonnen.
Dit stukje handelt echter over de simultaan die Jannes speelde. Doordat er
wat gasten en een 15-tal jeugdspelers aanwezig waren moest Jannes het
tegen 57 tegenstanders opnemen. Nadat onze voorzitter iedereen, vooral
Jannes natuurlijk, welkom geheten had, begon Jannes aan het bord van Piet
met zijn simultaan. Geheel in overeenstemming met zijn natuur, liep hij
daarbij tegen de klok in. Het viel me nog mee dat hij niet met zwart wilde
spelen. In het begin legde Jannes een zeer hoog tempo aan de dag. Daarbij
schuwde hij geen gecompliceerde standen. Het wekt dan ook geen
verwondering dat hij enkele combinaties over het hoofd zag. Nadat Robert
Riesthuis al zeer snel geprofiteerd had van een onoplettendheid van Jannes
scoorde EDC lange tijd geen punt. Uiteindelijk brachten Erwin Elshof (zonder
combinatie, dus gewoon op positie remise gehaald! Bravo.) Anand
Mahangoe, G.H. Jansen (uit Hengelo) en ikzelf nog een puntje binnen. Tonny
Keijzer bracht het in een fraaie partij zelfs nog tot winst.
De einduitslag werd daardoor 107–7 voor Jannes. Zijn laatste overwinning
boekte Jannes op, wie anders dan ..... Piet Groenewold. Het was toen kwart
over drie. Een klein rekensommetje leert dat Jannes voor elke zet ongeveer 4
seconden gebruikt heeft. In die tijd heeft hij dan ook nog gegeten en
gedronken. Voorwaar een fantastisch hoge snelheid.
Henk Bosch
Bron: “De Dammer”, november 1985

J. van der Wal – G. Kooistra
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1986
- Voor het Huisdamtoernooi van 1986 melden zich 12 deelnemers.
-

In 1985-1986 wordt EDC kampioen van Overijssel maar de destijds geldende
promotiewedstrijd tegen andere provinciale kampioenen wordt niet gewonnen.

Het kampioensteam van 1986
V.l.n.r.: Martin Fluit, Bennie Wiggers, Gerhard Kleinsman, Henk Bosch, Jan Baas,
Benno Schlie, Bert Slot, Ben Maas, Rinus Wiggers en Gerrit Kooistra

1987
- De damclub op de Universiteit Twente wordt opgeheven.
-

G. Schirinzi behaalt een 2e plaats bij het NK sneldammen in de 1e klasse.

-

EDC-er Dick van Ommeren wordt gekozen tot penningmeester van de PODB en
zal deze functie van 1987 tot 1991 vervullen. Opnieuw een EDC-er in het PODB
bestuur! [In 1940 werd A.G.J. Waanders penningmeester tot 1952. Verder was H.
van Amerom in 1952 2e voorzitter.]

-

Bennie Wiggers ontvangt op 29 april 1987 de eremedaille in zilver verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten op damgebied, speciaal voor het
jeugdwerk in Enschede!
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-

Een belangrijke gebeurtenis in deze jaren is het afscheid eind 1987 van clublokaal
“De Vluchte”. Vanaf 1971 heeft EDC gedamd bij Hotel Reinders aan de
Schurinksdwarsweg. Bij de overname in 1984 door Jan Reinders van “De Vluchte”
aan de Oldenzaalsestraat verhuist EDC mee. Maar na verloop van tijd blijkt deze
zaal niet zo te bevallen, reden om naar een ander clublokaal uit te kijken. Dat
wordt “De Wimpel”, bij de familie De Jong aan de Oldenzaalsestraat.
EDC zal hier 16½ jaar blijven!

De buitenkant van “De Wimpel”, clubgebouw van EDC

-

In 1987 wordt behalve van clubgebouw ook van een EDC-er afscheid genomen.
In memoriam H. Bloemsma
Op donderdag 19 november jongstleden overleed op 68-jarige leeftijd het
EDC-lid H. Bloemsma. In het meinummer van 1985 plaatste de redactie nog
een interview met deze bekende dammer en astroloog. Bloemsma was
bekend als damproblemist, damjournalist en uitgever van damboeken. Hij
was jarenlang de man achter de damrubriek die we in Huis aan Huis konden
lezen. Als uitgever was hij betrokken bij het tot stand komen van vier fraaie
damboeken nl. “Oefeningen in het analyseren”, “Monografie van de Coup
Royal”, “3 om 1” en “20 om 20”! De grootste teleurstelling voor hem was dat
te weinig dammers geïnteresseerd waren in deze boeken. In zijn hartewens
noemde Bloemsma destijds het volgende: “Ik hoop dat dammers een keer
hun verstand laten werken ten aanzien van de damliteratuur.”
Wij sluiten ons bij deze uitspraak aan.
de redactie
Bron: “De Dammer”, december 1987
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-

Verder staan er in de “De Dammer” in deze jaren regelmatig humoristische
bijdragen. Zoals de hier volgende bijdrage van Wim van Sint Annaland.
BEN JE VANAVOND VROEG OF LAAT TERUG ?
Dinsdagavond is voor mij de mooiste avond in de week. Op die avond neem
ik, met nog een kleine vijftig clubleden, deel aan de onderlinge
damcompetitie voor een plaats in een van de teams die Enschede
vertegenwoordigt in de Provinciale clubcompetitie. Alle leden kennen elkaar
door en door en dat vind je terug in het spel.
Afgelopen dinsdagavond speelde ik tegen Rinus Wiggers. Rinus is een
geduchte tegenstander, een man met karakter, een uitgesproken mening
enz. kortom, spelen tegen Rinus geeft vuurwerk. Voordat ik de eerste zet van
Rinus beantwoordde met een tegenzet, heb ik eerst mijn 20 schijven ingelicht
over de tegenstander. Bijvoorbeeld over zijn onverzettelijkheid, kennis van
het spel, creativiteit, specialiteiten enz. Bij iedere zet van mijn tegenspeler
pleeg ik eerst overleg met mijn schijven: wat is de bedoeling van die zet en
wat is daarop het beste antwoord. Betrekken we een voorpost, ruilen we uit,
spelen we een lokzet, een combinatie, vallen we aan door het midden,
passen we een omsingelingstactiek toe enz. enz. Kortom: Hoe brengen wij
Rinus van de wijs.
In de stand van 9 om 9 schijven hadden we het zover. Rinus stelde mij voor
om het elkaar vanavond maar niet al te moeilijk te maken en tot remise te
besluiten. Ik had met mijn schijven vastgesteld dat we iets beter stonden.
Helemaal zeker wist ik het niet. Toen Rinus remise voorstelde wist ik het
zeker “we staan beter”. Vandaar mijn antwoord “laten we nog even verder
spelen”. Prompt offerde Rinus een schijf en na 20 zetten gaf hij mij de hand.
Nou mag je aan een speler niet kunnen merken of hij gewonnen of verloren
heeft. Dat eist de sportiviteit. Echte onsportieve lieden hebben wij niet, maar
aan de gedragingen van een winnaar of verliezer kun je heel veel afleiden.
Winnaars laten bijvoorbeeld graag zien waar het voor hun tegenstander fout
ging. Zij blijven langer in het clubgebouw hangen en drinken een pilsje.
Verliezers zijn naar huis voor je het weet. Ze nemen onopvallend afscheid.
De week daarvoor bijvoorbeeld was ik vroeg thuis. “Van wie heb je vanavond
verloren?” vroeg mijn vrouw. “Van Tonny Keijzer” antwoordde ik. Vroeger
vroeg ze me voor ik naar de clubavond ging “Ben je vanavond vroeg terug?”
Na jaren weet ze het precies: het is een kwestie van winnen of verliezen.
Wim van Sint Annaland
Bron: “De Dammer”, april 1987
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1988
-

Met de jeugd gaat het bijzonder goed. Er zijn nu 40 jeugdleden en er zijn
jeugdclubs, geleid door Henk Bosch, Dirk Schrik, Gerrit Kooistra en Gerhard
Kleinsman. Het Jeugd Kampioenschap van Enschede telt 50 deelnemers.
Men besluit om een Jeugd DamClub op te richten.
Start jeugd damclub
Het jeugdbestuur van EDC heeft besloten om te proberen een damclub
speciaal voor jeugd van de grond te krijgen. ledere donderdagavond vanaf
zeven uur tot ongeveer half negen is er voor de jeugd gelegenheid een
onderlinge competitie te spelen en trainingen te volgen. Dit zal allemaal
plaats vinden in ons eigen clublokaal. De eerste avond van deze club zal zijn
op donderdag 22 september, die avond zal er een simultaan gegeven
worden.
Tot voor kort werd er door diverse jeugdspelers gewoon op dinsdagavond
gespeeld maar dit bleek toch enkele nadelen te hebben. Ten eerste is het
voor de meeste kinderen leuker om tegen leeftijdsgenoten te spelen (behalve
misschien voor de sterke jeugdspelers) en ten tweede hebben de volwassen
leden de neiging zich met de partijen van kinderen te bemoeien omdat ze,
vaak ten onrechte denken dat ze het beter weten. Onder andere om deze
redenen en ook omdat partijen vaak lang duurden is het aantal jeugdleden
dat op de dinsdagavond damt drastisch gedaald.
Door het oprichten van een jeugdclub waar deze nadelen niet bestaan, hoopt
EDC wat meer jeugd aan zich te binden. Als de leden dan de speelsterkte
en/of leeftijd hebben gekregen om naar de volwassen club te gaan is die
overstap al veel gemakkelijker, omdat ze dan al wat EDC-ers kennen.
Bovendien is er op de donderdagavond plaats voor meer jeugdactiviteiten
zoals trainingen en toernooien.
Om nu alles op die jeugdclub goed te laten verlopen zijn er enkele mensen
nodig die ongeveer om de drie weken een donderdagavond vrij hebben om
te helpen en de jeugd te begeleiden. Het aantal mensen dat per avond nodig
is, is natuurlijk afhankelijk van het aantal leden dat de club krijgt, maar moet
toch minimaal 2 á 3 zijn. Mensen die daar tijd voor hebben, kunnen dat de
komende weken melden bij het jeugdbestuur. Probeer natuurlijk ook mensen
er toe te bewegen om lid te worden.
Gerard de Groot, Jaap van Galen, Gerrit Kooistra, Bennie Wiggers
Rinus Wiggers, Eric Leusink, Gerhard Kleinsman
Bron: “De Dammer”, september 1988

-

Verder twee droevige berichten:
Eind december neemt EDC afscheid van Marijke Koop – van de Pol, de moeder
van Michel en Ronny.

-

En ook in december 1988 komt het bericht dat Jouke Bakker is overleden. Hij was
onder andere van 1968-1970 eindredacteur van “De Dammer” en van 1968-1971
competitieleider.
61

1989
Ook in 1989 heeft EDC over haar jeugd niet te klagen.
- Het jaarlijkse jeugdkampioenschap van Enschede trekt 40 kinderen.
- Er zijn nu jeugdclubs in de Enschedese speeltuinen:
Jeugdclub Speeltuin Kozakkenpark door G. de Groot en J. van Galen, 15 leden.
Jeugdclub Speeltuin Het Honk, 18 leden door E. Leusink.
Jeugdclub Wesselerbrink door G. Kooistra.
Jeugdclub op de Franklinstraat door R. Hanoeman.
Er zijn clubs op verschillende scholen zoals bijvoorbeeld Pathmos.
- De tijd van de bedrijfscompetities lijkt echter voorbij. In de Bedrijfscompetitie
spelen nog 2 teams, beiden bestaande uit EDC-ers. Team DCW en team
Vredenstein.
- Ook het Huisdamtoernooi van maart 1989 is geen daverend succes. 13 deelnemers,
kampioen werd F. Darmohoetomo, maar het levert EDC geen nieuwe leden op.
- En door zijn vertrek naar Limburg neemt EDC afscheid van Henk Bosch.
Afscheid HENK BOSCH
In september 1978 kwam hij voor het eerst bij ons op de clubavond! Een
boerenzoon uit Klarenbeek die hier op de TH nu UT chemische technologie
ging studeren. In die tienenhalf seizoen dat Henk onderlinge speelde bij onze
club heeft hij niet alleen op damgebied, maar ook op het maatschappelijke
gebied het één en ander neer gezet.
In 1984 studeerde hij af als ingenieur in de CT. Vervolgens besloot hij verder
te gaan met onderzoek aan de UT wat er toe leidde dat hij op 21 april jl. de
titel van doctor in de CT mag dragen. Inmiddels is Henk werkzaam voor DSM
in Limburg alwaar hij onlangs met zijn vrouw Marijke, met wie hij in 1987
trouwde, naar toe verhuisd is.
Als dammer gold Henk als een wisselvallige speler. Hij debuteerde in groep 3
met een tweede plaats, werd vervolgens kampioen van groep 2 en werd
daarna twee maal officieel EDC-kampioen, in 1985 en in het seizoen 87-88!
In die tussentijd maakte Henk ook degradatie uit groep 1 mee.
Als clubspeler vertegenwoordigde hij jarenlang de belangen van ons eerste
tot en met dit seizoen! Als mede-oprichter van deze “Dammer” in 1982
maakte hij jarenlang deel uit van de redactie waarbij hij bekendheid kreeg
door de rubrieken fragmenten, galerij der kampioenen, een serie over het
blinddammen, een korreltje en het romanachtige grootmeester en
damslapers. Verder maakte Manneke, zoals zijn bijnaam luidde ook ruim drie
jaar deel uit van het EDC-bestuur waarin hij zich als extern competitieleider
kon laten fêteren met een promotie van ons eerste naar de landelijke tweede
klasse! Tevens maakte hij een draaiboek voor ons bestuur waardoor er beter
gefunctioneerd kon worden.
Henk en Marijke, het ga jullie goed en tot gauw!
Bron: “De Dammer”, mei 1989
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1989 was ook een jaar met enkele bijzondere en komische momenten.
Dammers vluchten voor populier
NIJVERDAL (ANP) – De damwedstrijd tussen Nijverdal en Enschede voor de
tweede klasse B van de KNDB-competitie moest zaterdag onmiddellijk na het
begin worden onderbroken omdat een populier het clubgebouw dreigde te
verpletteren. De boom moest zaterdag worden omgezaagd omdat hij gevaar
opleverde voor de omgeving.
Op het moment dat de ruim een meter dikke populier vrijwel was
doorgezaagd, brak één van de takels. Omdat de voorman niet kon voorzien
welke kant de boom zou opvallen, kwam de man in paniek de damzaal in
gerend om de dammers te waarschuwen.
In grote haast verlieten spelers en toeschouwers het clublokaal, dat
uiteindelijk toch werd gespaard. Met enige inspanningen kon net op tijd een
nieuwe takel worden aangebracht, zodat de boom uiteindelijk op de juiste
wijze kon worden geveld. De thuisclub bleek daarna over de sterkste
zenuwen te beschikken en won met 12-8. Aldus dagblad Tubantia van 27
februari 1989
In de Twentsche Courant luidde de slotzin: Eén man (Rinus Wiggers, red.),
die tijdens het waarschuwings-signaal op het toilet zat, keek nogal raar op
toen hij bij terugkomst geen van zijn speelmakkers meer in de zaal aantrof.
Bron: “De Dammer”, april 1989

Als blijk van waardering voor zijn langdurige lidmaatschap van de KNDB ontvangt
Jan Baas op 31 januari 1989 een gouden speld. Bij die gelegenheid dicht men:
Ter gelegenheid van de uitreiking van
de Gouden KNDB-speld aan de heer Jan Baas
Wij eren vanavond de heer Baas, voor zijn vrienden Jan.
Die nog steeds zeer goed dammen kan.
Hij was in 1933, bij de oprichting van EDC al present.
En is nog steeds in de damwereld bekend.
Hij was vele malen deelnemer aan het Kampioenschap van Nederland.
En menig gerenommeerde speler beet tegen hem in ’t zand.
Wij zijn blij dat hij nog steeds altijd zeer sterk speelt.
In het 1e tiental wordt nog menig nulletje uitgedeeld.
Jan is lid van verdienste van EDC
En als sportief clublid zijn wij allemaal met Jan zeer tevrée.
Vroeger was Jan Baas EDC nog wel eens ontrouw.
Maar dit is hem vergeven, hij toonde berouw.
Vandaag krijgt hij de Gouden-speld van de KNDB.
Jan loopt hier nu voortaan trots door Enschede mee.
Wij wensen hem nog vele fijne damjaren in goede gezondheid.
Jan van harte gefeliciteerd en wees overtuigd van onze erkentelijkheid.
Bron: “De Dammer”, februari 1989
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1990
- Ook in 1990 moet EDC opnieuw afscheid nemen. Na een lidmaatschap van 51 jaar
overlijdt eind januari G. Achterhuis, lid en oud EDC-kampioen.
Begin maart overlijdt H. Munnink, oud EDC-bestuurslid als competitieleider.
En in juli 1990 overlijden F. Jacobs en G. van Berkum, laatstgenoemde oud EDC
kampioen en oud EDC voorzitter.
-

Vrolijker nieuws is dat een EDC-er 5e wordt bij het Nederlands Kampioenschap!!
Het gaat om het Computer Dam Kampioenschap van Nederland waarin het
programma “Damdrammer” van EDC-er Gerard de Groot een 5e plaats haalt.
Winnaar wordt Truus van Stef Keetman.

-

Ton Sijbrands geeft een simultaan op 25 borden op 2e Paasdag in Blom’s Zwarte
markt. Michel Koop weet hier remise te spelen, R. Mahabiersing wint!

-

Michel Koop wordt op zijn 15e de jongste clubkampioen ooit!

-

In het najaar van 1990 wordt Arjan van Galen lid van EDC. Hij zal later 3 x
clubkampioen worden. Net als zijn broer Jaap zal hij nooit voor EDC 1 uitkomen.
Beide broers blijven in die tijd DES Lunteren trouw!

Van periodes van geluk en voorspoed is de geschiedschrijving altijd makkelijker dan
van moeilijke turbulente tijden. Hier een verslag van het Voogd toernooi dat de
gemoedelijke sfeer van die jaren goed weergeeft.
VOOGD TOERNOOI 9 januari 1990
Het Voogd toernooi was ook dit jaar weer een spannend en geslaagd
toernooi. Mede dankzij het grote deelnemersveld, zo’n 30 deelnemers was
het ook dit keer weer raden tegen wie je moest. De eindstand luidde als
volgt: 1. Michel Koop, die maar 2 verliespunten had en André Bruins in een
barrage over 2 partijen alle hoeken van het bord liet zien. Michel koos de
koffie en André koos een kiprollade. Derde werd Joy, een Surinamer die pas
bij damclub is en met een fles jenever naar huis ging.
Trouwens, onze Surinaamse vrienden deden het bij dit toernooi bij lange na
niet slecht. Menig kanshebber zoals Bennie Wiggers en schrijver dezes
hadden grote moeilijkheden met die gasten. Ik denk zelf dat we volgend jaar
misschien zelfs één van die jongens als winnaar hebben van het Voogd
toernooi.
Al met al wil ik nog een woord van dank uitspreken aan het adres van
Gerhard Kleinsman, die op rustige wijze de touwtjes in handen had. Hij werd
daarbij bijgestaan door zijn vrouw Monica, die met haar handjes tot soms
magistrale lotingen kwam die tot veel hilariteit leidde bij de dammers.
Ronny Koop
Bron: “De Dammer”, januari 1990
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1991 – 2000
- In 1992 draagt van Dick van Ommeren de voorzittershamer over aan Wim van Sint
Annaland die deze functie eerder bekleedde in de jaren 1965 – 1974.
In 1999, na in totaal 16 jaar voorzitterschap trekt Wim zich terug uit het bestuur
van EDC en wordt opgevolgd door Albert Boers. Het secretariaat dat langdurig
door Bert Slot is vervuld (1982 – 1996) wordt in 1997 overgenomen door Luit
Haan.
-

Qua leden heeft EDC niet te klagen. Er zijn over deze jaren wisselend tussen de 30
en 40 leden. Leden gaan en leden komen. Zoals in 1993 Johan Wiggers en Marcel
de Kogel, in 1994 de latere voorzitter Albert Boers (hernieuwd lidmaatschap) en
ook in 1994 Alex Content. Deze laatste is het bewijs dat men nooit te oud is om
met dammen te beginnen want hij is 76 als hij zich aanmeldt!

Alex Content en Derk Vuurboom in 2004
Deze twee heren zijn op dat moment samen 175 jaar oud!
Andere nieuwe leden zijn in 1996 Jan van Montfoort die in 1999 het
penningmeesterschap op zich zal nemen en Gerard Vink die 6 maal clubkampioen
zal worden. In 1997 wordt na 22 jaar opnieuw een B. Veldman lid namelijk Björn,
de kleinzoon van Bruin Veldman. Ook Jan Velner komt er in 1997 bij. Na de
eeuwwisseling zal hij de Overijsselse Damdagen competitie 2x op zijn naam
schrijven. Doreen Hams wordt lid, een van de weinige jongedames uit de
geschiedenis van EDC. In 1998 wordt Willie Steinmeijer lid die helaas
onverwachts overlijdt in 2004. Tenslotte wordt in maart 1999 Paul van de Veen
lid. Korte tijd bestaat dan de bijzondere situatie dat EDC 3 leden telt die allemaal
ooit lid waren van damvereniging Woudenberg, namelijk Dick van Ommeren,
Gerard Vink en Paul van de Veen. Maar ondanks de komst van deze nieuwe leden
begint ook EDC te merken dat het niet langer vanzelfsprekend is om lid te worden
van een damclub en begint zich af te vragen hoe ooit weer te komen tot die
ledenaantallen uit de tachtiger jaren. De belangstelling voor jeugdclub
Wesselerbrink neemt af. De jeugdclub Glanerbrug heeft in 1993 nog 10 leden.
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-

In 1995 wordt “Actiegroep 2000” opgericht. Het streven is om in het jaar 2000 het
ledenaantal ongeveer verdubbeld te krijgen. Een ander initiatief is de oprichting
van de Enschedese Damschool in november 1995.

-

Dat EDC de jeugd serieus neemt is wel duidelijk als we naar de resultaten kijken.
Bij het Anton Jurg toernooi, het sneldamkampioenschap van Overijssel wordt bij
de pupillen Laurens Keijzer in 1995 kampioen en Tim Hesselink in 1999.
Bij de aspiranten legt Ronald Keijzer beslag op de titel in 1996.
Het gewone kampioenschap van Overijssel wordt bij de junioren in 1992
gewonnen door Michel Koop, bij de welpen door Laurens Keijzer in 1992, door
Jessica Groenhuis in 1996 en Koen Reefman in 1997.

-

Als vereniging is EDC verder succesvol in de nationale en de Overijsselse
competitie. Van 1991 tot 1994 speelt EDC in de toenmalige landelijke tweede
klasse, degradeert en speelt van 1994 tot 1996 in de Provinciale hoofdklasse en na
de promotie in 1996 weer tot en met 2000 opnieuw in de landelijke tweede klasse.

-

Er worden ook opmerkelijke individuele prestaties geleverd:
In 1990 en 1991 verovert EDC-er Rabin Hanoeman het kampioenschap van
Overijssel in de 2e klasse en Aart Beute in 1993 in de 1e klasse.
Het jaarlijkse toernooi van de PODB, “Dammen over de IJssel”, wordt zowel in
1992 als in 1996 door Michel Koop gewonnen en in 1994 door Bennie Wiggers.
In juli 1993 wordt Michel Koop 6e bij het Junioren Kampioenschap van Nederland.
Hij wint van Kees Thijssen en Friso Fennema!
Ook het vermelden waard is de 3e plaats van Gino Schirinzi in 1995 bij het
Nederlands Kampioenschap sneldammen 1e klasse. Een andere bijzondere prestatie
is dat hij als enige in een simultaan weet te winnen van Ton Sijbrands.
In de onlangs gehouden simultaan te
Glanerbrug, 23 oktober jl. bij Stockmann,
was na de 54ste zet 19-24 de stand van
het diagram ontstaan.
I.p.v. het door zwart verwachte 7-16!
ruilde Sijbrands hier met 34-30 x x40.
Nu volgde 3-8! en is de stand remise (op
bijv. 40-44 zou komen 38-42! x 13-18 x
18-22 xx x) maar Sijbrands wilde de schijf
op 38 winnen en speelde 40-49?? waarna
38-43! volgde en Sijbrands het opgaf.
T. Sijbrands – G. Schirinzi 0-2
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Bron: “De Dammer”, november 1991

Om het clubkampioenschap van EDC wordt in deze jaren fel gestreden. Bennie
Wiggers heeft geduchte concurrentie gekregen! Na Michel Koop in 1990 zijn het eerst
Arjan van Galen (3x), daarna Gino Schirinzi en tenslotte vanaf 1996 Gerard Vink die
de titel voor zich opeisen. Later volgen nog twee clubkampioenschappen van Bennie
die daarmee zijn totaal op een fabelachtige 26 stuks brengt!!
Hierna volgen enkele stukken uit “De Dammer” over belangrijke momenten in de
periode 1991 – 2000:
1991
Een prachtige illustratie hoe de opvattingen in de loop der tijden veranderen….
EDC dreigt na rookverbod met vertrek
In de tweede klasse van de damcompetitie ging de wedstrijd Apeldoorn –
EDC pas na grote consternatie van start. De thuisclub eiste een rookverbod
in de speelzaal. De Enschedeërs gingen hier niet mee akkoord. “Zoek maar
een ander lokaal, want anders gaan we weer weg. We hebben zeven rokers
in de ploeg”, dreigde teamleider Ben Wiggers tegen de wedstrijdleiding. Na
rijp beraad werden de asbakken toch tevoorschijn gehaald; met het verzoek
het roken te beperken. Mede door alle opwinding verloor EDC met 11-9.
Bron: “De Dammer”, november 1991

1992
- De Senegalese speler Lat Gueye komt aan het ITC in Enschede studeren en meldt
zich aan bij EDC. Hij bleef een jaar, ging weer terug naar Senegal en kwam in
1995 voor een jaar terug.
-

Verder schrijft “De Dammer” van juni 1992:
In memoriam Benno Schlie
Op zaterdag 23 mei jl. bereikte ons het bericht van het plotselinge overlijden
van onze damvriend, bestuurslid en eerste 10-tal speler Benno Schlie.
Dit was een grote klap voor onze vereniging. Niet alleen in organisatorische
zin maar ook als mens was Benno graag gezien. Zijn goed humeur en gevoel
voor humor zullen we nooit vergeten.
Zelfs in de laatste, voor hem toch moeilijke jaren, waarin hij een slopende
ziekte met zich droeg bleef hij opgewekt en deed zijn taken in het bestuur
voor meer dan honderd procent.
Wij zijn dankbaar dat hij gedurende zoveel jaren lid van onze vereniging
wilde zijn. Benno we zullen je missen.
Bron: “De Dammer”, juni 1992
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1993 Het 60-jarig jubileum
EDC viert in 1993 haar 60-jarig bestaan en de jubileumcommissie heeft een prachtig
programma opgezet:
Overzicht activiteiten JUBILEUMJAAR
1.

Nieuwjaarsreceptie

2.

Huisdamtoernooi

3.

Jubileumtoernooi

4.

Halve finale kampioenschap van Nederland voor junioren

5.

Jeugdkampioenschap van Enschede

6.

Reünie oud- EDC-ers

7.

Simultaan en blindseance Ton Sijbrands

8.

Feestmiddag jeugd EDC

9.

Jubileumbijlage De Dammer

10.

Feestavond
Bron: “De Dammer”, januari 1993

De jubileum commissie v.l.n.r.: Johnny Gellekink, Rinus Wiggers,
Conny Slot en Harry Veldman
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Het Huisdamtoernooi is met 16 deelnemers zeer geslaagd. En de blindsimultaan van
Ton Sijbrands tegen 10 tegenstanders is een spectaculaire en tot de verbeelding
sprekende vorm van simultaan spelen! Sijbrands had in 1982 in Den Haag al eerder 10
partijen blind gespeeld, later in 1986 12 tegelijk in Cannes, 14 in IJmuiden in 1987, 15
in Middelburg in 1991 en 18 in Venlo in 1993.
De 10 partijen blind ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum zijn dus geen unicum als
record en komen ook niet in de historische “records” over blinddammen voor. Maar dat
doet niets af aan de fenomenale prestatie waarvan EDC getuige is.
De blindseance die Ton Sijbrands 29 mei j.l. speelde in het Bouwhuis tegen
het eerste 10-tal is prima verlopen. Niet de eindstand, wat die was 19-1 voor
Ton Sijbrands (alleen M. Koop speelde remise), maar het hele gebeuren. De
zalen bij het Bouwhuis, de indeling, alles zorgde voor een prima sfeer. En
dan natuurlijk nog het blinddammen van Ton. Het is voor mij onbegrijpelijk
wat Ton Sijbrands deze middag liet zien, dit was wereldklasse. Jeroen Goudt
speelde een simultaan en won al zijn partijen. Hierna analyseerde Jeroen
nog enkele partijen uit de blindseance. Het bleek toen ook weer dat Jeroen
Goudt tot de beste spelers in Nederland gerekend moet worden. Ook zou ik
Ada nog willen bedanken voor het doorgeven van de zetten. Dat gebeurde
zeer professioneel. Ton, Ada en Jeroen bedankt. Wie ik ook nog graag zou
willen bedanken dat zijn de mensen van de personeelsvereniging van het
Bouwhuis en de mensen die video-opnamen hebben gemaakt en natuurlijk
Bennie. Zonder hun steun hadden we dit niet klaar gespeeld. Allen hartelijk
dank.
Rinus Wiggers
voorzitter jubileumcommissie
Bron: “De Dammer”, september 1993

v.l.n.r.: Marcel de Kogel, Gino Schirinzi, Michel Koop, Tonny Keijzer,
Hans van Gompel, Ton Sijbrands, Ronny Koop, Luit Haan,
Harry Veldman, Bennie Wiggers en Jan Baas.
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Verder wordt in dit jubileumjaar een reünie gehouden. “De Dammer” schrijft hierover:
Oud-EDC
De reünie welke op vrijdagavond 24 september j.l. is gehouden, is uitgelopen
op een fantastische avond. Als men daarvoor b.v. extra uit Zwitserland komt
dan kan het natuurlijk niet kapot. Dit was het geval met Martin Fluit, terwijl
Gerrit Nijland het gehele weekend bij ons was. Gerrit die lid van verdienste is
heeft veel voor EDC betekend. Iemand die niet mocht ontbreken was Henk
Bosch. Henk heeft lange tijd in het bestuur van EDC gezeten en toentertijd
bergen werk verzet. Ook Jaap van Galen en Gerard de Groot die beiden in
het jeugdbestuur zaten en ook veel werk verzetten voor de DAMMER waren
er. W. van Kessel was ook weer present. Hij presteert het toch maar weer om
helemaal van de Stroinkslanden naar het clublokaal te komen. Als ouderen
(hierbij bedoel ik diegene die al jaren weg zijn bij EDC) waren o.a. aanwezig
F. Kuiper, U. Koster, A. Boers, [deze laatste is overigens weer lid geworden
en damt alweer volop mee] en Hans Weggen, die jarenlang secretaris is
geweest en tijdens het 50-jarig jubileum in de jubileumcommissie zat.
We hadden nog een gast en dat was niemand minder dan de kampioen van
Nederland, Wieger Wesselink. Er werd tussen het feesten door ook nog
gedamd waarbij Wieger liet zien niet voor niets kampioen van Nederland te
zijn. Al met al was het een avond om niet snel te vergeten.
Bron: “De Dammer”, november 1993

Behalve “Oud-EDC” heeft ook “Nieuw-EDC” de aandacht van de jubileumcommissie.
In december 1993 wordt het Jeugd jubileumtoernooi gespeeld met 23 deelnemers.
En de jeugd gaat met een bus naar Speelstad Oranje in Beilen.
EDC-JEUGD NAAR ORANJESTAD
In het kader van het 60-jarig bestaan van EDC werd de damjeugd van EDC
uitgenodigd voor een bezoek aan Speelstad ORANJE te Beilen. En wat
heeft de damjeugd hiervan genoten. Zijn de kinderen er normaal aan gewend
dat zij met schoolreisje met de bus op stap gaan, nu ook dit reisje ging met de
bus. We vertrokken zaterdag 4 september j.l. om half negen vanaf de
Mauritsschool aan de Geessinkbrink. Wij waren in totaal met 22 personen. Helaas
kon de voorzitter van de jubileumcommissie, Rinus Wiggers, niet mee die
dag. Wel was hij bij het vertrek van de Mauritsschool aanwezig om de groep een
prettige dag toe te wensen. En dat is het geworden. Tegen tien uur arriveerden
we die dag bij Speelstad Oranje. Er is in Oranjestad van alles te doen. Je kunt
het vergelijken met een optelling van alle speeltuinen in Nederland. Zo zijn er
draaimolens, botsauto's, superglijbanen en een heus piratenschip. Je kunt er
sjoelen op reuzesjoelbakken, kegelen op kegelbanen en er is een volledige
midgetgolfbaan. Kortom genoeg vertier om je uit te leven. Natuurlijk ontbrak
de patat met frikadel ook niet. Tegen 16.00 uur was afgesproken dat iedereen
zich bij de bus zou verzamelen voor de terugreis naar Enschede. Na in
Ommen nog een ijsco te hebben genuttigd arriveerden we zonder problemen
tegen 18.30 uur weer in Enschede en was een bijzonder leuke dag ten einde.
Als jeugdleider van EDC wil ik de jubileumcommissie, namens de jeugdleden
bedanken voor dit uitstapje.
L.W. Haan
Bron: “De Dammer”, november 1993
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Dat er in dat jubileumjaar 1993 ook héél goed wordt gedamd bewijst dit bericht:
Damstunt van EDC
WESTERHAAR – Tweedeklasser EDC heeft gisteravond voor een damstunt
gezorgd door het viertal van hoofdklasser Westerhaar uit te schakelen in de
kwartfinales van de strijd om de Overijsselse beker voor viertallen. Het
Enschedese kwartet dwong een 4-4 puntendeling af, maar gaat als lager
spelende club reglementair verder. De uitslag is opmerkelijk omdat
teamleider Huls van Westerhaar moeilijkheden voorzag en daarom de sterkst
mogelijke opstelling had geformeerd. Zijn kopman Auke Scholma en
juniorenkampioen Marino Barkel kwamen tegen Ben Wiggers en Harry
Veldman niet verder dan remise. Overijssels kampioen Peter Hoopman
verloor van Gino Schirinzi. Alleen Gil Salomé kwam tegen Luit Haan tot
winst.
Bron: Tubantia, dinsdag 23 maart 1993
Hoewel zwart in de diagramstand iets
minder staat is het na 12-18 nog
onduidelijk hoe wits plan moet gaan
lopen. Na 17-22?, waarschijnlijk te snel
gespeeld daar er voor de zwartspeler
tijdnood naderde (nog 14 zetten in een
kwartiertje), is het combinatief fraai uit:
33. 37-31! 26x28 38-32 28x37 48-42
37x48 33-29 24x33 39x8 13x2 30-25
48x30 35x4 2-8 44-39 nog even goed
opletten, want direct weggaan met de
dam leidt tot remise, 21-26 47-42 16-21
42-37 8-12 4-13 12-17 13-18 14-19 3934 19-24 18-9! En zwart gaf op want op
24-30 volgt 9-13 30x39 25-20 15x24
13x16 +

G. Schirinzi – P. Hoopman 2-0
32.17-22?
Bron “De Dammer”, juni 1993

En het volgende stukje uit “De Dammer” laat zien dat Gino behalve mooie combinaties
ook nog andere mooie dingen maakt.
Onze wedstrijdleider, Gino Schirinzi, is tevens redacteur van de PODB. Zijn
eerste PODB-Damnieuws heeft hij in een nieuw jasje gestoken en het ziet er
in zijn geheel goed uit. Proficiat Gino.
Aldus Wim van Sint Annaland
Bron: “De Dammer”, september 1994
[Gino zou redacteur blijven t/m oktober 1999, red.]
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1994
Na dit fantastische jubileumjaar begint EDC traditiegetrouw met het Voogd toernooi.
Het H.C. Voogd toernooi
Vanaf 1970, het jaar van overlijden van H.C. Voogd organiseert de
Enschedese Damclub op de eerste clubavond van het nieuwe jaar "het H.C.
Voogd toernooi". Dit om de nagedachtenis aan onze oud voorzitter en
erevoorzitter levendig te houden. H.C. Voogd was tientallen jaren het hart
van onze vereniging en daar zijn wij hem nu nog steeds dankbaar voor.
Het H.C. Voogd toernooi is een sneldamtoernooi waarbij iedere ronde geloot
wordt wie tegen elkaar speelt. Sterke spelers leveren 2 schijven of 1 schijf in
tegen zwakkere spelers. De speler met 5 verliespunten wordt uit de strijd
genomen. Het mooie van dit systeem is dat iedereen tegen iedereen speelt
en door de handicap de uitslag lang niet van te voren vaststaat. Met z'n allen
in een groep spelen bevordert de saamhorigheid of anders gezegd, "je leert
elkaar beter kennen". Een goed geslaagd toernooi, een goede traditie,
persoonlijk zou ik dit toernooi niet willen missen.
W. van Sint Annaland
Bron: “De Dammer”, februari 1994

Maar onverwachts krijgt EDC een groot verlies te verwerken.
Rinus Wiggers is niet meer
Met grote verslagenheid hebben we woensdagavond 23 februari om 23.00
uur vernomen dat onze beste damvriend, Rinus Wiggers, op 60-jarige leeftijd
aan een hartstilstand is overleden. Ondenkbaar dat zo'n sterke actieve man
van het ene op het andere moment er niet meer is. Afgelopen vrijdagavond
hebben wij bij Rinus en Annie thuis, met het bestuur, de videobanden
bekeken van de afscheidsreceptie en het 25-jarig jubileum van Rinus bij de
D.C.W. waar hij werkzaam was en met de V.U.T. vertrok. Een prachtige
receptie, een fijne sfeer en je proefde daar de vriendschap en
kameraadschap die van Rinus en zijn collega's afstraalden. Het afgelopen
jaar heeft Rinus als voorzitter van de jubileumcommissie het 60-jarig jubileum
van EDC op onnavolgbare wijze georganiseerd. Niet ik, zou Rinus zeggen,
alleen kan ik niks, maar met z'n allen kunnen we alles. Rinus had nog zoveel
plannen. Zo wou hij zijn krachten gaan wijden aan het jeugdwerk. Een
damclub oprichten die b.v. op de donderdagmiddag ging spelen, in ieder
geval overdag. Hij was ook nog materiaalbeheerder, zorgde voor de
adverteerders in de Dammer, hij verkocht loten, enz, enz. Kortom Rinus
regelde veel, stond altijd voor je klaar, en was een goede kameraad.
Helaas, Rinus is niet meer, we moeten zonder hem verder. Met
dankbaarheid in ons hart, voor alles wat hij voor een ieder van ons
persoonlijk, en voor de damsport in het algemeen heeft gedaan, moeten wij
van hem afscheid nemen. Zijn nagedachtenis zullen wij in hoge ere houden.
W. van Sint Annaland.
Bron: “De Dammer”, februari 1994
Later dat jaar, in juni 1994, meldt “De Dammer” het overlijden van J. Broerse, oudbestuurslid van EDC.
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1995
- In februari 1995 wordt Gerrit Kooistra beloond voor het vele werk dat hij voor de
jeugd heeft gedaan. “De Dammer” schrijft in februari 1995:
EDC lauwert G. Kooistra
Enschede - Gerrit Kooistra is tot lid van verdienste van de Enschedese Dam
Club benoemd. De Enschedeër kreeg die onderscheiding voor zijn grote
inzet in vele werkzaamheden voor het jeugddammen van EDC en voor de
gemeente Enschede in het algemeen. Op de feestavond van EDC werden
Gerhard Kleinsman en Wim Schepers in het zonnetje gezet wegens hun 25jarig lidmaatschap. Allen kregen een oorkonde en voor de dames was er een
boeket bloemen.
Bron: Uit de pers van januari 1995

-

Belangrijk is ook de oprichting van “Actiegroep 2000”.
Het motto is: ‘EDC naar 100 leden in 2000’. Daarvoor heeft men onder andere de
volgende plannen:
- Lesgeven op basisscholen
- Lesgeven op voortgezet onderwijs
- Opzetten van een damschool
- Imago verbetering

-

In augustus 1995 wordt besloten om de Wimpel bokaal door te laten gaan en om te
zetten naar de nu ingestelde Rinus bokaal, ter herinnering aan de overleden Rinus
Wiggers. Het principe is zoals bij de Wimpel bokaal: Er is een tijdshandicap,
afhankelijk van de groep waarin men speelt.

-

In oktober 1995 is de oprichting van de Enschedese Dam School een feit.
Op de eerste bijeenkomst worden de principes van het dammen op het 36-velden
bord behandeld door Arjan van Galen, drievoudig clubkampioen en net
afgestudeerd aan de Universiteit Twente in de Technische Natuurkunde.
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1996
EDC 1 wordt in 1996 kampioen van Overijssel.

EDC Kampioen van Overijssel 1995-1996
V.l.n.r.: staand W. van Sint Annaland, M. Koop, L. Gueye, R. Koop en G. Schirinzi
V.l.n.r.: zittend: R. Janssen, ‘reserve’ J. Baas, B. Wiggers en G. Kooistra

Arjan van Galen 1e Enschedese Straatdamkampioen
Zaterdag 6 juli speelde oud wereldkampioen Ton Sijbrands, in het kader van
de ‘Enschede Grolsch Zomergoud Beach Games’ een aanschuifsimultaan bij
het Kruispunt De Graaff. Zo’n 30 dammers bonden de strijd aan. Echter geen
van hen wist Sijbrands een punt of meer afhandig te maken. Michel Koop
was nog het dichtst bij de remise en ook Willie Wiggers wist het lang vol te
houden.
Aan de overzijde speelden tegelijkertijd vier Enschedese topdammers om het
eerste Straatdamkampioenschap van Enschede. Er werd gespeeld op twee
maxi-damborden van 2 bij 2 meter met houten damschijven (gemaakt uit een
afgehakte paal).
Winnaar werd EDC-er Arjan van Galen. Hij behaalde 5 punten. Allereerst
won Arjan van Gerard Vink en vervolgens van Lat Gueye. In de slotronde
volstond een remise tegen Maas van ’t Hoog speler Wytze Sytsma. Lat
Gueye en Wytze Sytsma behaalden beide 3 punten. In de barrage wist de
Senegalees de tweede prijs voor zich op te eisen. Gerard Vink sloot de rij
met 1 punt, remise met Lat Gueye.
Bron: “De Dammer”, september 1996
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1996
- Gerard Vink wordt in 1996 lid van EDC, na voordien bij Maas van ’t Hoog
gespeeld te hebben. Hij zal 6 maal het clubkampioenschap voor zich opeisen!
- Ondanks 10 weken adverteren in De Twentse Courant Tubantia en ondanks
uitgebreid folderen trekt de Damschool maar 7 deelnemers, voornamelijk EDC-ers.
- In september 1996 heeft EDC geen derde team meer. EDC speelt in de Landelijke
2e klasse en in de provinciale 1e klasse Oost.
- Aan het Jeugdkampioenschap voor de basisscholen doen 33 kinderen mee.
Jessica Groenhuis, 9 jaar van basisschool “Het Zeggelt” wordt kampioen van
Enschede. Finalegroep B wordt gewonnen door Mattijs Meulenbeld. Het levert
EDC 1 nieuw (jeugd)lid op, Koen Reefman. Jeugdclub Glanerbrug is gestopt.
- Dan nog een belangrijk bericht uit 1996:
Onderscheidingen voor Dammer
ENSCHEDE – De Enschedese dammer Wim van Sint Annaland (65) heeft op
de nieuwjaarsreceptie van damclub EDC twee bijzondere onderscheidingen
gekregen. Uit handen van een vertegenwoordiger van de Provinciale
Overijsselse Dambond kreeg hij het Erediploma van de KNDB. Bovendien
werd hij benoemd tot erevoorzitter van de damclub EDC. Van Sint Annaland,
die sinds ’92 het voorzitterschap bekleedt is veertig jaar lid van de
Enschedese club. Hij is zelf een succesvol dammer; hij behaalde een keer de
derde plek bij het Nederlands kampioenschap van de militairen en
momenteel speelt hij in het tweede team van EDC. Als internationaal arbiter
leidde hij diverse wedstrijden waaronder het wereldkampioenschap in ’72 in
Hengelo waarbij Sijbrands zijn eerste WK-titel binnenhaalde. Ook bekleedde
Van Sint Annaland diverse bestuursfuncties.
Bron: “De Dammer”, maart 1996

Wim van Sint Annaland met het Erediploma van de KNDB
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1997
Dit is opnieuw een jaar waarover veel kleinere feiten zijn te melden:
- In 1997 krijgt “De Dammer” nieuwe rubrieken, beiden columns van Albert Boers:
“Coach” en “De D(r)ammer, een explosieve column van een anonieme criticus.”
-

En voor sommige dingen is het over en uit. In oktober 1997 wordt bij EDC het
roken in de speelzaal verboden!

-

Wat misschien ook echt nooit meer terug komt is de Elfstedentocht zoals werd
verreden in 1997. Henk Angenent won…
Elfstedentocht
In Enschede werden de klokken wel aangezet om twaalf uur, maar dat
weerhield de spelers er niet van om de finish van de Elfstedentocht op de
buis te kijken. Coach Bennie Wiggers: ‘Twintig minuten later was de arbiter
zo ongeveer de laatst overgebleven persoon in de speelzaal.’ EDC trok bij de
hervatting fel van leer tegen de VAD-reserves: 13-7
Bron: De Twentsche Courant Tubantia van 6 januari 1997

G. Vink EDC – B. Witjes VAD2
Gerard haalt hier ijskoud een
combinatie uit.

19-14! x 28-23 x 29-24 x 39-34
x 49-43 xx xxxx2 +

-

Ook buiten EDC weet Gerard Vink door zijn bijzondere prestaties de kranten te
halen:
Gerard Vink succesvol op oude nest
Twee van onze huidige leden, te weten Gerard Vink en Dick van
Ommeren, zijn beide oud-lid van DAWO of wel damvereniging
Woudenberg. Op maandag 29 december 1997 namen beide
deel aan een jaarlijks toernooi georganiseerd door DAWO.
Clubkampioen Gerard Vink haalde door zijn prestaties de
Utrechtse pers onder de kop:
Gezelligheid troef bij het eindejaarstoernooi DAWO.
"In de B-poule eiste Gerard Vink verrassend de eerste plaats op,
voor Leopold Sekongo. Een formidabele prestatie van de
Enschedeër, temeer daar de Afrikaan, nog maar net terug was uit
Stadskanaal. Daar speelde hij kwalificatiewedstrijden om
wereldkampioen Alexeï Tsjizjov uit te mogen dagen."
Bron: “De Dammer”, januari 1998
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-

In maart 1997 wordt na een periode van afwezigheid Derk Vuurboom opnieuw lid.
Jeugdspeler Koen Reefman, 8 jaar oud, wordt welpen kampioen van Overijssel.
Maar de talentvolle Jessica Groenhuis stopt helaas met dammen. Tim Hesselink
wordt kampioen van de Enschedese basisscholen. Hij blijft Mattijs Meulenbeld nét
1 punt voor. En Tonny Keijzer begint met een jeugdclub op de Wesselerbrink.

-

EDC bundelt de krachten met Damclub Almelo, Twente’s Eerste uit Hengelo en
Damclub Nijverdal. Men besluit in mei 1997 tot het oprichten van een
gezamenlijke damschool. “De Dammer” schrijft hierover:
Twents DamCollege
Na aanzetten van Gerrit Draaisma in april 1997 is in november
van dat jaar het Twents DamCollege van start gegaan met 11
cursisten, gesteund door Almelo, Enschede en Hengelo. Het
bestuur ziet er als volgt uit: Johan Essink, Almelo, voorzitter.
Albert Boers, Enschede, secretaris. Wytze Sytsma, Hengelo,
penningmeester. De vaste trainer is Peter Hoopman.
Ook andere regionale verenigingen als Wierden, Nijverdal,
Rijssen en Borne zijn uitgenodigd deel te nemen. Deze clubs
hebben echter geen jeugd kunnen sturen. Borne is van mening het op eigen
kracht beter te kunnen en vindt bovendien dat instroom van jeugd via
schooldammen bevordert moet worden. Waarbij het niet de bedoeling is om
via een damschool nieuwe leden te werven, maar clubtrainers te ontlasten en
eventuele talenten meer doorstroommogelijkheden te bieden. Ze waren ook
door Johan Krajenbrink niet te overtuigen. Het is natuurlijk een slechte zaak
dat ook in 1998 versnippering kennelijk niet te vermijden is.
Op vrijdag 6 maart jl. is het eerste examen voor het Wiersma diploma (wit)
afgenomen, na 8 voorafgaande lesavonden van elk 2½ uur. De spanning was
van de meeste gezichten af te lezen. En toen er ook nog een heuse
examinator (Dhr. Van Wendel uit Zwartsluis) verscheen met een officiële, grote
envelop werden de neuzen nog wat witter. Na anderhalf uur zonder pauze
waren ook de laatste kandidaten klaar, de zusjes Vera en Loes Tiemes, die
overigens nog nooit hadden gedamd! Vooral voor Vera met haar krap 7 jaar is
het een enorme prestatie. Alle kandidaten slaagden en kregen hun diploma
uitgereikt. Het maximum van 39 punten werd alleen gehaald door Tim
Hesselink uit Enschede! Hij vond overigens een tweede oplossing bij een
vraag! Onnodig te zeggen dat zowel de aanwezige ouders als Peter
Hoopman terecht straalden van trots. Op naar het eindexamen begin juni.
Albert Boers, secretaris.
Bron: “De Dammer”, maart 1998

-

Verder wordt in oktober 1997 de 3-punten overwinning ingevoerd. Luit Haan is de
eerste die 3 punten pakt in een wedstrijd voor de Rinusbokaal.

77

1998
Het jaar van het 65-jarig jubileum! Een jaar ook waarover veel te melden valt.
-

Het begint al direct op de Nieuwjaarsreceptie…
Nieuwjaarsreceptie EDC
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie vond ditmaal plaats op zaterdag 3 januari.
De feestcommissie had de avond wederom goed voorbereid. Nadat voorzitter
Wim van Sint Annaland om 20.30 uur een ieder welkom had geheten volgde
er een huldiging van mister EDC, Bennie Wiggers. In december jl. was
Bennie vijftig jaar lid van zowel EDC als de KNDB. Hij kreeg namens de club
een oprolbaar demonstratiebord. Tevens een fraaie door de voorzitter zelf
gemaakte oorkonde. Vervolgens kreeg Bennie van Albert Boers het eerste
exemplaar uitgereikt van een door Albert Boers en Marcel de Kogel
uitgewerkt manuscript van de vooraanstaande eindspelcomponist en oudEDC-er, Lammert Schut. Bennie bedankte de sprekers en legde uit dat van
de aanwezigen van nu alleen zijn broer Willie toen ook bij EDC van de partij
was. Het programma ging verder met bingo, een voortreffelijk koud/warm
buffet en wederom bingo waarbij er diverse fraaie prijzen op het spel
stonden. Aan het schap was het na afloop nog even bijpraten m.b.t. het
huidige jubileumjaar, want EDC bestaat op 1 oktober 65 jaar...
Bron: “De Dammer, januari 1998

-

Maar die Nieuwjaarsreceptie is de laatste waar Willie Wiggers bij aanwezig is.
Zijn in memoriam wordt geschreven in september van het jubileumjaar.
In Memoriam Willie Wiggers
Tijdens de zomervakantie ontvingen wij het droevige bericht dat nog
onverwacht was overleden onze beste damvriend Willie Wiggers.
We willen Willie in gedachten houden als een goede vriend die altijd voor een
ieder van ons belangeloos klaar stond.
Zijn plezier in het damspel, zijn inzet tijdens de partij en de wil om te winnen
maakte hem tot een geliefde tegenspeler. Voor EDC betekende Willie veel.
Denk bv. aan zijn inzet bij het werven van leden en donateurs, hij zorgde voor
adverteerders in ons lijfblad "De Dammer", de jaarlijkse clubactie (loten
verkopen) enz. enz.
De laatste jaren liet zijn gezondheid veel te wensen over. Je hoorde hem er
niet over klagen, integendeel hij bleef tot het allerlaatste moment actief. Op
woensdag 5 augustus 1998 hebben wij in grote getale tijdens de
crematieplechtigheid in Usselo afscheid van hem genomen.
Bron: “De Dammer”, september 1998
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-

In 1998 krijgt EDC er weer twee nieuwe leden bij, Gerhard Zwaferink en Edwin
Agelink en vertrekt Marcel de Kogel i.v.m. een baan elders.

-

En ook bij de jeugd is er belangstelling. Het jaarlijkse Schooldamtoernooi telt 32
teams van 4 spelers. En het Persoonlijk kampioenschap van Enschede voor
leerlingen van basisscholen wordt gewonnen door Jeannette Keijzer.

-

Ook het Huisdamtoernooi ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum is geslaagd al
telt het minder deelnemers dan verwacht en levert het minder leden op dan
gehoopt. Maar wél een verrassende winnaar….
Soerin Hanoeman huisdammerskampioen
Op zaterdag 19 december vond in ons clublokaal 'De Wimpel' de strijd plaats
om het huisdammerskampioenschap van Enschede. Om 13.00 uur werden de
7 deelnemers verwelkomd met een stuk vlaai en koffie. Aanleiding hiervoor
was het feit dat onze club op 1 oktober jl. 65 jaar bestond.
In de eerste ronde werd er nog geen gebruik gemaakt van het spelen met de
klok. Dit gebeurde vanaf de tweede ronde; ieder kreeg 12½ minuten per
speler per partij zodat we de prijsuitreiking konden doen tegen 16.30 uur.
Ongeslagen winnaar werd de 36-jarige Soerin Hanoeman, de jongere broer
van ons clublid Rabin. Hij zou zonder meer mee nu al mee kunnen draaien in
de middenmoot van onze club. Als tweede eindigde de 26-jarige Albert Slomp,
een oud jeugdlid van onze vereniging. Hij verspeelde slechts 3 punten.
Er waren 4 spelers die op 5 punten uitkwamen en na het bekijken van de
onderlinge resultaten werd de 66-jarige Henk ten Haken derde. Als gedeeld
vierde eindigden: Marco Veldman (de broer en zoon van), Lodewijk Stam
(vriend van - en reden voor - Jan van Montfoort om op onze club te komen) en
Henny Telman (die al enige namen van de club kende). De enige vrouwelijke
deelneemster schaakte al bij een club en zal een volgende keer zeker beter
scoren.
Bij de prijsuitreiking kregen alle 7 deelnemers na afloop de EDCkwaliteitsbalpen met jumbo-vulling en tevens het laatste clubblad. Voor de
nummers 1 t/m 3 waren er resp. 3, 2 en 1 doosje(s) met Waja-kaarsen die
beschikbaar waren gesteld door onze sponsor Albert Boers.
Bron: “De Dammer”, december 1998

-

En EDC-er Gerard Vink laat opnieuw een bijzondere prestatie zien.
Vink houdt Sijbrands op remise
Op dinsdag 24 maart gaf oud-wereldkampioen Ton Sijbrands in Hengelo,
in het kader van de Frans Brok denksportweek, een kloksimultaan aan
twaalf borden tegen regionale toppers. Sijbrands won acht partijen en
speelde remise met Peter Hoopman, Odin Mol en onze eigen Gerard Vink.
Alleen Bill Neven versloeg de simultaangever, zodat de einduitslag 19-5
werd in het voordeel van Ton Sijbrands.
Bron: “De Dammer”, april 1998
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In 1998 krijgt Wim van Sint Annaland, die in 1996 het Erediploma van de KNDB
ontving, een collega namelijk Bennie Wiggers. Het clubblad schrijft hierover:
Bennie Wiggers ontvangt Erediploma KNDB
Op vrijdag 22 mei jl. tijdens de jaarvergadering van de PODB in Raalte
ontving EDC-er Bennie Wiggers uit handen van KNDB-voorzitter Anton
Schotanus het Erediploma van de KNDB.
Bij zijn toespraak gaf Schotanus aan dat hij aanwezig was om iemand in de
bloemetjes te zetten. Iemand die al 50 jaar actief is in de dam-organisatie.
Om het raden te bevorderen deelt hij mee dat het iemand is uit een Twentse
vereniging, voorzitter van de betreffende club is geweest, vice-voorzitter, het
schooldammen organiseert, damles geeft, in de protest-commissie zit etc. Het
is Ben Wiggers van EDC uit Enschede.
Ook heeft hij zijn lauweren verdiend als speler. Hij nam 4x deel aan het
jeugdkampioenschap van Nederland. Ook bij de senioren heeft hij zijn sporen
verdiend. Hij heeft EDC nooit in de steek gelaten, ondanks dat er veel
verenigingen waren en zijn die spelers aantrokken: Twente's Eerste uit
Hengelo, Damclub Almelo en later Witte van Moort uit Westerhaar. Ben
Wiggers verdedigde steeds de vlag van EDC. Dit strekt hem tot eer! Elke
vereniging heeft dragende personen nodig, die een vereniging in goede en
slechte tijden er door heen slepen. Iemand die in stilte en alle rust goed werk
doet. Nooit op de voorgrond. Dit seizoen kwamen wij tegenover elkaar te
zitten in de ontmoeting Huizum - EDC. Na afloop werd de vrede getekend.
Vanavond mag ik Ben Wiggers onderscheiden met het Erediploma van de
KNDB! Dit wordt slechts enkele keren toegekend aan personen die in de
provincie actief zijn geweest. Namens alle leden van het KNDB-bestuur van
harte gefeliciteerd.
De voorzitter van de PODB, dhr. J. Arrindell kan de warme woorden gericht
aan het adres van Ben Wiggers alleen maar onderstrepen. Hij is ervan
overtuigd dat hij het Erediploma verdiend heeft. Ook bedankt hij de heer
Schotanus van harte voor zijn aanwezigheid en deelt nogmaals mee dat het
bestuur van de PODB het op hoge prijs stelt dat de voorzitter van de
KNDB persoonlijk deze onderscheiding heeft willen uitreiken.
Ben Wiggers vertelt verrast te zijn dat de KNDB voorzittter voor hem
gekomen was. Niemand van EDC had hem immers verplicht naar de
algemene vergadering van de PODB te gaan. Hij waardeert het zeer dat hij
de onderscheiding mocht ontvangen. Hij bedankt de KNDB-voorzitter
voor de geste en ziet dit als waardering voor zijn werkzaamheden.
Bron: “De Dammer”, juli 1998
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Het grootste wapenfeit achter het dambord in 1998 is het winnen van de PODB beker
voor viertallen. “De Dammer” schrijft hierover:
EDC wint PODB beker! Primeur voor dammers EDC
ENSCHEDE – Voor ’t eerst in de historie hebben de dammers van EDC de
PODB-beker gewonnen. In de finale won de Enschedese tweede klasser
gisteren met 5-3 van hoofdklasser Witte van Moort uit Westerhaar.
In de eindstrijd om de Overijsselse beker wonnen EDC-spelers De Kogel en
Schirinzi hun partijen van respectievelijk Twiest en Hoopman. Gerard Vink
speelde remise tegen Jan Schippers, alleen Roel Janssen verloor zijn partij
van Marino Barkel.
Bron: De Twentsche Courant Tubantia van 7 april 1998

P. Hoopman – G. Schirinzi 0-2
Wit staat hier al lastig en zit al in
behoorlijke tijdnood. Na 27.32-27? is
het combinatief uit 36-41! 47x36 812 19x17 11x31 36x27 18-23 29x18
20x47 43-39 9-13 18x9 3x14 +

M. de Kogel – E. Twiest 2-0
Zwart staat een schijf achter, maar
deze moet nog wel terug te winnen
zijn. Maar niet door 12-18? 29-23!
En als zwart nu 18x27 slaat volgt 3832! 20x18 32x23
Bron: “De Dammer”, april 1998

De finale vond plaats op maandag 6 april jl. in de Bijenkorf in Borne. Mede
omdat de wedstrijd op het laatste moment nog kon worden verzet van de
oorspronkelijk geplande dinsdagavond naar de maandagavond waren veel
supporters uit Enschede aanwezig. Het is altijd prettig om veel supporters om
je heen te hebben en dat werkte door in het spelbeeld. Hoewel Roel een
maatje te klein bleek voor Marino Barkel wonnen zowel Gino als Marcel
volledig verdiend van Peter Hoopman en Edwin Twiest. De remise van
Gerard tegen Jan Schippers was verder een formaliteit omdat ons team aan
een 4-4 eindstand genoeg had om de beker mee naar huis te nemen.
Bron: “De Dammer”, april 1998
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En dan natuurlijk het 65-jarig jubileum. Het wordt gevierd met een feestavond en heel
opmerkelijk, óp die avond wordt een opvolger voor voorzitter Wim van Sint Annaland
voorgesteld.
EDC 65 jaar
Op 7 november hebben de EDC-leden en donateurs in Losser het 65-jarig
jubileum gevierd. Om 19.00 uur was de kantine van Waja kaarsenatelier
middelpunt van het feestgedruis, alwaar de gasten welkom werden geheten
door de feestcommissie, die ook dit keer bijzonder hun best hebben gedaan
om het iedereen naar de zin te maken.
Om 20.15 uur nam onze voorzitter Wim van Sint Annaland het woord en
sprak een woord van dank uit namens het bestuur. Hij was bijzonder
verheugd over de goede opkomst en complimenteerde Monica (Kleinsman,
red.), Björn (Veldman, red.), Gino (Schirinzi, red.) en Conny (Slot, red.) met
de goede organisatie waar veel tijd en aandacht aan is besteed en beloonde
het team met de traditionele bloemen, en een hartelijk applaus.
Natuurlijk werd ons oudste lid en mede oprichter van EDC Jan Baas welkom
geheten, Albert en Joke Boers werden bedankt voor het beschikbaar stellen
van de feestruimte, ook voor Joke een mooi boeket als dank. Wim maakte
van deze gelegenheid gebruik om de leden kenbaar te maken dat hij na deze
termijn het voorzitterschap wil overdragen, en Albert Boers werd als een
goede kandidaat voorgesteld.
Ook Albert kreeg het woord en was verrast over het voorstel van Wim van
Sint Annaland, hij bracht een dronk uit op het welslagen van de avond en
wenste iedereen veel plezier. De bingokaarten werden rondgedeeld en het
gokken kon beginnen. Er was een grote verscheidenheid aan prijzen die het
zeker de moeite waard maakte om zeer geconcentreerd te spelen. Dat de
bingo iets beter door de dames werd gespeeld werd wel verwacht door de
jarenlange training. Maartje Veldman had het meeste succes en mocht
regelmatig naar spelleider Gino om haar bingokaart goed te laten keuren.
Haar bewonderaars André (Bruins, red.), Gerhard (Kleinsman, red.) en Wim
(Schepers, red.) namen nog een biertje en proostten op haar succes, 5
minuten later had Maartje weer bingo en gingen wij weer naar Björn. Tegen
elven was de bingo afgelopen en was het nog gezellig bijpraten.
Tussen de twee bingo’s door mochten we genieten van een heerlijk buffet,
salades, ham, gehaktballen, fruit en de saté’s van onze voorzitter. De sfeer
was prima, iedereen at met smaak. Al met al werd het een schitterend feest
waaraan we nog lang met veel plezier zullen terugdenken. We willen
iedereen die zich heeft ingezet voor deze avond bedanken.
EDC leeft volgens Wim van Sint Annaland nog minstens 65 jaar.
Wim Schepers
Bron: “De Dammer”, november 1998
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1999
EDC-er Jan Baas overleden
In Enschede is donderdag 14 januari op 84-jarige leeftijd Jan Baas
overleden. Baas, in 1933 een van de oprichters van damclub EDC, had een
opvallende staat van dienst. Hij werd 8 x clubkampioen van EDC en
behaalde maar liefst zeven keer de Overijsselse titel!!!!!!!
In 1940, 1943, 1944, 1948, 1952, 1964 en 1966. Hij nam ook vier keer deel
aan het kampioenschap van Nederland: in 1944, 1949, 1953 en 1965.
Baas maakte eind jaren zestig een kort, maar succesvol uitstapje naar
Twente’s Eerste. Zo behoorde hij in 1970, samen met zijn zoon Gerrit, tot het
nationale kampioensteam van de Hengeloërs. De laatste paar jaren speelde
hij niet meer op de club in Enschede, maar bleef hij wel nauw betrokken bij
het wel en wee van zijn geliefde vereniging EDC, zoals op 7 november jl.
waar hij present was op de feestavond n.a.v. haar 65-jarig jubileum. In het
maartnummer van de EDC-dammer uit 1984 antwoordde Jan Baas op de
slotvraag in de rubriek “Dammer op de korrel” of hij nog een hartewens met
dammen had: “Ik heb geen wensen. Ik heb een klok, borden en schijven.
Meer heb je niet nodig.”
Bron “De Dammer”, oktober 1999

J. Baas – T.W. Werner 2-0

Jan Baas, wit speelt en wint

Deze diagramstand ontstond tijdens
de wedstrijd Twente’s Eerste – VAD
Mede door deze zege werden de
Hengeloërs in 1970 kampioen van
Nederland.
30-25 18-23 x18 x29 18-12 29-34
12-7 34-40 25-20 x 38-32 x 7-2 x
xxxx16 +

De hoofdvariant luidt:
8-3! 23-28(29) x 28(29)-33 25-43
15-20 17-12 20-24(25) 12-8
24(25)-29A 8-3 37-42 x x 43-38 x 320
+
Variant A) 24(25)-30 x 33-38, 8-3 3741 B x 38-42 25-20 42-48 (op 42-47
volgt 20-15), 20-25. 48-37, 36-31 x
25-48
+
Variant B) 38-42 x 37-41 25-14 +
Er zijn nog meer varianten.
Zwart kan bv. op z’n eerste zet 20-24
of 20-25 spelen.

Bron: “De Dammer”, oktober 1999

Bron “De Dammer”, maart 1984 en
oktober 1999
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1999
EDC weet het winnen van de PODB beker nog een keer te herhalen, dankzij de regel
gelijk-eindigen = zwakste team gaat door. Die regel wordt later onder druk van
damclub Westerhaar afgeschaft.
Overijsselse dambokaal blijft in bezit van EDC
ENSCHEDE – De Overijsselse dambokaal kan dit jaar opnieuw worden
bewonderd in de prijzenkast van EDC. De bekerhouder uit Enschede
behaalde in de finale een afdoende 4-4 gelijkspel tegen favoriet Twente’s
Eerste. ‘Het krachtsverschil tussen beide teams viel af te lezen aan het
verschil van ruim zeshonderd ratingpunten in het voordeel van de
Hengeloërs’, vertelde matchwinnaar Gino Schirinzi. ‘Dat was op alle borden
voelbaar, maar we hielden stand. Vlak voor middernacht sleepte ik het
beslissende punt uit het vuur.’ Odin Mol, met een rating van 1420 veruit de
sterkste speler in de arena, ontfutselde Bennie Wiggers al vroeg een schijfje.
De gelijkmaker op het vierde bord zorgde voor opwinding in de speelzaal De
Wimpel. De spectaculaire, zeven zetten diepe damcombinatie van Gerard
Vink overrompelde oud-clubgenoot Egbert van Hattem finaal.
De Hengeloërs behielden niettemin de beste kansen bij de 2-2 stand. Anton
Jurg kreeg weinig grip op de verdediging van Roel Janssen, maar Schirinzi
stond tegen Wytze Sytsma met de rug tegen de muur. ‘Ik moest scherp
verdedigen’, erkende de EDC-speler. ‘De eerste zet na de tijdcontrole was
van cruciaal belang. De voor de hand liggende voortzetting faalde op een
verraderlijke slagzet.’
Bron: aldus damjournalist Nikhilananda
De Twentsche Courant Tubantia van 19 april 1999

G. Vink – E. van Hattem 2-0
Vink heeft zojuist 32. 32-27 x x gespeeld. Het zwarte spel lijkt aanvallend,
maar juist het tegenovergestelde is waar. Constant moet hij zijn
vooruitgeschoven post op 29 verdedigen en Van Hattem dacht dat nu te
kunnen met: 5-10? Hij wordt nu behoorlijk verrast door de prachtige
combinatie: 27-22! x 38-32 x x x 30-24 x 48-42 x 39-34 x xxxxx2 en een
verbouwereerde Van Hattem rest niets anders dan opgeven.
Bron: “De Dammer”, oktober 1999
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2000
Het jaar 2000 zal voor EDC een slecht jaar blijken te zijn. Op 13 mei overlijdt EDC-er
Gerrit de Groot, de zwager van G. Kooistra. Verder zal deze dag altijd bekend blijven
als de dag van de vuurwerkramp van Enschede. Het clubgebouw en het woonhuis van
de huidige voorzitter lopen schade op. De verslagenheid en ontreddering is groot. De
eerstvolgende clubavond wordt veel gesproken en weinig gedamd. De buurt waar EDC
lange tijd (Reinders) haar clubgebouw heeft gehad is in één klap van de kaart geveegd.
“De Dammer” citeert het gedicht van de Enschedese dichter Wilmink:
Enschede huilt
Een buurt, die wel veel zorgen had,
maar die ook vol verhalen zat,
vol humor en gezelligheid,
die buurt zijn we voor eeuwig kwijt.
Daar waar het vol van kinderen was,
verschillend van geloof en ras,
maar in hun spel gelijkgezind,
loopt nu geen enkel kind.
In de oorlog stond de stad in brand
op Pathmos, Zwik en Hoogeland:
meer dan een halve eeuw nadien
kun je daarvan nog sporen zien.
Nu is, in de heerlijke maand mei,
bij vogelzang, zo vrij en blij,
de stad opnieuw iets aangedaan
dat nooit en nooit voorbij zal gaan.
Arm Enschede, verberg je in
de armen van je koningin
en huil, want daar is reden voor
en huil dan maar aan één stuk door.
Willem Wilmink
17 mei 2000
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In 2000 wordt Bennie Wiggers opnieuw clubkampioen, voor de 26e keer!!!
In de finalegroep wint hij van Gerrit Kooistra, Luit Haan en Gino Schirinzi en speelt
remise tegen Roel Janssen en Gerard Vink. Aangezien Gino ook van Luit Haan verliest
en Gerard Vink op zijn beurt van Gino staat Bennie met 2 punten “los” van Gino.
Helaas blijkt later dat dit ook zijn laatste kampioenschap is. Een ziekte tast zijn
gezichtsvermogen dermate aan dat hij moet stoppen met dammen.
De kloksimultaan op 6 juni 2000 zal de laatste wedstrijd zijn die Bennie speelt….
Clubkampioen Wiggers wint kloksimultaan
Op dinsdag 6 juni was de jaarlijkse kloksimultaan van de clubkampioen tegen
de overige EDC-ers. Met het kloktempo van 90 minuten voor 45 zetten etc.
wist Bennie Wiggers knap te winnen met 22-18. 8x winst op: Koen Reefman,
Bobby van der Helm, Jan van Montfoort, Alex Content, Willie Steinmeijer, Jan
Velner, Björn Veldman en Michel Koop; 6x remise met: Wim van Sint
Annaland, Johan Wiggers, Paul van de Veen, Doreen Hams, Wim Schepers
en Gerrit Kooistra; 6x verlies tegen: Harry Veldman, Albert Boers, Gino
Schirinzi, Luit Haan, Rabin Hanoeman en Gerard Vink.
Bron: “De Dammer”, juli 2000

Van de jeugdspelers is Tim Hesselink in het jaar 2000 succesvol. In de finale speelt hij
o.a. remise tegen Hin Wong en hij verslaat Mattijs Meulenbeld. Tim wordt daardoor
Aspirantenkampioen Overijssel 2000 en mag voor de 2e keer deelnemen aan de halve
finales van het kampioenschap van Nederland. Daar eindigt hij met 5 uit 7 op een 5e
plaats. Een prachtig resultaat.
Bron: “De Dammer”, november 2000
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2001
Ook 2001 is een jaar waar veel over te schrijven is.
- Er spelen nu 26 leden onderlinge competitie. Marijn Siemons wordt (jeugd)-lid,
helaas besluit Doreen Hams om met dammen te stoppen.
-

EDC probeert elk jaar de clubkas te spekken door mee te doen aan De Grote
Clubactie. Het meedoen lijkt belangrijker dan het winnen, getuige het volgende
bericht:
De Grote Club actie
De grote clubactie heeft dit jaar netto fl 492,- opgeleverd, dit is fl 92,- meer
dan vorig seizoen. Van de 125 ingekochte loten werden er 107 verkocht. Wij
hopen dan ook dat volgend seizoen alle loten verkocht worden. Er is een klein
prijsje gevallen op lotnummer 0065065. Wie is de gelukkige? Ik heb nog geen
juichkreet gehoord. J. van Montfoort.
Bron: “De Dammer”, februari 2001

-

2001 is ook het jaar waarin voorzitter Albert Boers wordt opgevolgd door Paul van
de Veen. Hans van Gompel treedt ook toe tot het bestuur als jeugdleider.

-

Gerard Vink is voor de 4e maal kampioen van EDC geworden!
Titelverdediger Bennie Wiggers kon door ziekte helaas dit seizoen niet meedoen
aan de onderlinge competitie en overige wedstrijden. Later zal blijken dat dit
helaas definitief is. Na 54 jaar bij EDC gedamd te hebben moet Bennie nu stoppen.

-

Het is het jaar waarin de nieuwe website “in de lucht” gaat. Een korte tijd staat er
op de hoofdpagina een animatie van de “Combinatie van de maand”:
De EDC-pen
Dammen is voor Gino Schirinzi een combinatie
van (in willekeurige volgorde) denksport,
wetenschap, kunst en amusement. Een
kunstzinnig hoogtepunt voor hem is een
damcombinatie die hij er in 1990 ooit uithaalde
voor een wedstrijd met EDC 2 tegen M. Hagreis
van BDV Borne. Deze is nu op onze site te
vinden als combinatie van de maand december.
Bij het WK dammen in 1990 liet Ton Sijbrands
hem zien dat deze zelfde stand, zij het met
verwisselde kleuren, zich had voorgedaan op het
WK 1980 in Bamako (Mali). Sijbrands speelde
hem de partij tussen Letsjinski en Gantwarg uit
het hoofd even voor.
In het Damspel van februari 1981 stond er als
commentaar bij: "Gantwarg behaalde een
belangrijke overwinning door een bekende, doch
zelden voorkomende combinatie."

Wit wint na 24-29?
door 38-33! xx 30-24 x
x19 x 37-31 xx 45-40 x
48-43 x xxxx2 +

Bron: “De Dammer”, december 2001
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2001
En achter het bord zijn er verschillende knappe prestaties te noteren.
-

Op 17 april 2001 wint EDC de jaarlijkse massakamp met Maas van ’t Hoog
Hengelo en de combinatie damclub Almelo / BDV Borne.

-

EDC wordt in 2001 kampioen in de Provinciale Hoofdklasse 2000-2001 en
promoveert naar de Landelijke 2e klasse. Het is de laatste keer dat deze promotie
mogelijk is. Het jaar daarop geeft de KNDB de inschrijving in de Landelijke 2e
klasse helemaal vrij. Maar EDC is er op eigen kracht in gekomen! Daarom nog
eens het wedstrijdverslag:
Verslag kampioenswedstrijd Lelystad – EDC 7-9
Zaterdag 10 maart was het dan zover. Bij winst zou EDC kampioen worden
van de hoofdklasse Overijssel in het seizoen 2000-2001. Bij een gelijkspel
dreigde er een barrage tegen De Vechtstreek uit Gramsbergen.
Om 12.00 uur begon de wedstrijd waarbij er voor Lelystad niet echt meer
iets op het spel stond. EDC 1 werd ondersteund door 4 supporters, nl: Ralph
de Jong, Harry Veldman, Jan Velner en Bennie Wiggers!
Superinvaller Paul van de Veen boekte als eerste een fraaie overwinning (!)
waarna Gerard Vink, eveneens ongeslagen dit seizoen (!), de voorsprong
vergrootte tot 0-4. Daarna verloren zowel Rabin Hanoeman (eerste
nederlaag van het seizoen!?) en Albert Boers waardoor het 4-4 werd. Roel
Janssen won vervolgens fraai en werd hierdoor ongeslagen EDC- en bijna
Overijssels topscorer met 15 uit 9!! Gino Schirinzi (eerste nederlaag van het
seizoen!?) kwam goed uit de opening maar verloor verrassend waardoor de
tussenstand op 6-6 kwam. Toen werd het enorm spannend. Gramsbergen
belde en had al met 10-6 gewonnen in Genemuiden, waardoor Gerrit Kooistra
en Luit Haan nu samen nog 3 punten moesten zien te pakken omdat bij 8-8
een barrage zou volgen. Aanvankelijk leek dat wel te kunnen want Gerrit
kwam gewonnen te staan, maar miste in het eindspel de fraaie winnende
voortzetting, 7-7. Luit Haan had enorm veel voordeel in het eindspel maar
miste 2x over een direct winnende voortzetting wat het extra spannend
maakte. Luit bleef rustig en had maar een doel voor ogen en dat was 4
dammen halen en aangezien zijn tegenstander nog maar een dam en een
schijf had op 45 kon hij een winnende vangstand op het bord brengen!
Bron: “De Dammer”, juni 2001
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EDC 1 kampioen Provinciale Hoofdklasse 2000-2001
Staand v.l.n.r.: Gerrit Kooistra, Harry Veldman, Paul van de Veen, Albert Boers, Rabin Hanoeman, Luit Haan, Gerard Vink
Zittend v.l.n.r.: Roel Janssen, Gino Schirinzi
Bron: “De Dammer”, april 2001

-

Van de vroegste leden van EDC is er nog één in leven, G.H. Nijland, tot in 2001
het bericht komt van zijn overlijden. Hij was lid van EDC geworden in 1937…
G.H. Nijland 1918-2001
Op 81-jarige leeftijd is op 24 april 2001 Gerrit H. Nijland overleden. De laatste
15 jaar van zijn leven verbracht hij in De Gelderhorst te Ede, daarvoor
woonde hij in Enschede en was lid van onze damvereniging. Al die jaren dat
hij in de Gelderhorst heeft gewoond heeft hij contact gehouden met EDC.
Regelmatig ontving Bennie Wiggers brieven van Gerrit. In de Gelderhorst
was Gerrit iemand, die altijd voor iedereen klaar stond en hij organiseerde
allerlei activiteiten. Door een fietsongeluk waarbij hij zijn heup brak, moest hij
met deze activiteiten stoppen. Bij zijn afscheidsdienst op zaterdag 28 april in
de Gelderhorst werd Gerrit vooral geprezen voor zijn bereidheid om anderen
te helpen. Zijn leven stond in het teken van te dienen.Voor EDC heeft Gerrit
Nijland ook veel betekend. In 1968 werd hij i.v.m. het 35-jarig bestaan van
EDC benoemd tot Lid van Verdienste van EDC. Zijn vele verdiensten zijn te
veel om op te noemen zo staat geschreven in het jubileumboek van EDC. De
damborden waarop de onderlinge wedstrijden worden gespeeld zijn een
e
geschenk van Nijland aan EDC. Hij speelde ook met EDC in het 1 tiental op
bord 6 toen EDC promoveerde naar de Landelijke Hoofdklasse in 1970-1971.
Als speler werd hij ook kampioen van Overijssel in de 1e klasse.
Zijn liefde voor EDC ging zover dat t/m 1981 gespeeld werd om de G.H.
Nijland-cup. Degenen die Nijland gekend hebben weten wat EDC voor hem
heeft betekend. Wij EDC-ers zullen Gerrit Nijland blijven herinneren als een
grote kracht voor EDC, maar ook als de grote gangmaker bij de talloze
feesten van EDC. Want dat vond Gerrit ook belangrijk, feest maken. Onze
gedachten gaan natuurlijk uit naar de familie van Gerrit Nijland. Zij zullen
Gerrit node missen en vooral de kinderen van de familie want voor hen was
hij de spelletjesoom. Het heengaan van Gerrit Nijland betekent voor EDC dat
een rasechte EDC-er is gestorven. Wij EDC-ers zullen Gerrit Nijland blijven
herinneren. Dat hij moge rusten in vrede.
Bron: “De Dammer”, juni 2001

-

Het jaar sluit vrolijker af.
Ludwig Munnink wint het Oliebollentoernooi 2001 op opmerkelijke wijze.
Hij komt in 3 partijen een schijf achter, maar pakt hieruit toch 5 punten en wint
zelfs van 3 spelers van EDC 1!
Ongeslagen pakt hij de punten tegen: Björn Veldman (2), Wim van Sint Annaland
(1), Gino Schirinzi (2), André Bruins (1), Gerrit Kooistra (2), Rabin Hanoeman (2)
en Jan van Montfoort (2).
Bron: “De Dammer”, maart 2002
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2002
Het jaar kent een triest bericht, het overlijden begin juli van Monica Kleinsman.
Gelukkig is er daarna van 2002 veel goeds te schrijven.
Op 2 juli 2002 wint clubkampioen Gerard Vink de kloksimultaan tegen EDC-leden met
een recordscore van 39-3, namelijk 13 zeges en 1 nederlaag (tegen Wim van Sint
Annaland).
Jan Velner debuteert als arbiter in de Landelijke competitie in september 2002.
Verder verwelkomt EDC een nieuw lid, Jan Hoven. Hij heeft in het verleden bij Hiltex
gespeeld en blijkt al snel voor EDC een aanwinst, niet alleen als dammer maar al snel
gaat Jan zich met de jeugdtraining bezighouden, wordt ook jeugdleider en wordt in
2005 jeugdleider van de PODB.
In oktober 2002 behaalt EDC de grootste overwinning uit haar hele geschiedenis,
namelijk 24-3 tegen Tamek Damkring, Marknesse. Winst op de eerste 7 borden…..
Een ander succes is weggelegd voor EDC 2 dat in 2002 de eerste editie wint van de
PODB-cup voor teams t/m het niveau Provinciale 1e klasse.

De trotse winnaars van de PODB beker
V.l.n.r.: Gerhard Kleinsman, Rob Pots, Harry Veldman en Ludwig Munnink
Bron: “De Dammer”, juni 2002
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2002
- Verder zal 2002 altijd het jaar blijven waarin een nieuwe wisselbeker voor de
winnaar van de Twentecup wordt ingesteld. EDC is de glorieuze eerste winnaar!
EDC wint TwenteCup!
Na een hele spannende strijd heeft damclub EDC dinsdag 21 mei tegen
23.15 uur beslag gelegd op de ‘Bennie Wiggers Bokaal’. Tegen 20.15 uur,
nadat Luit Haan namens het organiserende EDC iedereen op zijn plaats had
gezet, heette EDC-voorzitter Paul van de Veen een ieder welkom op deze
bijzondere avond. Hij memoreerde dat in de laatste 18 jaar Almelo 2x, de
combinatie Almelo/Borne 1x, EDC 6x en Maas van ’t Hoog 10x de
Twentecup won. De wisselbeker is daarmee definitief in het bezit gekomen
van Maas van ’t Hoog.
Vervolgens werd de nieuwe wisselbokaal gepresenteerd. Met ingang van dit
seizoen zal de wisselbokaal van de Twentecup voor de periode van 10 jaar
worden vernoemd als ‘Bennie Wiggers Bokaal’ naar de 65-jarige EDC-er
Bennie Wiggers, die zelf sinds de zomer van 2000 niet meer actief mee kan
doen aan damwedstrijden. Ralph de Jong die samen met Maas van ’t Hoog
de bokaal beschikbaar heeft gesteld vertelde de achtergronden van het
ontwerp en liet Bennie Wiggers de bokaal onthullen.
De bokaal van brons, loodzwaar, bijna 60 cm lang en
ontworpen door de Hengelose beeldhouwer André
Brouwer stelt een lange man voor met een damschijf
als hart voor de damsport. Een prachtig en
toepasselijk beeld want Bennie werd o.a. 26x
clubkampioen van EDC, 2x damkampioen van
Overijssel en was 2x deelnemer aan het Nederlands
kampioenschap. Ook als bestuurder heeft Bennie
Wiggers zich verdienstelijk gemaakt voor de damsport,
hetgeen onder meer resulteerde in een koninklijke
onderscheiding in de jaren '80, het erevoorzitterschap
van EDC, lid van verdienste PODB en uitreiking van
het Erediploma van de KNDB. Dit o.a. door bijna 40
jaar in het bestuur van EDC te hebben gezeten en 30
jaar actief te zijn met het schooldammen in Enschede.
Dat EDC als eerste haar naam in de wisselbokaal mag
laten graveren geeft aan deze bokaal nog een extra
dimensie. Halverwege de wedstrijd had de combinatie
Almelo/Borne nog 6 punten voorsprong op de andere
twee teams, maar via een goede eindsprint won EDC
uiteindelijk. Aan EDC-zijde wisten de broers Michel en
Ronny Koop en erevoorzitter Wim van Sint Annaland
beide partijen te winnen.
Bron: “De Dammer”, juni 2002
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EDC wint de Twentecup 2002! Op tafel de Bennie Wiggers wisselbokaal

2003
- In 2003 weet EDC 2 het kampioenschap te behalen in de 2e klasse Oost van de
Provinciale Competitie. (De indeling van de competitie was destijds anders dan in
2008) Topscorer is Harry Veldman met 12 uit 4!

EDC 2 PODB kampioen 2e klasse Oost 2002-2003
Zittend v.l.n.r.: Willie Steinmeijer en Derk Vuurboom;
Staand v.l.n.r.: Gerhard Kleinsman, Jan Hoven, Jan Velner, Harry Veldman,
Ludwig Munnink, Björn Veldman, Jan van Montfoort, Rob Pots,
Wim van Sint Annaland en Johnny Gellekink
Bron: “De Dammer”, april 2003

-

Helaas moet EDC in 2003 afscheid nemen van Roel Janssen die al lid was vanaf
1988. Roel die klaar is met zijn studie Toegepaste Wiskunde woonde al in Haarlem
maar bleef nog twee seizoenen spelen bij EDC op zaterdag. Het is jammer want
Roel was voor EDC altijd een ‘winner.’ Een allerlaatste voorbeeld van Roel’s
speelkracht uit de wedstrijd: EDC 1-ADG 2:

G. v. Maanen – R. Janssen 0-2
20-14? x 28-23?
Wit trapt erin! 4-9! xxx22 xxxx47 +

Bron: “De Dammer”, mei 2003
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-

In dit jaar weet EDC het grote succes van 2002 in de jaarlijkse derby tegen Maas
van ’t Hoog en Almelo/Borne om de Twentecup niet te herhalen. De combinatie
Almelo/Borne wint deze keer.

-

Er komt versterking voor EDC. Na lang beraad wijzigt EDC haar beleid en er
worden gastspelers uitgenodigd om voor EDC te spelen. Eén van de argumenten is
dat de KNDB de landelijke competitie heeft vrijgegeven. Iedereen mag nu in de
landelijke 2e klasse spelen, degradatie is onmogelijk. Maar EDC heeft ambitie, ook
al om de eigen sterke spelers voor EDC te behouden. In de damwereld zijn
transfers van de ene naar de andere club nu gewoonte geworden. Komend seizoen
zullen twee voormalige spelers uit de Sovjet-Unie voor EDC gaan spelen.
Rafail Zdoroviak uit Hannover die eerder voor Eibergen heeft gespeeld en Zahari
Tahman uit Stuttgart.

-

Historisch is de eerste wedstrijd van EDC 1 in de Landelijke competitie met 3
debutanten: Rafail Zdoroviak, Zahari Tahman en Jan Hoven. Een verslag:
RONDE 1: EDC WINT MET 3 DEBUTANTEN
Zaterdag 20 september speelde EDC haar eerste wedstrijd thuis tegen
DamRa uit Raalte. Een historische wedstrijd omdat er in ons eerste team
liefst 3 debutanten meespeelden waarvan 2 buitenlandse spelers.
Zoals bekend heeft EDC zich dit seizoen versterkt met twee spelers die
oorspronkelijk uit Moldavië komen. Dit land ligt ten oosten van Roemenië en
behoorde tot de voormalige Sovjet-Unie. Inmiddels zijn beide spelers
woonachtig in Duitsland en is het een hele reis om voor EDC te spelen. De
68-jarige Zahari Tahman woont vlakbij Stuttgart en ging een dag voor de
wedstrijd naar Hannover. Daar woont de 65-jarige Rafail Zdoroviak. Samen
vertrokken zij vandaar om 6.20 uur met de trein naar Hengelo. Onze
voorzitter Paul van de Veen haalde ze daar van het station tegen 9.30 uur en
bracht ze naar het clublokaal. Zelf kon Paul vanwege een familiefeest niet
meespelen en daarom kon ook Jan Hoven zijn debuut maken. De wedstrijd,
onder leiding van onze eigen arbiter Jan Velner, kende een spannend
verloop en uiteindelijk was EDC het gelukkigst in de afwerking. Dit bleek later
met name uit de analyses van Truus want zowel Gerrit Kooistra als Michel
Koop kwamen goed weg. De invallers Wim van Sint Annaland en Jan Hoven
pakten beide een goede remise en teamleider Luit Haan hield Wim Terlouw,
de veelvoudig clubkampioen van DamRa knap op remise. Onze debutanten
hadden wisselend succes, zie de fragmenten. Bij de stand 9-9 werd
clubkampioen Gerard Vink de matchwinner voor EDC.
Bron: “De Dammer”, oktober 2003
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-

En even historisch is de zes-klapper die Gino Schirinzi uitvoert in de
kloksimultaan tegen clubkampioen Gerard Vink op 3 juni 2003.

5-10? Een gatenkaas is ontstaan en wit slaat combinatief toe.
37-32 x 47-41 x 42-37 xxx40 xxxxxx5!!
-

Dan is er de blindsimultaan die vier EDC-ers spelen op 1 juli tegen Nationaal
Meester Sven Winkel. Alleen met een hoop geluk kan EDC uiteindelijk op een
gelijkspel terugkijken…..
Blindsimultaan Sven Winkel
Dinsdagavond 1 juli vond er bij damclub EDC een bijzondere gebeurtenis
plaats. De sinds kort in Enschede woonachtige 21-jarige student Sven
Winkel, 2-voudig NK-finalist en al nationaal dammeester, speelde tegen 4
EDC-spelers een blindsimultaan. Zonder speelmateriaal en zonder
partijnotaties voor zich speelde hij de 4 partijen tegelijk waarbij zijn
tegenstanders wel het bord en de schijven voor zich hadden en de partijen
noteerden. In een afgeschermde ruimte werden de zetten per bord door een
tussenpersoon mondeling doorgegeven. Na 4 uur spelen eindigde de
geslaagde poging in een 4-4 gelijkspel. Winkel won van de EDC1-spelers
Luit Haan en Gerrit Kooistra en verloor van Gerard Vink en Paul van de
Veen. Deze laatste nederlaag had te
maken met een communicatiestoornis
e
omdat Sven op de 41 zet 18-23 had
verstaan i.p.v. 19-23. Zwart is aan zet en
zowel 8-13 als 18-23 zijn goed speelbaar.
Maar het gespeelde 19-23? is een blunder
vanwege 26-21 x 37-31 x 35-30! (de
noodzakelijke extra zet die zwart over het
hoofd had gezien. Zwart rekende op 11-16
x 23-29 x xx43) x 38-32 x xxx2 met winst.
Tot dat moment had zwart nog geen fout
gemaakt. Misschien dat Sven daarom
onbewust de zet 19-23 voor ondenkbaar
hield en 18-23 verstond?
S. Winkel – P. van de Veen 0-2
19-23? 38-32? 24-29 x 23-28 x xxx49
Bron: “De Dammer”, oktober 2003
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-

Ook wordt in 2003 uiteraard het 70-jarig jubileum gevierd, al is het bescheiden.
Tenslotte ligt het 75-jarig jubileum in 2008 in het verschiet. Er is een feestavond en
kegelen bij “De Hoge Boekel”, én een simultaan tegen Ton Sijbrands…
Ton Sijbrands zonder nederlaag in simultaan
Zaterdag 11 oktober gaf oud wereldkampioen Ton Sijbrands in Enschede, bij
café Gerritsen, een damsimultaan in het kader van het 70-jarig jubileum van
EDC. EDC-voorzitter Paul van de Veen heette de aanwezigen welkom en
overhandigde het jubileumnummer van “De Dammer”, oktober 2003 aan
Sijbrands en aan de Enschedese wethouder (en topdammer) Jeroen Goudt
die Sijbrands in zijn toespraak onder meer omschreef als de beste dammer
aller tijden, waarna hij even later de openingszet verrichtte bij het bord van
EDC-kampioen Gerard Vink. Aan de simultaan namen 32 deelnemers deel,
voor de meerderheid (oud)-EDC-ers en dammers uit Enschede, tevens
waren er ook 5 regionale spelers uitgenodigd. Na vierenhalf uur spelen had
Ton 29 partijen gewonnen en eindigden er 3 in remise, nl. tegen Enschedeër
André Nijmeijer en 2 spelers uit Borne, Hin Wong en Nico Rosink. Al met al
een prachtige totaalscore van 61-3 ofwel 95%.
Bron: “De Dammer”, december 2003

-

Natuurlijk doet het bestuur er ook in dit jubileumjaar álles aan om de jeugd zo
vroeg mogelijk voor het damspel te interesseren…
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2004
Voor EDC een heel bijzonder jaar waarin successen en feestelijke gebeurtenissen hand
in hand gaan met afscheid nemen.
- Het jaar begint goed als Rafail Zdoroviak de 2e plaats behaalt in het
kampioenschap van Duitsland, achter Mark Podolski. Later in 2004 wordt Rafail in
het 3e Europese senioren kampioenschap in september 2004 Europees kampioen
2004 in de categorie 60+.
- En op 14 februari wordt EDC kampioen in de landelijke 2e klasse B!
In “De Dammer” schreef Gino Schirinzi:
Kampioenschap EDC op historische sportdag
Op Valentijnsdag 2004 is EDC kampioen geworden van de landelijke 2e
klasse B over het seizoen 2003-2004 en dus werd EDC ook in de bloemetjes
gezet.
Vreugdetranen op 14 februari 2004
• Deze zaterdag zal verder vooral in de herinnering blijven door het
overlijden op 34-jarige leeftijd van een van de grootste wielrenners ooit, de
Italiaanse klimkampioen Marco Pantani, met bijnamen als ‘het Olifantje’ en
‘de Piraat’.
• Daarnaast zullen Tunesiërs deze dag niet vergeten, want zij wonnen in
eigen land in de voetbalfinale van Marokko, en daardoor voor het eerst de
Afrika Cup.
• Onze eigen voetbaltrots FC Twente had winstkansen maar helaas stond
Kezman in de slotminuut wel op scherp en zorgde zo voor de 1-0 zege van
PSV.
• Om bij het dammen terug te keren, damclub Den Haag met 2 oud EDCleden Jaap van Galen en Gerard de Groot werd thuis heel overtuigend
e
kampioen van de landelijke 2 klasse E en om tot slot bij EDC 1 te
eindigen:
• Het was de laatste thuiswedstrijd EDC 1 ooit in het clublokaal ‘De Wimpel’.
• Verder schreef damredacteur Bert Karman in de damrubriek van De
Twentsche Courant Tubantia over EDC-clubkampioen Gerard Vink:
‘Jan Bosch, toch normaal gesproken een steunpilaar van BDV kreeg de
tacticus Gerard Vink te bestrijden en die weet erg vaak onaangename
verrassingen in de stand te vlechten.’ .... ‘Een prachtig staaltje van
doorrekenen van Gerard Vink.’
Bron: “De Dammer”, maart 2004

Kampioen worden is natuurlijk een wel héél mooie manier om een jubileumjaar af te
sluiten. Die dag werd dan ook afgesloten met een daverend feest bij “De Wimpel”!
Op de volgende bladzijde enkele foto’s hiervan.
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En De Twentsche Courant Tubantia schreef op maandag 16 februari 2004
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100
EDC kampioen landelijke 2e klasse B 2003-2004
Staand v.l.n.r.: Gerard Vink, Ronny Koop, Rabin Hanoeman, Luit Haan, Wim van Sint Annaland,
Paul van de Veen en Jan Hoven
Zittend v.l.n.r.: Gino Schirinzi, Johnny Gellekink, Zahari Tahman, Rafail Zdoroviak en Gerrit Kooistra.
Afwezig: Michel Koop

En na dit kampioensfeest speelt EDC op 1 juni 2004 nog één keer in “De Wimpel”,
namelijk de kloksimultaan van clubkampioen Gino Schirinzi tegen 20 EDC-ers.
Einduitslag: 12 overwinningen, 5 remises en 3 nederlagen voor Gino.
En daarmee sluit EDC een periode van 16½ jaar af in “De Wimpel”.
Het clubgebouw is voortaan: Speeltuinvereniging Voortsweg.
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2004
- Na het kampioensfeest moet EDC nog één wedstrijd spelen, tegen Tamek
Damkring uit Marknesse. EDC wint ook die laatste wedstrijd. Dat verbaast ook
niemand. Voor de geschiedenis is het klokincident op bord 7 wel interessant.
Klokken
Bijzonder was het gebeuren aan bord 7 bij de partij Smit – Van de Veen. Al
vlak na het begin haperde de eerst ingezette klok, vervolgens gebeurde een
tijd later ditzelfde bij klok nr. 2 en daarna, u raadt het al, hetzelfde met klok
nr. 3. Uiteindelijk mocht de vierde klok de wedstrijd naar het einde brengen.
Om 16.00 hadden beide spelers, door al dit gehannes, samen ruim een half
uur tegoed. Het duel werd uiteindelijk vredelievend besloten met een
gelijkspel waardoor onze voorzitter op ‘+1’ eindigde.

Bron: “De Dammer”, maart 2004

-

Op 18 oktober strijden 29 teams van de Enschedese basisscholen om het
schooldamkampioenschap van Enschede voor de basisscholen. Na de voorronde
(Zwitsers) wordt een spannende finale gespeeld waarin Boekelo 1 met 2
overwinningen aanvankelijk sterk de leiding neemt terwijl concurrent Helmerhoek
1 door een remise op achterstand komt. Maar tot ieders verrassing wordt in de
onderlinge wedstrijd, tevens de allerlaatste wedstrijd van dit toernooi, Boekelo met
0-8 verslagen door Helmerhoek 1.

-

Verder zal 2004 helaas ook in de herinnering blijven als een dramatisch jaar
wanneer op 30 oktober 2004, op de terugweg van de verloren wedstrijd tegen
Fortuin Dokkum, twee van EDC’s sterkste spelers, voormalige clubkampioenen, in
de auto met elkaar in gevecht raken na een steeds verder oplopende
woordenwisseling over de verloren wedstrijd. Kort daarna beëindigen beiden,
onafhankelijk, hun lidmaatschap van EDC.

102

2005
Er zijn in dit jaar verschillende successen en teleurstellingen te verwerken.
-

Op de Algemene Ledenvergadering van de PODB wordt Paul van de Veen
gekozen tot voorzitter van de PODB en Jan Hoven volgt Tonny Keijzer op als
jeugdleider!

-

Rafail Zdoroviak behaalt een fraaie 3e plaats in het kampioenschap van Duitsland.
4e wordt Juri Geisenblass en deze speler uit Osnabrück komt EDC 1 dat seizoen
ook versterken.

-

In maart 2005 ontvangt EDC onverwachts van dhr. Weterholt uit Enschede een
kunstwerk; namelijk een litho van H. Wiersma met dammers achter het bord!

-

Het jaar daarvoor was EDC gepromoveerd naar de Landelijke Eerste Klasse. Maar
EDC kan het daar nét niet redden en moet een promotie-degradatiewedstrijd spelen
op 12 maart 2005 tegen Meurs Denk en Zet 2, een aanzienlijk sterker team.
Na een zinderend duel is het 10-10 maar in het sneldammen moet EDC het
onderspit delven. Dat betekent wéér degradatie naar die tweede klasse.
Wedstrijdverslag:
Zaterdag 12 maart speelde EDC de promotie- degradatiewedstrijd tegen
Meurs Denk en Zet 2. EDC nam snel de leiding doordat Gino schijfwinst
afdwong. Maar Ronny kwam tegen Van den Borst al gauw een schijf achter.
Gerrit raakte in een onoverzichtelijke stand de draad kwijt en verloor. Rafail
koos voor een klassieke partij tegen de jonge P. Steijlen maar wist ondanks
voordeel niet verder te komen dan remise. Rabin bereikte wat hij wilde; een
probleemloze remise. Paul speelde met een lichte hersenschudding maar
volgens Rafail kwam dat zijn spel ten goede. In een stand met groot voordeel
liet zijn tegenstander een eenvoudige combinatie toe. De gelijkmaker! Jan
Hoven speelde uitstekend, had voordeel maar net niet genoeg voor de winst.
Luit Haan werd in tijdnood verrast door een damcombinatie maar wist snel
aan te tonen dat het desondanks remise was. Inmiddels was het 6 uur
geweest. Johnny Gellekink hield het hoofd koel ondanks tijdnood en de
enorme spanning en druk. De ongekroonde dammen vlogen over het bord
maar meer dan remise zat er voor zijn tegenstander niet in. Mark Makrovitsj
was door een offer in problemen gekomen. Maar ondanks een nadelig
eindspel wist hij toch de remise te forceren. En zo stond het na ruim 6! uur
spelen 10-10. Het moegestreden EDC 1 verloor vervolgens de beslissende
sneldamwedstrijd. Mark en Paul wonnen, Gerrit en Luit haalden remise.
Eindstand 6-14.
Bron: “De Dammer” maart 2005

Maar het zit EDC deze keer mee! Door terugtrekking van een ander team komt er een
plaatsje vrij en op de sluitingsvergadering kan Paul van de Veen meedelen dat de
KNDB besloten heeft om EDC alsnog in de Eerste Klasse in te delen!
Om te zorgen dat EDC niet nogmaals in degradatiegevaar komt versterkt EDC zich
met Yuri Geisenblass uit Osnabrück.
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De sluitingsvergadering op 14 juni 2005 heeft nóg
een onverwachte uitkomst.
Ook Rafail Zdoroviak is aanwezig en na afloop
speelt hij een simultaanpartij tegen 11 EDC-ers. Hij
wint 7 partijen en speelt remise met Luit Haan,
Bram van der Horn en Gino Schirinzi. Alleen Jan
Hoven verslaat de voormalig Moldaviër die
hierdoor met 17-5 wint. Jan Hoven ontvangt van
Rafail een van de allerlaatste exemplaren van
Rafail’s allereerste damboek uit 1982 met de mooie
titel "Dvadtsatj protiv dvadtsati".
(Dat betekent: '20 tegen 20’)
Verder signeert Rafail zijn nieuwste boek dat hij
samen met Paul van de Veen heeft geschreven.
De titel is “100 games against Grandmasters” en
hierin analyseert Rafail de vele partijen die hij tegen
toppers als Andreiko, Koeperman enz. heeft
gespeeld.
Een trotse Jan Hoven met het
door hem gewonnen boek van
Rafail.

Maar er zijn nog meer blije winnaars, zoals Derk Vuurboom….
Derk Vuurboom, winnaar van Groep 2
Als zijn bet-overgrootvader Gerhard
Feuerbaum die 220 jaar geleden in 1785
in Berlijn werd geboren dát nog eens had
mogen meemaken....
De 92-jarige Derk Vuurboom, geboren op
9 juni 1913, veroverde de eerste plaats in
groep 2 in de Onderlinge Competitie van
EDC, 2004-2005. Met 3 remises, 2 maal
verlies en 8 overwinningen, onder andere
op achtervolger Rob Pots en op Björn
Veldman eindigde Derk met 27 punten uit
13 wedstrijden. In 2002 won Derk
Vuurboom al de EDC Progressieprijs.
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En Rob Pots….
Rob Pots, 2e plaats in Groep 2
Het onderling resultaat tegen Derk
Vuurboom gaf nét de doorslag. Met 8
overwinningen, 4 nederlagen en slechts 1
remise eindige Rob Pots als tweede, vlak
achter Derk Vuurboom.
Opvallend is dat Rob zowel in de
onderlinge competitie 2003-2004 als
in de Rinus bokaal 2003-2004 óók nét
achter Derk Vuurboom eindigde!

En Paul van de Veen….
Paul van de Veen
Wist beslag te leggen op de Rinusbokaal.
Het was al een héle tijd geleden dat hij
iets had gewonnen met dammen.....
De foto is uit 1976! toen hij clubkampioen
werd bij DAWO in Woudenberg.
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Ook Jan Velner kan terugkijken op successen. Aan de 44e Kamper Damdag op 5 maart
2005 doen 60 dammers mee. In de 2e klasse behaalt Jan Velner een 1e plaats en gaat
met twee bekers naar huis.

En nog meer boekennieuws uit 2005. In 1998 was het manuscript van L. Schut in
boekvorm uitgegeven ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum. In 2005 waren daar
nog maar enkele exemplaren van over. Paul van de Veen zorgt in 2005 voor een
tweede, verbeterde uitgave. Over die uitgave schrijft de bekende dampublicist van
Dusseldorp:
Voor L. Schut boog men het hoofd
Eric van Dusseldorp
L. (voor intimi: Lammert) Schut leefde van 1907 tot 1976 en was een typische
jarenvijftigverschijning. Hij was een uiterst consciëntieus eindspelcomponist
die vrijwel nooit op een bijoplossing te betrappen was maar die ook van
mening was dat een compositie-eindspel aan het partijspel ontleend zou
moeten zijn. Schut was een dammer die respect afdwong. Viel zijn naam dan
placht men uit nederigheid het hoofd te buigen. Van zijn levenswerk is in
1998 een boek verschenen dat zeer onlangs een herdruk beleefde:
L. Schut: Dam eindspelen, lokzetten en studies.
Het juweeltje is bestellen via mail info@vandeveen.nl of door overmaken van
€ 17,50 op 670814210 t.n.v. P.G. v.d. Veen, Enschede onder vermelding van
Boek Schut.
Bron: “De Dammer”, oktober 2005
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De redactie van “De Dammer” leeft zich ook uit in een fraai verhaal met een pakkende
titel.
“De kracht van Flits: nu alles nóg sneller schoon…”
Wat nu? Reclame in het EDC clubblad voor een wasmiddel?
Nee, hier wordt bedoeld de ongelooflijke rekenkracht van het damprogramma
Flits. Onlangs speelde Flits tegen Marc Podolski en er kwam een stand op
het bord die weinig dammers aan zouden durven.
Zwart is aan zet.
Okay, zwart heeft niet veel keus. Op 11-16
stoot wit krachtig en winnend door in het
centrum met 28-23. Na 2-7 volgt door 24-19
en hoe dan ook 34-30 en 33-28 altijd een
dam.
Maar is 14-19 dan geen ijzersterke zet? Wit
mag niet sluiten met 40-35 want wit heeft een
principiële fout gemaakt door het open veld
49. Na 14-19 40-35 x x volgt 18-23 xxx16
xxx49

En tóch had Flits zonder te aarzelen de stand van diagram 1 op het bord
laten komen. Is er verdediging tegen 14-19? Of had Flits een digitale blackout? Podolski had als informatica specialist beter kunnen weten.
Na 14-19 volgde in diagram 1 een ontzagwekkende combinatie:
14-19!? 34-30!! 25xx23 33-29 22xx42 31x22 18xxx49 29xxxx27 42xx22 3631! 20x29 40-35 49x40 45xxxxxx21.
En wat overblijft is een remise stand. Er zijn in deze combinatie 22 schijven
van het bord verdwenen! Flits maakt echt héél snel en grondig schoon.
De denktijd die Flits hiervoor nodig had? 0.1 seconde!
Bron: “De Dammer”, maart 2005

Maar 2005 kent ook een onverwachts en droevig afscheid.
In de zomervakantie, volkomen onverwacht, overlijdt Willie Steinmeijer. Zijn laatste
wedstrijd speelde hij in de simultaan tegen de clubkampioen. Tot ieders verbazing, ook
van hemzelf, wón hij die partij met een kleine combinatie. Het is een wonderlijk idee
dat die partij ook zijn laatste partij is geweest. Bij de uitvaartplechtigheid spreekt Paul
van de Veen als voorzitter van EDC de volgende woorden:
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In memoriam Willie Steinmeijer
"Namens de Enschedese DamClub wil ik u vertellen wat Willie voor ons
betekende en wat de Damclub voor hem betekende. Ik wil u vertellen wat hij
bij ons zocht en wat hij bij ons vond. Willie werd bijna 10 jaar geleden lid van
de Enschedese DamClub. Willie was een trouw lid van EDC. Hij was vrijwel
altijd op de clubavond, en we konden altijd op hem rekenen als invaller in ons
2e team. Hij mocht graag dammen, hij mocht ook graag winnen zoals elke
speler maar als het anders uitkwam dan zat Willie daar ook nooit lang mee.
Willie was geen sterke speler en had ook niet de ambitie om dat te worden,
hij speelde voor het plezier van het spelen, voor het plezier om zijn kracht te
meten met een tegenstander tegenover hem. En soms pakte dat dan toch
heel verrassend uit. In zijn allerlaatste wedstrijd op 5 juli versloeg hij tot
stomme verbazing van iedereen de clubkampioen. We hadden er allemaal
veel plezier in. We gunden het hem van harte. Wat Willie bij de damclub
zocht en vond was vriendschap en gezelligheid. En dat bracht hij zelf ook
mee. Vaak kwam hij wat later op de clubavond en als hij dan binnenkwam
dan kwam er één en al vrolijkheid binnen. Ik heb hem nooit anders
meegemaakt dan vrolijk en opgeruimd. Willie had niet zo veel woorden tot
zijn beschikking. Toch begrepen we hem prima. Hij kon verontwaardigd zijn
als hij door een domme fout verloor. Hij kon intens meeleven als iemand
anders verloor. En hij kon opgetogen zijn als er iets bijzonders op het
dambord werd gebracht. Juist omdat hij zo weinig woorden had was hij altijd
eerlijk en spontaan in zijn uitingen. Willie was een graag geziene speler van
de Enschedese DamClub. We zullen hem missen."
Bron: “De Dammer”, oktober 2005

2006
- In 2006 krijgt EDC training van Danny Slotboom. En deze behaalt in 2006 ook de
Overijsselse damtitel!
-

Juri Geisenblass wint in Duitsland het IIIe Korbach Open. Rafail wordt 2e.

-

In maart 2006 wordt Rafail Zdoroviak benoemd tot Grootmeester Internationaal
Correspondentiespel. En vlak daarna wordt Derk Vuurboom tot Grootmeester
benoemd. EDC telt nu drie internationale (bijzondere) grootmeesters:
Correspondentiespel, Problematiek en 64-velden (Mark Makrovitsj)

-

En Gino Schrinzi wordt voor de 4e maal clubkampioen van EDC door Mattijs
Meulenbeld in een klassieke partij te verslaan.
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Derk Vuurboom door FMJD benoemd tot Grand Maître International
Problémisme Honoris Causa!
Sinds 1988 worden probleem compositie wedstrijden georganiseerd die
wanneer ze door de FMJD zijn goedgekeurd punten opleveren voor de
problemisten die op de hoogste plaatsen zijn geëindigd. Als men in meerdere
wedstrijden voldoende punten heeft verzameld kan men zo een Meestertitel
verdienen of als men buitengewoon veel succes heeft zelfs de
Grootmeestertitel Problematiek. Zo heeft de FMJD de titel Grand Maître
International Problémisme onder andere toegekend aan E. Zubov, V. Matus
en D. de Ruiter.
De puntentelling is dus pas begonnen in 1988 en zodoende worden de
prestaties van degenen die vooral in vroegere jaren prachtige problemen
gemaakt hebben en wedstrijden wonnen niet meegerekend. En het is juist in
die periode dat een aantal uitstekende problemisten waarvan er helaas reeds
een aantal zijn overleden de basis hebben gelegd voor de ontwikkeling van
de damproblematiek tot het huidige niveau.
De FMJD achtte deze situatie unfair en heeft toen aan de Kring voor
Damproblematiek gevraagd een voorstel te doen om enige oudere
problemisten alsnog deze titel toe te kennen, maar dan Honoris Causa.
Immers, de Kring voor Damproblematiek kan deze periode van vóór 1988 het
best overzien.
Dit is behandeld in de Algemene Vergadering van de KvD en het voorstel dat
daaruit resulteerde is door het FMJD bestuur geaccepteerd. E.e.a. betekent
dat officieel is toegekend de titel van:
Grand Maître International Problémisme Honoris Causa aan:
D. Vuurboom, A.P. Zwart, J.C.R. Bus, A. v.d. Stoep,
P. Kuiper en F.W.J. Hermelink
drs. J.C.R. Bus, 2006
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2007
- Ook in 2007 weet Gino het clubkampioenschap op te eisen.
Maar Mattijs Meulenbeld krijgt de Prestatieprijs uitgereikt voor zijn overwinning
op de clubkampioen.
-

En EDC 1 eindigt op een uitstekende 5e plaats in de landelijke 1e klasse. Dit jaar
heeft ons nieuwe lid Leonie de Graag voor het eerst meegespeeld.
Om zo mogelijk nóg hoger te eindigen trekt EDC opnieuw een sterke speler aan,
Igor Tchartoriski. Hij eindigde ooit in het toernooi van Brunssum achter Erno
Prosman en vóór N’Diaga Samb.
EDC telt nu dus 4 gastspelers. Mark Makrovitsj met rating 1292, Igor Tchartoriski
met 1292, Rafail Zdoroviak met 1225 en Juri Geisenblass met 1181 als rating.
In de topscorerslijst eindigen zij steevast hoog.

-

Jammer genoeg verloopt in 2007 de provinciale competitie vrij rampzalig. Voor
het eerst is -in navolging van de meeste andere provincies- de koppeling tussen
landelijk en provinciaal helemaal losgelaten. Elke Overijsselse speler mag nu ook
provinciaal uitkomen. Boven de vanouds bekende Provinciale Hoofdklasse wordt
een Ereklasse ingesteld. EDC speelt dus nu met een achttal in de provinciale
Ereklasse, in de Hoofdklasse en in de 2e klasse.
Maar alle teams van EDC eindigen op de laagste plaatsen. EDC besluit om
voortaan af te zien van het spelen van provinciale Ereklasse.

-

Drie EDC spelers doen mee met het 23-ste Nijmegen Open toernooi toernooi.
Gino en Leonie halen uitstekende resultaten en het is frappant dat de 3 EDC-ers
vlak na elkaar eindigden. Gino (47ste), Leonie (48ste) en Rafail (50ste).

-

In oktober 2007 ontvangt Paul van de Veen het Erediploma KNDB voor zijn
verdienste met betrekking tot het ontwikkelen van de elektronische damborden.
Paul van de Veen is hiermee de derde EDC-er met deze onderscheiding.
Eerder gingen Wim van Sint Annaland (1995) en Bennie Wiggers (1998) hem
hierin voor.

-

Ander opmerkelijk nieuws van 2007 is dat EDC opnieuw de Twente cup wint!
Topscorer van EDC is Leonie de Graag die van EDC als enige alle drie de
wedstrijden wint.
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2008
Dit allerlaatste jaar van dit jubileumboek begint met een In Memoriam.
Derk Vuurboom, die in september 2007 zijn laatste partij speelde, overlijdt op 3
januari. Op 3 weken na is hij 70 jaar lid van de KNDB. Als eerbetoon schrijven tal van
journalisten een In Memoriam en deze worden door Paul van de Veen gebundeld in het
maart nummer van “De Dammer” met bijdragen van Harm Wiersma, Jaap Bus, Henk
van der Veen (Enkhuizer DamClub), Hein Wilsens, Leen de Rooij en Bert Karman.
EDC heeft een onvergetelijk lid verloren, een monument is heengegaan!
Ook in 2008 weet Gino opnieuw de titel op te eisen. De onderlinge competitie is tot de
allerlaatste speelavond nog onbeslist. De demarrage van Bram van der Horn is
indrukwekkend maar nét niet genoeg voor de titel.
Gino onderstreept zijn klasse en zijn kampioenschap met een daverende overwinning
in de kloksimultaan met 22-2!!!
Winst tegen Jan Velner, Wim van Kessel, Wim van Sint Annaland, Rob Pots, Reinder
Wagelaar, Bram van der Horn, Jan van Montfoort, Koen Kleinsman, Gerrit Kooistra en
uiteindelijk ook Johan Wiggers die een fantastische partij speelt.
Luit Haan en Paul van de Veen weten Gino op remise te houden.

En met sneldammen en een gezellige barbecue sluit EDC het seizoen 2007-2008 af.
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De winnaars van de PODB-Cup 2008
V.l.n.r.: Jan van Montfoort, Bram van der Horn, Luit Haan en Paul van de Veen
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EDC verslaat sinds vele jaren weer eens Twente’s Eerste
Op dinsdagavond 10 september 2008 speelt EDC thuis in haar eigen clublokaal de
jaarlijkse vriendschappelijke wedstrijd tegen het Hengelose Twente’s Eerste, voorheen
Maas van ’t Hoog. In 2007 werd het nog een ruime 18-8 overwinning voor onze buren,
ditmaal trokken wij aan het langste eind.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

EDC
G. Schirinzi
P. van de Veen
G. Kleinsman
J. Hoven
B. van der Horn
L. Haan
B. Veldman
G. Kooistra
W. van Sint Annaland
B. Maas
R. Hanoeman
H. Veldman
J. Velner

921 - Twente’s Eerste
1164 - O. Mol
1065 - W. Sytsma
1063 - G. Draaisma
918 - J. Koopman
848 - J. Paalman
976 - J. Tanke
680 - J. Smit
900 - M. Sanders
850 - G. Kruger
----- - G.H. Jansen
961 - J. Horst
917 - G. Pots
709 - R. Rensink

J. Koopman – J. Hoven 1-1
In deze stand speelde Jan 45-40.
Onze Jan vervolgde nu met 15-20?
waarna wit er een Coup Napoleon
uithaalde via 35-30! x 27-22 xx 38-32 x
26-21 x xxxxx4. Desondanks eindigde de
strijd in remise!

986
1422
1311
1147
1006
916
991
761
923
876
732
762
---------

15-11
0-2
1-1
0-2
1-1
0-2
2-0
1-1
2-0
2-0
1-1
1-1
2-0
2-0

J. Tanke – L. Haan 0-2
Jan zette hier nietsvermoedend voort met
39-33? waarop Luit toehapte met 26-31! x
16-21 xx 7-11 x xx x 18-23 x xxx49 +

-

In september 2008 overlijdt toch vrij onverwachts Wim van Kessel. Twee weken
daarvoor was hij nog aanwezig op de clubavond. Wim was lid geworden van EDC
in 1963 en toen 7 jaar lid gebleven. In 1988 werd hij opnieuw lid. Wim voelde zich
vooral betrokken bij de jeugd van EDC. Hij was altijd bereid om te zorgen voor
prijzen om de jeugd te stimuleren te dammen.

-

Veel gelukkiger nieuws is de hernieuwde aanmelding van J. Schoo als lid van
EDC. Hij was eerder lid, namelijk in 1963! (Zie de foto op blz. 28.)
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Dit hoofdstuk over 75 jaar EDC kan niet anders eindigen dan bij de activiteiten in dit
jubileumjaar. De jubileumcommissie nodigt iedereen uit voor de feestavond met de
volgende woorden:

Beste damliefhebbers,
De Enschedese Dam Club bestaat dit jaar 75 jaar.
Dat willen we als bestuur en uiteraard als jubileumcommissie niet zomaar
voorbij laten gaan. Zoals je allemaal al wel weten hebben we afgelopen
zaterdag een ongelooflijk pak slaag gekregen van Ton Sijbrands.
Om dit te verwerken nodigen we je en je partner uit om op:
ZATERDAG 8 NOVEMBER
de feestavond te komen vergezelligen.
Er zullen die avond verschillende activiteiten te doen zijn en aan het eind van
de avond worden nog een aantal leuke prijzen uitgereikt aan de winnaars.
(Van de toch wel met een competitie- aspect ingevulde avond.)
Tegen 20.00 zal de zaal open zijn en een tip van de jubileumcommissie:

Kom op tijd want VOL=VOL
Tijdens deze avond zullen er verschillende hapjes de ronde doen, en voor het
competitiegedeelte wordt een “entreegeld” gevraagd. Drank zal voor eigen
rekening zijn. Verder hebben we als jubileumcommissie nog meerdere
activiteiten in petto.
Zaterdag 4 oktober 2008
Dinsdag 4 november 2008
Zaterdag 8 november 2008
Dinsdag 30 december 2008
Zaterdag 24 januari 2009

Simultaan tegen Ton Sijbrands
Huisdamkampioenschap
Feestavond
Oliebollentoernooi
64 velden kampioenschap

Met vriendelijke groet,
Jubileumcommissie EDC
Jan Hoven

Koen Kleinsman

Björn Veldman
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Sijbrands scoort 100% in damsimultaan tegen EDC
Zaterdag 4 oktober 2008 kwam internationaal grootmeester Ton Sijbrands (1949),
tweevoudig oud wereldkampioen dammen (1972, 1973), naar ons clublokaal voor het
geven van een damsimultaan tegen EDC.
Om even na twaalven verwelkomde voorzitter Paul van de Veen in zijn openingsrede
Ton, zijn vrouw Hetty en de Enschedese wethouder en topdammer Jeroen Goudt.
Hij sprak terecht van een traditie want Ton gaf eerder ook al damsimultaans bij het 50-,
60- (+ een blindsimultaan) en het 70-jarig jubileum van EDC. Ook vertelde Paul over
dit jubileumboek dat nog niet af was en zal worden gepresenteerd tijdens de feestavond
van 8 november a.s.
Hopelijk wordt het krijgen van een ongeluk door EDC-leden geen traditie bij de komst
van Ton want 5 jaar terug kreeg Jan Hoven in de week voor de simultaan een ernstig
ongeluk en afgelopen week belandde penningmeester Jan van Montfoort in het
ziekenhuis na een ongelukkige val van zijn fiets.
Hierna hield wethouder Jeroen Goudt een toespraak en overhandigde namens de
gemeente Enschede het ‘standaard’ cadeau n.a.v. het 75-jarig bestaan van EDC. Hij
noemde onder meer nog enkele namen die binnen en buiten EDC voor bekendheid
zorg(d)en zoals Bennie Wiggers, Wim van Sint Annaland en de oud leden Lammert
Schut en Derk Vuurboom.
In zijn handen had Jeroen het meest recente damboek van de schrijvende dammer Ton
Sijbrands en wel ‘Henk Smit, mijn leermeester en inspirator’ dat door EDC-leden met
korting kon worden aangeschaft. “Sijbrands’ meest persoonlijke boek”, aldus Johan
Bastiaannet op het omslag. Een portret (in 510 pagina’s) van de man die van grote
betekenis is geweest voor de auteur en diens vorming-als-dammer.
Ton begon om goed kwart over twaalf aan het lopen van zijn rondjes. Er waren 21
deelnemers waaronder 18 EDC-leden en 3 oud leden (ol) die de strijd aanbonden en
wel in deze volgorde zoals ze zaten: Gino Schirinzi, Ludwig Munnink, Paul van de
Veen, Evert van Gunst (ol), Gerhard Kleinsman, André Bruins (ol), Rob Pots, Johan
Wiggers, Harry Veldman, Björn Veldman, Hidde van Abbema, Bram van der Horn,
Mattijs Meulenbeld, Wim van Sint Annaland, Luit Haan, Reinder Wagelaar, Gerrit
Kooistra, Dick van Ommeren (ol), Johnny Gellekink, Jan Hoven en Ronny Koop.
Tegen tien over half twee had Johan Wiggers de eer om als eerste te mogen opgeven.
Hierna volgde de ene na de andere zege of nederlaag hoe je het bekijkt. Teleurstellend
was het optreden van Gino, die al wel een goede zet had genoteerd, maar op het laatste
moment voor een andere zet (blunder) koos. Ook diverse andere leden trapten in
allerlei combinaties, zie bijv. de twee fragmenten.
Tegen vier uur waren er nog twee spelers van ons in de strijd die het tot een eindspel
hadden gebracht en wel Rob Pots en Gerrit Kooistra, maar beide eindspelen werden
door Ton vakkundig afgewerkt en zo was om kwart over vier de uitslag bekend en wel
21 zeges en geen verliespunten, dus 42-0, een knappe prestatie!
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Koen Kleinsman werd bedankt voor het draaien van de bardienst en kreeg een gratis
damboek van Sijbrands. Na afloop werd er aan de bar nog wat nagedamd, gesproken
en gedronken. Al met al kunnen we terugkijken op een meer dan geslaagde middag!

T. Sijbrands – L. Munnink 2-0
Ludwig speelde hier 27.9-14?
Ton forceerde nu de winst via 44-39! 1420 29-24! x x 18-23 of ? 27-22! x x x21
39-33 x 48-43 x 31-26 x x17 x xxx9 +

T. Sijbrands – P. van de Veen 2-0
Ton had als laatste zet listig 34.28-23!
gespeeld en Paul liep er nu in met 16-21?
37-31! xx 36-31 xx xxx4 +

Op de foto verricht wethouder Jeroen Goudt de openingszet (33-28) aan het
bord van Gino Schirinzi, de huidige clubkampioen van EDC.

117

Eindstand EDC 1 Nationale Competitie 2007-2008
Pl 1e klasse A 2007-2008 1 2 3 4 5 6 7 8
1 De Oldehove
** 10 11 9 14 16 13 16
2 Harderwijk
10 ** 14 12 13 11 13 11
3 DIOS Achterhoek
9 6 ** 10 16 10 14 12
4 Dammers uit Oost 2
11 8 10 ** 14 14 8 13
5 Oerterp
6 7 4 6 ** 11 13 13
6 EDC
4 9 10 6 9 ** 16 13
7 Het Noorden Gron. 2
7 7 6 12 7 4 ** 6
8 Gorredijk
4 9 8 7 7 7 14 **
9 Hijken DTC 2
2 10 6 9 13 8 10 10
10 Heerenveen
4 7 6 6 6 11 8 13
11 Bornse Damvereniging 9 10 6 11 7 7 9 9
12 Warffum
8 6 6 5 7 6 9 3
Topscorers EDC 1
1A Naam
2. I. Tchartoriski
11. R. Zdoroviak
31. P. van de Veen
41. Y. Geisenblass
52. G. Schirinzi
76. G. Kleinsman
81. L. Haan
85. L. de Graag
86. M. Makrovitsj
118. M. Meulenbeld
124. G. Kooistra
146. R. Pots
148. J. Hoven
157. L. Munnink

W
11
11
11
11
11
9
10
11
6
7
4
2
5
1

Pt
17
16
13
12
11
9
9
9
8
5
4
1
1
0

+
7
5
5
3
3
2
3
4
3
1
1
0
0
0

=
3
6
3
6
5
5
3
1
2
3
2
1
1
0

9
18
10
14
11
7
12
10
10
**
14
11
5

10
16
13
14
14
14
9
12
7
6
**
10
13

11
11
10
14
9
13
13
11
11
9
10
**
13

12
12
14
14
15
13
14
11
17
15
7
7
**

- Rating Tegen
1
1276 1148,5
0
1233 1058,0
3
1066 1021,3
2
1205 1079,3
3
1164 1127,7
2
1059 1077,7
4
965 1101,3
6
984 1035,3
1
1296 1130,7
3
1066 1113,9
1
869 1149,8
1
858 1100,0
4
950 1110,4
1
689 1177,0

P
19
19
16
15
12
11
9
7
7
7
6
4

BP
146
131
133
127
107
115
93
101
98
92
96
81

Bord
4,36
4,82
6,91
4,91
2,36
5,56
6,00
7,82
2,83
4,71
8,75
10,0
7,40
10,0

Eindstand Provinciale Hoofdklasse Oost 2007-2008
1. Wierden 1
2. DDC Deventer
3. Hammerdammer 1
4. EDC Enschede
5. Witte van Moort 2
6. Eelen & Rhaan 1

W
5
5
5
5
5
5

P
7
7
5
4
4
3

Bordpunten
45-35
43-37
39-41
39-41
36-44
38-42

Eindstand Provinciale 2e klasse Oost 2007-2008
1. Ravenhorst 2
2. Rijssen 2
3. Almelo 3
4. EDC Enschede 2
5. Hammerdammer 2
6. Eelen & Rhaan 2
7. Wierden 3
8. Hartholt Olie/DOS 3

W
7
7
7
7
7
7
7
7

P
13
11
10
9
5
3
3
2

Bordpunten
42-14
35-21
31-25
34-22
24-32
22-34
18-38
18-38
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De jeugd van EDC

De jeugd van EDC

EDC- jeugd, geschiedenis en kampioenen
Het Enschedese jeugddamwerk is direct na de 2e Wereldoorlog gestart. Op
verschillende speeltuinen in Enschede werd gedamd. Vooral het team van speeltuin
"De Laares" behaalde veel succes. Het werd jaar op jaar kampioen. Het team werd
gedragen door de gebroeders Wiggers. Rinus, Willie en Bennie Wiggers. Daarna kwam
een periode dat het jeugdwerk verflauwde. Maar die periode werd gevolgd door een
actievere periode van EDC. Want men besefte maar al te goed dat jeugd hard nodig
was vanwege het ouder worden van de leden. Bekende jeugdleden waren Gerrit Baas,
Marthy van Houtert en Willie Schievink. Bekend in Enschede waren de ViVa-weken
en het jaarlijks schooldamtoernooi met gegarandeerd 300 tot 400 deelnemers. Het
schooldamtoernooi voor de Basisscholen wordt ook in 2001 nog georganiseerd.
Individueel werd dit toernooi ooit gewonnen door een bekende EDC-er, namelijk
André Bruins. Ook leden als Gerhard Kleinsman en Wim Schepers zijn door het
schooldammen lid geworden van EDC. Onder leiding van Evert van Gunst ontstond op
de Wesselerbrink in de jaren tachtig (eind jaren zeventig, red.) een klein damclubje.
Hiervan is Gino Schirinzi overgebleven en speelt nu nog steeds met succes in het 1e
van EDC. Na het stoppen van Evert van Gunst geraakte het damclubje op dood spoor,
maar gelukkig werd het in een ander deel van Enschede weer opgezet en wel in de
wijken Twekkelerveld en Stadsveld. Bekende namen uit deze periode waren vooral
Ronny en Michel Koop. Ook waren er successen. Zo werd in 1984 een pupillenteam
van EDC kampioen van Overijssel. Dit team werd gevormd door Michel Koop, Olaf
Wiggers, Xander van Hees en Erwin Agterhuis. Olaf Wiggers werd in dat jaar ook nog
pupillenkampioen van Overijssel. Een jaar later werd Michel Koop kampioen bij de
pupillen. In 1986 werd weer een pupillenteam van EDC kampioen van Overijssel. Op
de nationale pupillendag werd het team van Overijssel kampioen van Nederland in
1986. Dit team bestond uit Marino BarkeI (Westerhaar) en de EDC-ers Michel Koop,
Anand Mahangoe, Leonie Drost en Herald Wiggers. Individueel werd Leonie Drost
dameskampioen van Overijssel.
In 1996 eindigden 2 talenten van EDC, Jessica Groenhuis en Suzanne Yntema bij het
welpenkampioenschap van Overijssel op de eerste plaats. In de barrage won Jessica
Groenhuis. Helaas zijn beide kort daarna gestopt met dammen. Ook Tim Hesselink was
succesvol. Hij werd in 2000 kampioen bij de aspiranten van Overijssel.
Iemand die veel voor het schooldammen heeft gedaan is Gerrit Kooistra. Als conciërge
op de Mauritsschool op de Wesselerbrink was hij in de gelegenheid aldaar damles te
geven. Bij het schooldammen is de Mauritsschool altijd van de partij en het zal niet
verbazen dat het kampioenschap ook al een keer behaald is. Bekende namen van deze
school waren Esther en Mahalia Huizing en Christine en Matheus Basut. Mahalia
Huizing werd in 1991 provinciaal meisjeskampioen.
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Ook Tonny Keijzer was met zijn school "De Lipper" zeer actief. Vooral zijn zoons
Ronald en Laurens deden actief mee. Laurens behaalde nog het meeste succes. In 1992
werd hij kampioen van Overijssel bij de welpen. In 1995 werd hij pupillen
sneldamkampioen van Overijssel. De familie Keijzer is nog steeds actief in de
damsport. Zowel Tonny, Ronald, Laurens en Jeannette zijn nu lid van damclub Borne.
Tonny Keijzer fungeert al enige jaren als jeugdleider van de PODB. Een poging van
Tonny om op de Wesselerbrink opnieuw een jeugdclub op te richten moest na 2 jaar
worden gestaakt. In 1990 werd Luit Haan jeugdleider van EDC. Deze functie bekleedt
hij nu nog. Hij woont in Glanerbrug en aldaar heeft hij geprobeerd een jeugdclub op te
bouwen. De eerste jaren gelukte het aardig maar ook hier kwam de jeugdclub niet van
de grond. Het langst hield Marcel Damink het vol tot hij uiteindelijk als laatste
overbleef. In Glanerbrug een korte bloei van de damsport dus.
Persoonlijke kampioenschappen van EDC-ers
Er waren verschillende successen bij de jeugd van EDC. Ook hier moet Bennie
Wiggers genoemd worden. Hij werd 4x kampioen bij de jeugd in Overijssel in 1953,
1954, 1955 en in 1956. In 1970 en 1971 gelukte dit Marthy van Houtert en ook G. Baas
werd 1x kampioen. In 1975 werd Gerhard Kleinsman kampioen bij de jeugd in de 1e
klasse. Hierna duurde het tot het midden van de jaren 80 totdat de jeugd van EDC weer
een rol ging spelen bij de jeugd van Overijssel. Hierbij moet vooral de naam van
Michel Koop genoemd worden. Een buitengewone goede prestatie leverde hij door op
15-jarige leeftijd kampioen van EDC te worden. Ook een prestatie van formaat leverde
hij in 1985. In dat jaar werd hij kampioen van Nederland bij de pupillen. Natuurlijk
werd hij ook kampioen bij de pupillen, aspiranten (niet, red.) en junioren in Overijssel.
Ook werd hij een aantal keren sneldamkampioen van Overijssel bij de pupillen (2x) en
bij de aspiranten (2x). Maar hij was niet de enige jeugddammer van EDC met succes.
Successen waren er ook voor Olaf Wiggers, Anand Mahangoe, Matheus Basut,
Laurens Keijzer en Tim Hesselink. Ook waren er successen bij het meisjesdammen.
Kampioenen waren Leonie Drost, Mahalia Huizing, Jessica Groenhuis en Suzanne
Yntema.
Bron: het PODB-jubileumboek t.g.v. haar 75-jarig bestaan in 2003
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Een verslag over de jeugd van EDC
De persoonlijke kampioenschappen staan voornamelijk vermeld bij het artikel uit het
PODB-jubileumboek en de behaalde titels staan elders in een apart overzicht.

Jubileumboek 1983
Om een overzicht te geven waaruit de jeugdactiviteiten van EDC bestaan van toen tot
heden is het jubileumboek een inspiratiebron. Zo organiseert EDC in het jubileumjaar
van 1983 het jeugddamkampioenschap van Enschede. De toenmalige burgemeester Ko
Wieringa is op de hoogte van de activiteiten van EDC. Hij schrijft in zijn voorwoord
dat EDC erg actief is in het interesseren van de jeugd van Enschede in het dammen. Dit
interesseren voor het dammen gebeurt vooral door het geven van damlessen op
scholen. Men beseft bij EDC toen al dat de toekomst van EDC met het werven van
nieuwe leden op scholen een must was.
Speeltuinverenigingen en schooldammen
In de periode van 1946 tot 1950 en natuurlijk ook daarna zijn de speeltuinverenigingen
in Enschede zeer actief in het dammen. De heren Bezoen en Meulemeesters zijn de
grote drijfveren achter de damactiviteiten op de speeltuinen. Er worden competities
gespeeld. Op een van deze speeltuinen, De Laares, kwam Bennie Wiggers samen met
zijn broers in aanraking met de damsport. Het spreekt vanzelf dat de competitie wordt
beheerst door het team van De Laares. Maar de periode met de bloei van de damsport
op de speeltuinverenigingen duurt ook niet eeuwig. En al gauw komt weer het besef
dat men de jeugd hard nodig heeft vanwege het ouder worden van de leden.
Er komen nieuwe activiteiten. De ViVa-weken tijdens de zomervakantie worden benut
om de jeugd te betrekken bij het dammen. Vooral Herman Voogd is hierbij de
animator. Het schooldammen in samenwerking met de gemeente Enschede, wat begint
in de jaren 60, wordt groots opgezet. Er zijn jaren bij dat meer dan 300 kinderen
hieraan deelnemen. Ook de damlessen op scholen krijgen extra aandacht. Het resultaat
is de komst van jeugdleden zoals André Bruins, Gerhard Kleinsman en Wim Schepers.
Jaren 70
Eind jaren 70 start er een nieuw jeugdclubje op de kinderboerderij op de Wesselerbrink
onder leiding van Evert van Gunst en hij slaagt erin de jeugd bij het dammen te
betrekken. Dit duurt tot 1981. De huidige kampioen van Enschede, Gino Schirinzi, is
daar begonnen met het dammen en werd 3x jeugdkampioen van die club. Ook Aart
Beute speelde aldaar en is enkele jaren lid van EDC.
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Jaren 80
Komen er dan geen nieuwe jeugdleden bij dan is dat meestal het einde van een
jeugdclubje. Zo is het gegaan met de jeugdclub op de Wesselerbrink. Maar gelukkig
wordt het ergens anders weer opgepakt. Het jeugddammen verhuist naar het Stadsveld.
Onder leiding van Bennie Wiggers, Jaap van Galen en de toenmalige jeugdleider
Gerhard Kleinsman is er een nieuwe start. Onderdak vindt men bij de school van
meester Boes. Uit deze periode zijn Michel Koop en zijn broer Ronny de bekendste.
Daarna volgt onderdak bij speeltuinvereniging Stevenfenne. Michel en Ronny zijn zo
goed dat zij al gauw gaan dammen bij de senioren. Het doorstromen van jeugd naar de
senioren is de wens van iedere jeugdleider. Dit is een groot succes. Vooral Michel
ontwikkelt zich tot een zeer goede speler en wij komen hem later nog weer tegen in dit
verslag.
Inmiddels ben ik aangekomen in de eind jaren 80. Gerard de Groot vormt samen met
Gerrit Kooistra en Eric Leusink de jeugdcommissie. Deze commissie wordt in 1990
aangevuld met Luit Haan, die sinds 1988 lid is bij EDC.
Op scholen wordt damles gegeven door Gerrit Kooistra, Bennie Wiggers, Gerhard
Kleinsman, Gerard de Groot en Eric Leusink.
1990 - 1991
In het begin van 1990 wordt een enquête gehouden onder eerdere jeugdspelers om er
achter te komen waarom het aantal jeugdleden zo sterk terugloopt. Antwoorden die er
komen zijn: te druk op school, de damavond komt niet gelegen, geen zin meer in
dammen, verschillende oud jeugdleden geven ook aan een andere sport leuker te
vinden en er zijn er ook bij die het te ver fietsen vinden naar de damlocatie.
Op 26 mei 1990 organiseert EDC met succes een damtoernooi te Glanerbrug.
Deelname voor junioren, aspiranten, pupillen en welpen van de Overijsselse Dambond.
In Glanerbrug start een jeugdclubje met 8 leden met Luit Haan als leider. Op de
Wesselerbrink start EDC opnieuw een jeugdclubje met Hans van Gompel als leider.
Ook op Dolphia begint Gerrit Kooistra met damlessen op de Franciscusschool.
De ledenlijst van EDC registreert begin 1991: 17 pupillen, 7 aspiranten en 2 junioren.
We doen mee aan de jeugd-4 tallen competitie van de PODB.
De Boekelerschool en de Prins Mauritsschool spelen een belangrijke rol bij het
kampioenschap van EDC bij de basisscholen. Het individuele kampioenschap wordt
gewonnen door Frank ten Duis van De Boekelerschool waar fanatiek wordt geschaakt
en gedamd. Meester Egberink is daar de grote drijfveer. Dit houdt stand tot 1998, het
jaar waarin meester Egberink overlijdt.
Na het vertrek van Gerard de Groot bij EDC wordt Luit Haan in 1991 ook de opvolger
van hem als voorzitter van de jeugdcommissie.
Ook op de Wesselerbrink blijft Gerrit Kooistra doorgaan met het geven van damlessen
op de Prins Mauritsschool. Dit houdt hij vele jaren vol en met het nodige succes.
Regelmatig wordt de Prins Mauritsschool kampioen van de Gemeente Enschede.
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1991 - 1992
Het dammen vindt plaats op dezelfde locaties en er wordt een competitie opgezet met
Hengelo en Borne. Michel Koop wordt kampioen bij de junioren van Overijssel.
Hierdoor speelt hij later mee in een halve finale van het kvN dat wordt gespeeld te
Geleen. Daar wordt hij 5e..
Kampioen van de basisscholen wordt de Prins Mauritsschool. Individueel wordt
Christine Basut 1e. Het kampioenschap voor de Basisscholen bereikt in 1991 een
mijlpaal. Het wordt in dat jaar voor de 25e keer in samenwerking met de gemeente
Enschede georganiseerd. Er zijn in dat jaar 40 teams die deelnemen.
1992 - 1993
In dit seizoen gebeurt van alles. De jeugdclub uit Glanerbrug bestaat uit 10 leden. Op
de Wesselerbrink gaat het niet meer en stopt. Op de scholen, de Prins Maurits, de Prins
Florisschool en De Lipper worden damlessen gegeven. Op De Lipper is Tonny Keijzer
actief. De Prins Mauritsschool wint het schooldammen. De Lipper behaalt een 2e
plaats. Individueel is het Matheus Basut die zich kampioen mag noemen van de
Enschedese basisscholen.
Bij de junioren wordt er fel gestreden voor de eerste drie plaatsen, die recht geven op
deelname aan een halve finale om het kvN waarbij Enschede dit maal ook speelstad is.
Alex Boxum wordt 1e gevolgd door Marino Barkel en Michel Koop.
Een halve finale van het kampioenschap voor junioren van Nederland vindt plaats in
Enschede van 12 t/m 16 april 1993. Deze halve finale organiseert EDC in verband met
het 60-jarig bestaan van de vereniging. Er is een toernooicommissie benoemd waarvan
Willie Wiggers toernooivoorzitter is bijgestaan door Eric Leusink en Luit Haan die
gezamenlijk de organisatie regelen: versturen van uitnodigingen, de tekst voor het
programmaboekje, de arbiter de heer Rustenhoven uit Goor, de speelzaal enz.
Speellocatie is De Wimpel. De beheerder Ralph de Jong tovert het clubgebouw tot een
prettige speellocatie.
Omdat de spelers een hele week in Enschede verblijven moeten er gastgezinnen
komen. Gastgezinnen zijn de families Van Gompel, W. Wiggers, R. Wiggers,
Gellekink, Van Ommeren en Schepers. Om te voorkomen dat de spelers zich in
Enschede niet zullen vervelen is er een gevarieerd programma. Deelnemers aan deze
halve finale zijn Mike Voskamp, Toby Hage, Martin Dolfing, Soerish Badal, Ton van
Adrichem, Wim Bakker, Alex Boxum en natuurlijk Michel Koop.
Ook hebben wij de steun van Rinus Wiggers. Hij zorgt voor 3 sponsors en wel Sanders
Supermarkten, Wellinga Kantoormeubelen en Boogaard Groenvoorzieningen. Door de
bijdrage van de sponsoren is de organisatie haalbaar.
Winnaar van deze halve finale wordt Mike Voskamp. Samen met Toby Hage plaatsen
zij zich direct voor de finale die te Westerhaar wordt gespeeld. Lange tijd is het
onzeker wie als derde door mag naar de finale. Michel Koop is uiteindelijk de
gelukkige. Na een aantal barragepartijen beslist het lot dat hij mag deelnemen.
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Randschijfdiploma
Het zit er al een tijdje aan te komen en eindelijk is het zover. Een aantal jeugdleden van
EDC gaan examen doen voor het Randschijfdiploma. Gerrit Draaisma neemt het
examen af en dat gebeurt in het Denksportcentrum te Hengelo. Voor EDC slagen Sahin
Duru, Mahalia Huizing, Canet Basut, Maurel Kartoidjojo, Ronald Keijzer, Laurens
Keijzer, Mieke Schurink, Elmar Scholte, Pei Hui Wong, Susanne Balke en Huub
Hesselink. Niet geslaagd zijn Marcel Damink, Ruth Huizing en Richard Genc.
1993 - 1994
In het kader van het 60-jarig jubileum gaat de EDC-jeugd naar Oranjestad, zie verslag
hierover elders in dit jubileumboek.
Veel veranderingen komen er in dit seizoen. Hans van Gompel stopt op de
Wesselerbrink met de jeugdclub. Gerrit Kooistra moet door omstandigheden tijdelijk
stoppen op de Prins Mauritsschool en door het verhuizen van Tonny Keijzer naar de
Wesselerbrink is het ook gebeurd met het geven van damles op de basisschool De
Lipper. Dit laatste heeft ook tot gevolg dat het aantal jeugddammers in Glanerbrug
terug loopt. Toch is er ook nog weer een lichtpuntje want Wim Schepers begint met
damlessen op De Werkhaven.
Enkele jeugdspelers gaan meespelen in groep 3 op de dinsdagavond. Nog heeft EDC
18 jeugdleden op de lijst staan, maar dit zal terug lopen naar 12.
De Lipper wint het schooldammen. Toch nog een succesje voor Tonny Keijzer. Zijn
zoon Ronald wordt winnaar van het individuele kampioenschap. Voor het eerst neemt
ook een school uit het voortgezet onderwijs uit Enschede deel aan het kampioenschap
van Overijssel. Het is het team van het Ichtus College. Matheus Basut, Canet Basut,
Mahalia Huizing en Pei Hui Wong vormen het team. Het wordt geen succes, maar
belangrijk is natuurlijk dat zij meedoen.
1994 - 1995
Het aantal leden in Glanerbrug loop terug tot 3. De komst van de heer Groenhuis met
zijn dochter Jessica redt voorlopig het dammen in Glanerbrug. Tonny Keijzer begint na
de verhuizing naar de Wesselerbrink op basisschool Het Lang. Al eerder vermeld is het
meespelen van jeugdleden in groep 3. Dit zijn de jeugdleden Stephan Voreux, Danny
Abdoel, Mieke Schurink en Elmar Scholte. Door omstandigheden vertrekken Ronald
en Laurens Keijzer bij EDC en gaan bij Borne spelen. Gerrit Kooistra hervat het
dammen op de Prins Mauritsschool en de Prins Florisschool.
De EDC-leden Albert Boers en Wim Schepers slagen voor Damleider A.
Weer nemen er 40 teams deel aan het schooldammen en De Boekelerschool wint.
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1995 - 1996
In Glanerbrug start een jeugdclub maar al spoedig blijkt dat het geen zin meer heeft.
Alleen Marcel Damink blijft over. Dit betekent het einde van de jeugdclub te
Glanerbrug. Wel damt de jeugd op de dinsdagavond in de Wimpel, het clubgebouw
van EDC. 7 jeugdleden komen regelmatig op de clubavond van 19 tot 20 uur. Het
aantal teams bij het schooldammen is in dit seizoen behoorlijk minder. Er melden zich
maar 15 teams aan. Het Lang wordt winnaar. Laurens Keijzer wordt individueel weer
winnaar. Basisschool het Lang presteert bijzonder goed want na een 4e plaats op het
KvO voor de basisscholen volgt deelname aan een halve finale om het kvN gevolgd
door deelname aan het kvN wat te Soest wordt gespeeld. Van de 24 teams wordt het
Lang 12e. Ronald Keijzer, uitkomend voor Borne, maar eerder lid van EDC, wordt
winnaar van de PODB-cup bij de aspiranten.
1996 - 1997
De jeugdclub van EDC telt 8 leden waaronder Jessica Groenhuis, Suzanne Yntema,
Tim Hesselink, Koen Reefman en Doreen Hams. Deze leden nemen deel aan de
wedstrijden van de PODB-cup. De EDC-ers vallen regelmatig in de prijzen want er
zijn in elke groep 4 prijzen te winnen bij gemiddeld 8 deelnemers per groep
Bij het schooldammen is Het Lang de sterkste. Het aantal teams groeit weer tot 40.
Helmerhoek wordt 2e. Via het kvO en de halve finale KvN komen beide scholen in de
finale van het kvN. Een buitengewoon goede prestatie.
Er zijn eerste geluiden van een Damschool in Twente. Er komt een dagelijks bestuur
met ondermeer de voorzitter van EDC, Albert Boers. De leiding van de Damschool is
in handen van niemand minder dan Johan Krajenbrink.
1997 - 1998
De start van de Twentse Damschool is in het najaar van 1997 een feit. Merel Bos,
Suzanne Yntema en Tim Hesselink zijn deelnemers van EDC aan de Damschool.
EDC begint het seizoen met 9 leden. Spijtig is dat Jessica Groenhuis met dammen
stopt. Tonny Keijzer begint opnieuw in samenwerking met EDC een jeugdclub op de
Wesselerbrink. Tim Hesselink wordt persoonlijk kampioen van de basisscholen van
Enschede. Zijn team De Helmerhoek wordt winnaar bij het schooldammen. Het team
wordt gevormd door Tim Hesselink, Sjoerd Seugelink, Marvin van den Boogaard,
Richard van de Broek met als wisselspeler Bob Stotijn. En weer gelukt het een team uit
Enschede via het kvO en een halve finale kvN door te dringen tot de finale kvN.
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1998 - 1999
Het ledenbestand van de jeugd bestaat uit 8 leden die op de dinsdagavond trainen van
19 tot 20 uur. Daarna spelen Tim Hesselink, Bobby van der Helm en Doreen Hams
mee met de senioren. Op de Wesselerbrink is Tonny Keijzer nog steeds actief.
Op 10 juni 1999 worden examens gehouden via het Twentse Damcollege en Tim
Hesselink is erbij.
In oktober verhuist het schooldammen van de Diekmanhal naar het Stedelijk Lyceum
locatie Zuid aan de Tiemeister. Het blijkt een zeer goede keus. Ook de computer doet
bij deze wedstrijden zijn entree. Er worden 8 ronden Zwitsers gespeeld met daarna een
halve finale en een finale. De samenwerking met de gemeente Enschede in de persoon
van Jurgen Schiphorst is uitstekend. Paul van de Veen verwerkt de uitslagen en het
programma geeft de nieuwe ronde aan. Ook dat gaat uitstekend. Winnaar van het
schooldammen wordt de Prins Mauritsschool, nog altijd getraind door Gerrit Kooistra.
Er zijn dit jaar maar 21 teams die deelnemen. De Boekelerschool altijd present op het
schooldammen is door het overlijden van meester Egberink niet meer aanwezig.
1999 - 2000
Gerard Vink traint Doreen Hams, Tim Hesselink en Koen Reefman op de
dinsdagavond van 19 tot 20 uur. Op de Wesselerbrink loopt het ledental snel terug en
stopt. De afsluiting van de PODB-cup vindt plaats op 13 mei te Hengelo. Dit is de dag
dat in Enschede de vuurwerkramp plaatsvindt. De explosies van de ramp zijn zo hevig
dat zij in Hengelo gevoeld worden. Bij het schooldammen is de Prins Mauritsschool de
sterkste. Individueel wordt winnaar Johan Hoek, favoriet Koen Reefman wordt 2e.
2000 - 2001
Sebastiaan Siemons, Kasper Nelissen en Lesley Wevers slagen voor het Van der Wal
diploma. Gerard Vink heeft hun daarin begeleid. Lesley Wevers is bij EDC gekomen
via Jan van Montfoort. Nu gaat hij ook meespelen met de onderlinge. Datzelfde gaat
Koen Reefman ook doen. Jammer is dat Doreen Hams en Bobby van der Helm
stoppen. Sebastiaan Siemons, Kasper Nelissen en Koen Reefman spelen regelmatig
mee bij de PODB-cup. Voor het schooldammen hebben zich 20 teams aangemeld.
Winnaar wordt De Stadsweide, individueel is Sebastiaan Siemons de sterkste.
2001 - 2002
De jeugdafdeling onder leiding van Luit Haan en Gerard Vink loopt goed. Er zijn in
totaal 12 jeugdleden, die allemaal op de dinsdagavond spelen. Zowel Koen Reefman
als Lesley Wevers spelen ook onderlinge bij de senioren. Ook Markus Kural gaat dit
doen. Markus wil heel graag dammen en toont ook talenten. Helaas overlijdt hij aan na
een ziekte. Veel prijzen worden er weer gewonnen door leden van EDC bij deelname
aan wedstrijden voor de PODB-cup.
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2002 - 2003
Folkert en Kasper Nelissen melden zich af bij EDC. De volgende jeugdleden blijven
spelen: Koen Kleinsman, Lars Butterhof, Lesley Wevers, Chuck Hu, Jonathan van der
Wal, Leendert Peereboom, Sebastiaan en Marijn Siemons. Het 4-tal Sebastiaan
Siemons, Marijn Siemons, Koen Kleinsman en Lars Butterhof behalen een 3e plaats bij
het kvO pupillen. Op de clubavond worden onderlinge partijtjes gespeeld,
probleempjes opgelost en er is aandacht voor de notatie. Leendert Peereboom en
Chuck Hu doen examen voor het Wiersma diploma en slagen. Aan het schooldammen
doen 24 teams mee. De Helmerhoek wordt winnaar. Individueel is dat Lars Butterhof.
2003 - 2004
Het laatste seizoen in de Wimpel voordat EDC verhuist naar de Voortsweg. Luit Haan
treedt op 27 mei 2003 af als jeugdleider van EDC en wordt opgevolgd door Hans van
Gompel. De wedstrijden voor de PODB-cup zijn weer belangrijk, bij de welpen is
Marijn Siemons bijna de beste, hij wordt 2e.
Bij het schooldammen zijn 29 teams aanwezig. Hier wordt de Helmerhoek winnaar.
Marijn Siemons is individueel de sterkste van de basisscholen.
2004 - 2005
Hans van Gompel is de jeugdleider maar aan het eind van het seizoen stopt hij en
wordt opgevolgd door Jan Hoven. Het is het 1e seizoen in ons nieuw clubgebouw aan
de Voortsweg. Met de overstap naar het nieuwe clubgebouw is het aantal jeugdleden
sterk teruggelopen. Gelukkig komen Jasper Klootwijk en Tom Reerink erbij als nieuwe
leden. Met hun twee en nog een paar andere jeugdigen gaat Jan Hoven aan de slag. Zij
gaan direct aan de gang met het Van der Wal diploma en slagen in december 2005 voor
dit diploma. Voor het examen zijn de ouders ook uitgenodigd. De diploma’s worden
door voorzitter Paul van de Veen uitgereikt.
De Helmerhoek wint het schooldammen en De Boekelerschool wordt ditmaal 2e.
2005 - 2006
De speeltuinvereniging aan de Voortsweg zal voor een damvereniging nieuwe
mogelijkheden moeten bieden om nieuwe jeugdleden te werven. Jeugdleider Jan
Hoven gaat proberen op de woensdagmiddag de jeugd naar de vereniging te krijgen.
Maar het gaat allemaal niet zo gemakkelijk als hij zich dat heeft voorgesteld.
Uiteindelijk gaat de woensdagmiddag niet door. Wel is EDC actief op de Prins
Mauritsschool en op basisschool Het Bijvank.
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2006 - 2007
Geen goed seizoen voor het jeugddammen. Rond april 2007 besluit jeugdleider Jan
Hoven, in overleg met de ouders van de kinderen die op de dinsdagavond komen
spelen, voorlopig er mee te stoppen. De jeugd toont te weinig interesse. Er wordt een
pauze ingelast met de bedoeling de jeugd die wel wil er in het nieuwe seizoen weer bij
te halen. Het schooldammen gaat wel gewoon door in oktober. De Helmerhoek wint.
2007 - 2008
De jeugd komt niet terug op de dinsdagavond. Toch is er weer een lichtpuntje. De
gemeente Enschede zorgt op de Wesselerbrink voor een locatie op de Pollenbrink waar
de jeugd gaat dammen. De kinderen die al damles krijgen op de Prins Mauritsschool en
Het Bijvank zullen hierbij worden betrokken. Een goede mogelijkheid om het
jeugddammen weer een beetje van de grond te krijgen. Jan Hoven wil zijn best er voor
doen. Maar alleen kan hij het niet. Wij zullen zien wat de toekomst voor EDC gaat
brengen. Hiermee wil ik het verslag van de jeugd van EDC tot 2008 besluiten. Ik
spreek de hoop uit dat EDC op een of andere manier er in slaagt jeugd weer te
betrekken bij het dammen.
Luit Haan, oud jeugdleider EDC
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7. Prestaties van EDC
Individueel
A. Landelijke en provinciale individuele titels
B. De clubkampioenen van EDC
Als vereniging
C. Landelijke en provinciale clubtitels
D. De Twentecup
E. Toernooien van EDC
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8. Herinneringen aan EDC-ers
Lammert Schut
Herman Voogd
Bennie Wiggers
Derk Vuurboom
Lat Gueye
Zahari Tahman, Mark Makrovitsj en Rafail Zdoroviak
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155
157
158
159
160
160
161
162
168
170

133

134
3

4
5

6

7

10

11

9

12

13
14

16

15

17

18

20

19

21

22

7. Björn Veldman, 8. Bram van der Horn, 9. Johan Wiggers, 10. Bennie Wiggers, 11. Paul van de Veen, 12. Gerrit Kooistra,
13. Rob Pots, 14. Jan Hoven, 15. Harry Veldman, 16. Luit Haan, 17. Jan van Montfoort, 18. Reinder Wagelaar,
19. Jan Velner, 20. Alex Content, 21. Tonny Keijzer, 22. Ben Maas

1. Koen Kleinsman, 2. Gino Schirinzi, 3. Ralph de Jong, 4. Gerhard Kleinsman, 5. Ludwig Munnink, 6. Wim van Sint Annaland,

1

2

8

1A Leden van EDC 2008

1B Bestuur EDC 2008

V.l.n.r.: Paul van de Veen, Jan Hoven, Björn Veldman, Luit Haan, Jan van Montfoort
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1

136
2
4

3

5

6

8

7

10

9

1. Igor Tchartoriski, 2. Paul van de Veen, 3. Mark Makrovitsj, 4. Rafail Zdoroviak, 5. Rob Pots, 6. Luit Haan,
7. Jan Hoven, 8. Gino Schirinzi, 9. Jan van Montfoort, 10. Yuri Geisenblass
Op de foto ontbreken Bram van der Horn en Gerhard Kleinsman.

1

1C Spelers EDC 1 2008

1

4

5

6

7
8

9

1. Hidde van Abbema, 2. Gerrit Kooistra, 3. Rob Pots, 4. Björn Veldman, 5. Rabin Hanoeman,
6. Jan van Montfoort, 7. Harry Veldman, 8. Wim van Sint Annaland, 9. Ben Maas
Op de foto ontbreekt Ludwig Munnink.

2

3

1D Spelers EDC 2 2008
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1E Spelers EDC 3 2008

V.l.n.r.: Reinder Wagelaar, Jan van Montfoort, Alex Content, Jan Velner
Op de foto ontbreekt Koen Kleinsman.
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1F EDC leden met het Erediploma KNDB

De 3 EDC-ers in het bezit van het Erediploma van de KNDB.
V.l.n.r.: Wim van Sint Annaland (1995), Paul van de Veen (2007), Bennie Wiggers (1998)
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2 EDC-ers op de KNDB Ratinglijst per 1 juli 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

M. Makrovitsj
I. Tchartoriski
R. Zdoroviak
G. Shapiro
Y. Geisenblass
G. Schirinzi
P.G. van de Veen
G. Kleinsman
M. Meulenbeld
R. Koop
L.W. Haan
R. Hanoeman
T. Keijzer
J. Hoven
H. Veldman
G. Kooistra
J. Gellekink
W. van Sint Annaland
A.J. van der Horn
R. Pots
L. Munnink
J.A. van Montfoort
J.H. Velner
B. Veldman
B. Wiggers
B. Maas
R. Wagelaar
W. Schepers
J. Wiggers
H. van Abbema
K. Kleinsman
A. Content
G. Zwaferink
R. de Jong
E. Leusink

1292
1292
1225
1190
1181
1164
1065
1063
1057
1056
976
961
934
918
917
900
852
850
848
816
782
778
709
680

Geen vermelding = woonplaats Enschede
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Gelsenkirchen
Gelsenkirchen
Hannover
Düsseldorf
Osnabrück

Gronau

Ootmarsum

Reusel

Oud EDC-ers op de KNDB-ratinglijst per 1 juli 2008
Als criterium hebben we hiervoor aangehouden een lidmaatschap van minimaal 1 jaar.
A. van Galen
G. de Groot
J. van Galen
R. Janssen
G. Vink
M. van Houtert
M. Koop
A. Lusink
H. Bosch
Z. Tahman
L. de Graag
B. Slot
U. Koster
D. van Ommeren
H. van Gompel

DES Lunteren
Den Haag
Den Haag
Haarlemse Damclub
Witte van Moort (Westerhaar)
DEZ/NGKZ (Hattem)
Nijverdal
Ons Genoegen (Wapenveld)
Geen KNDB-lid
Geen KNDB-lid
Witte van Moort (Westerhaar)
Geen KNDB-lid
Orfam Telecom Twente (Hengelo)
VTD (Tiel)
Geen KNDB-lid

1252
1249
1233
1221
1216
1185
1178
1112
1046
1037
1033
971
932
773
752

In “De Dammer” van december 1989 staat ons oud-lid G. Beerepoot met een rating per
1 juli 1989 van 1405 en is daarmee dus een van de allersterkste spelers die EDC ooit
heeft gehad!
De Senegalees L. Gueye kreeg na zijn jaren bij EDC een rating en wel van 1254.
Op de KNDB-lijst van juli 2005 komen we nog de volgende EDC-namen tegen:
B. Wiggers met een rating van 1200, M. De Kogel 1170 en A. Boers 923.
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3 Eindstanden onderlinge competitie 1958, 1983 en 2008
Eindstanden onderlinge competitie 1957-1958
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Groep 1
B. Wiggers
G. Achterhuis
J. Baas
R. Kuijer
D. Vuurboom
H. van Amerom
H.J. Vink
G. Kerkdijk
G. van Berkum
D. Baas
H. Hooyberg
G.H. Nijland
J.B. ter Brugge
J. Elfering

w
22
14
11
11
12
21
20
19
21
12
10
19
22
22

+
11
7
3
4
5
7
9
6
9
5
3
5
4
4

=
10
5
8
5
4
10
4
9
5
3
4
3
5
5

1
2
0
2
3
4
7
4
7
4
3
11
13
13

pt.
32
19
14
13
14
24
22
21
23
13
10
13
13
13

gem.
1.45
1.35
1.27
1.18
1.16
1.14
1.10
1.10
1.09
1.08
1.00
0.68
0.59
0.59

Groep 2
R. Wiggers
D. ter Brugge
J. Jeninga
R. v.d. Vegte
W. van Sint Annaland
B.G. Regtuit
F. Beyers
G. Veldhuis

16
14
13
14
10
11
12
10

11
9
7
4
4
3
1
0

5
2
2
7
2
3
2
2

0
3
4
3
4
5
9
8

27
20
16
15
10
9
4
2

1.62
1.50
1.23
1.07
1.00
0.81
0.33
0.20

Frappant detail: De kampioenen van 1958 zijn dezelfde kampioenen in 1983!!
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Eindstanden onderlinge competitie 1982-1983
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Groep 1
B. Wiggers
G. Schirinzi
B. Maas
J. Baas
H. Bosch
M. Fluit
G. Kleinsman
E. van Gunst
B. Slot
G.H. Nijland
A. Bruins
G. Kooistra
B. Schlie
W. Schievink
Groep 2
R. Wiggers
G. Achterhuis
T. Keijzer
D. Schrik
D. van Ommeren
Biharie
J. Jeninga
J. Behari
W. Bosgraaf
T. Damhuis
A. Jellema
B. Veldman
A. Kroondijk
H. Munnink
Groep 3
E. Ramdin
H. Weggen
H. Jagt
H. Schuurhannes
A. Driezen
J. Gellekink
R. de Bruin
E. Leusink
H. Veldman
J. ten Dijke
P. Heijnen
J. Lambers
W. Schepers
R. Wiggers
J. Nieland
A. Boriglione
E. van Zwienen
S. Bugajski

w
12
12
12
12
12
12
12
11
12
11
12
12
12
4

+
7
8
5
4
5
3
4
3
4
2
2
2
2
1

=
5
3
6
6
3
6
3
4
2
5
5
3
1
0

0
1
1
2
4
3
5
4
6
4
5
7
9
3

pt.
19
19
16
14
13
12
11
10
10
9
9
7
5
2

13
12
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13

7
8
4
5
5
5
2
4
3
3
4
3
2
1

6
3
7
4
3
3
8
4
5
5
3
5
6
6

0
1
2
4
5
5
2
5
5
5
6
5
5
6

20
19
15
14
13
13
12
12
11
11
11
11
10
8

14
13
16
17
12
12
14
14
11
12
14
14
10
11
10
4
16
14

10
9
6
7
7
7
6
5
7
5
5
5
2
3
3
2
2
0

4
2
5
3
2
2
4
6
1
4
4
4
4
1
0
0
0
0

0
2
5
7
3
3
4
3
3
3
5
5
4
7
7
2
14
14

24
20
17
17
16
16
16
16
15
14
14
14
8
7
6
4
4
0
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Eindstanden onderlinge competitie 2007-2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Groep 1
G. Schirinzi
B. van der Horn
P. van de Veen
G. Kleinsman
J. Hoven
L. Haan
G. Kooistra
B. Veldman
W. van Sint Annaland
Groep 2
B. Maas
H. Veldman
R. Pots
L. Munnink
J. Velner
H. van Abbema
J. van Montfoort
J. Gellekink
A. Content
K. Kleinsman
R. Wagelaar
G. Zwaferink
J. Wiggers
W. van Kessel

w
8
8
8
8
8
8
8
8
8

+
5
5
4
4
2
1
1
1
0

=
3
2
4
3
3
4
3
3
1

0
1
0
1
3
3
4
4
7

pt.
18
17
16
15
9
7
6
6
1

11
11
12
13
13
12
12
8
11
9
12
10
11
8

9
9
8
7
5
5
4
3
3
3
2
2
1
0

1
0
1
2
4
2
5
4
3
2
5
1
1
1

1
2
3
4
4
5
3
1
5
4
5
7
9
7

28
27
25
23
19
17
17
13
12
11
11
7
4
1

4 De bestuurlijke geschiedenis van EDC
Voorzitter
2001-heden
1999-2001
1992-1999
1986-1992
1982-1986
1975-1982
1974-1975
1965-1974
1964-1965
1963-1964
1957-1962
1956-1957
1953-1956
1950-1953
1946-1950
1941-1943
1940-1941
1935-1940
1933-1935

P.G. van de Veen
A. Boers
W. van Sint Annaland
D. van Ommeren
B. Wiggers
A. Kroondijk
G. van Berkum
W. van Sint Annaland
J. Broerse
G. van Berkum
B.G. Regtuit
G. van Bergkam
A.G. Waanders
H.J. van Amerom
S.J. Wotte
L. Schut
H.J. Vink
H.J. Verhoeks
J.P. van Amerongen

Penningmeester
1999-heden
J. van Montfoort
1996-1999
H. Veldman
1990-1996
E. Leusink
1988-1990
J. Abbink
1981-1988
A. Bruins
1980-1981
J. Jeninga / A. Bruins
1957-1980
J. Jeninga
1955-1957
A. Buist
1954-1955
F. van Harselaar
1953-1954
A. Buist
1935-1953
F. van Harselaar
1933-1935
H.J. Verhoeks

Secretaris
1997-heden
1982-1996
1976-1982
1969-1976
1966-1969
1965-1966
1960-1965
1957-1960
1956-1957
1955-1956
1953-1955
1952-1953
1950-1952
1946-1950
1941-1943
1940-1941
1935-1940
1933-1935

L.W. Haan
B. Slot
J. Weggen
B. Schlie
J. Frijsteen
J. Jeninga
W.K. Pieffers
G. van Berkum
J. Jeninga
J.L. Bolks
G. Kerkdijk
Lovink
A.G. Waanders
L. Schut
H.J. Vink
A.G. Waanders
L. Schut
G.H. Meijerman

2e Voorzitter
1992-1998
1989-1992
1985-1986
1962-1982
1958-1962
1938-1940

B. Wiggers
G. Kleinsman
D. van Ommeren
B. Wiggers
H.C. Voogd
H.J. Vink
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Onderlinge competitie
2003-heden
P.G. van de Veen
2000-2003
G. Vink
1998-2000
B. Wiggers
1997-1998
G. Vink
1996-1997
A. v. Galen
1994-1996
G. Schirinzi
1989-1994
H. Veldman
1984-1989
H. Munnink
1980-1984
E. van Gunst /
H. Munnink
1979-1980
H. Munnink
1978-1979
E. van Gunst /
H. Munnink
1973-1978
E. van Gunst
1972-1973
G. Nijland
1971-1972
J. Bakker
1970-1971
T. Damhuis /
W. van Sint Annaland
1969-1970
E. Vissia
1968-1969
J. Bakker
1960-1965
W. van Sint Annaland
1956-1957
Ter Brugge
1953-1954
Bruningreef
1952-1953
J. Baas
1948-1951
J. Bakker
1941-1947
L. Schut
1940-1941
R. Kuijer
1935-1940
L. Schut
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Externe competitie
2000-heden
L.W. Haan
1988-1992
B. Schlie
1985-1988
H. Bosch
Algemeen bestuurslid
2002-heden
B. Veldman
2001-2003
H. van Gompel
Jeugdleider
2005-heden
2003-2005
1990-2003
1989-1990
1986-1989
1981-1983
1980-1981
1977
1975-1980

J. Hoven
H. van Gompel
L.W. Haan
E. Leusink
G. Kleinsman /
G. Kooistra
G. Kleinsman
B. Wiggers
B. Wiggers
E. van Gunst

Redactie en pers
1996-2000
G. Schirinzi
Actiegroep 2000
1995-1999
A. Boers

5 Bijzondere leden
Erevoorzitters:

W. van Sint Annaland
H.C. Voogd †
B. Wiggers

Ereleden:

A. Buist †
A. Mantel †
B. van Schaick †

Leden van verdienste:

G. Achterhuis †
H. van Amerom †
J. Baas †
T. Damhuis †
E. van Gunst
J. Jeninga †
G. Kleinsman
G. Kooistra
R. Kuijer †
G.H. Nijland †

Lid van verdienste PODB:

B. Wiggers

Erediploma KNDB:

W. van Sint Annaland 1995
P.G. van de Veen 2007
B. Wiggers 1998

Koninklijk onderscheiden:

B. Wiggers, april 1987, eremedaille in zilver
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau,
voor zijn verdiensten op damgebied, speciaal
voor het jeugdwerk in Enschede.
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6 Prominenten van EDC
EDC is al 75 jaar een vereniging van damliefhebbers, een vereniging ook waar
iedereen als mens wordt gewaardeerd en geaccepteerd, ongeacht de verschillen die er
altijd zullen zijn tussen mensen. Of er nu een briljante combinatie wordt uitgevoerd
door een van de ‘toppers’ of op een van de ‘lagere’ borden een veel eenvoudiger
slagzetje, de felicitaties zijn er nooit minder om en zeker niet minder om gemeend.
Alle leden van EDC zijn ‘prominent’, vanwaar dan de titel van dit hoofdstuk?
Het gebruik van deze uitdrukking “Prominenten van EDC” komt voor het eerst voor in
het jubileumblad bij het 50-jarig jubileum. Daar werden enkele leden om hun
bijzondere verdiensten naar voren gehaald. In de jaren daarna bleef deze onofficiële
titel in gebruik op de website en werd de lijst met prominenten uitgebreid.
De toekenning van de naam bleef overigens altijd voorbehouden aan de redactie van
“De Dammer”.
De overwegingen voor het plaatsen op de lijst “Prominenten van EDC” zijn steeds
geweest: het op naam hebben staan van uitzonderlijke prestaties op het dambord of
uitzonderlijke prestaties van grote betekenis voor EDC in het bijzonder of de
damwereld in het algemeen. De redactie van dit jubileumblad heeft gemeend de lijst
van 1983 te moeten uitbreiden. Achter elke naam is kernachtig vermeld waarom de
betreffende persoon ons inziens tot de prominenten mag worden gerekend.
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Prominente (oud) EDC-ers

Jan Baas †
-

7 x damkampioen van Overijssel
8 x clubkampioen van EDC

Hielke Bloemsma †
-

Uitgever van 4 damboeken
Oud-damredacteur De Waarheid, de Twentsche Courant
en Huis aan Huis

Gerard de Groot
-

Oprichter DamWeb en forum
Ontwikkelaar van de Damweb Java applet
Diverse bestuursfuncties

Luit Haan
-

Diverse bestuursfuncties gedurende 18 jaar
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F. van Harselaar †
-

18-jarig penningmeesterschap

Jan Jeninga †
-

24-jarig penningmeesterschap

Ter herinnering aan hem speelt EDC aan het begin van elk
seizoen het Jeninga toernooi, 7 ronden Zwitsers

Gerhard Kleinsman
-

Oud bestuurslid
Jarenlang redacteur van “De Dammer”

Marcel de Kogel
-
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Ontwerper diagramprogramma Dambord

Gerrit Kooistra
-

Heeft heel veel gedaan voor het schooldammen

Mark Makrovitsj
-

Internationaal Grootmeester 64 velden
Wereldkampioen 64 velden in 1998

Gino Schirinzi
-

25 jaar redacteur van “De Dammer”
5 jaar redacteur van het PODB-Damnieuws
6x clubkampioen van EDC

Lammert Schut †
-

Mede-oprichter EDC
Groot eindspelkenner
Redacteur eindspelrubriek “Het Damspel”

Zijn boek “Dam eindspelen, lokzetten en studies” verscheen
postuum in 1e druk in 1998 ter gelegenheid van het 65-jarig
bestaan van EDC. Een 2e druk volgde in juli 2005.
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Wim van Sint Annaland
-

Erevoorzitter EDC
Internationaal arbiter
Erediploma KNDB 1995

Paul van de Veen
-

Ontwikkelaar elektronische damborden
Voorzitter PODB vanaf 2005
Erediploma KNDB 2007

Harry Veldman
-

Hoofdredacteur “De Dammer” bij het 60-jarig jubileum
Oud bestuurslid

Herman Voogd †
-

Erevoorzitter EDC / groot dampromotor

Ter herinnering speelt EDC elke 1e dinsdag in het nieuwe
jaar het Voogd toernooi waarbij de betere spelers 1 of zelfs
2 schijven moeten voorgeven.
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Derk Vuurboom †
-

Internationaal Grootmeester Problematiek
Honoris Causa 2006
Auteur van 11 boeken met damproblemen

Bennie Wiggers
-

Erevoorzitter EDC
Lid van verdienste PODB
Erediploma KNDB 1998
26 x clubkampioen

Rinus Wiggers †
-

Voorzitter jubileumcommissie bij het 60-jarig bestaan
en lid jubileumcommissie bij het 50-jarig bestaan
Gedreven organisator van advertenties, sponsor acties
en voetbalwedstrijden

Ter herinnering aan hem heeft EDC een aparte competitie
genaamd de Rinus bokaal

Rafail Zdoroviak
-

Internationaal Grootmeester Correspondentiedammen
7-voudig kampioen van Moldavië
Kampioen van Rusland correspondentie dammen 1976
Auteur van 5 damboeken
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7 Prestaties van EDC
7A Landelijke en provinciale individuele titels
Overijssels kampioen
Senioren
1e klasse
2e klasse
Junioren
Junioren 1e klasse
Aspiranten
Pupillen
Pupillen meisjes
Welpen
Dames
Sneldamkampioen
Hoofdklasse
Tweede klasse
Aspiranten
Pupillen
Dammen over de IJssel
Nederlands kampioen
Militair
Pupillen
Studenten

Vetgedrukt zijn lid op 1 oktober 2008
J. Baas 7x ('40-'43-'44-'48-'52-'64-'66),
P. Groenewold ('42), B. Wiggers 2x ('60-'68),
G.J. Baas 2x ('70-'74), G. Beerepoot ('75)
J.P. van Amerongen, G. van Berkum, E. Vissia,
G.H. Nijland, F. Gerkema, G. Kooistra ('81),
A. Beute ('93)
B. ter Brugge, W. Meenderink, S. Kleinstra,
R. Hanoeman 2x ('90-'91)
B. Wiggers 4x ('53-'54-'55-'56), G. Baas ('63),
M. van Houtert 2x ('70-'71), M. Koop ('92),
M. Meulenbeld (2005)
G. Kleinsman ('74), C. Kot ('79)
A. Mahangoe ('87), T. Hesselink (2000)
O. Wiggers ('84), M. Koop ('85)
M. Huizing ('91)
L. Keijzer ('92), J. Groenhuis ('96), K. Reefman ('97)
L. Drost ('86)
Anton Jurg toernooien
M. van Houtert 2x ('77-'79), Y. Geisenblass ('98)
G. Kooistra ('70), R. Koop ('85), M. Koop ('88)
M. Koop 2x ('87-'89), R. Keijzer ('96)
M. Koop 2x ('84-'86), L. Keijzer ('95),
T. Hesselink ('99)
M. Koop ('92-'96), B. Wiggers ('94),
G. Vink ('95-2003), G. Schirinzi (2006-2007)
G. van Berkum 3x
M. Koop ('85)
G. de Groot ('87)

Verder enkele opmerkelijke prestaties:
- 2e plaats NK sneldammen in '87
G. Schirinzi
- 3e plaats NK sneldammen in '95, beide in de 1e klasse
- Winnaar eindejaarstoernooi in Dedemsvaart in '96
L. Gueye
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-

Winnaar eindejaarstoernooi in Dedemsvaart in '95

7B Clubkampioenen van EDC
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998
1996-1997
1995-1996
1994-1995
1993-1994
1992-1993
1991-1992
1990-1991
1989-1990
1988-1989
1987-1988
1986-1987
1985-1986
1984-1985
1983-1984
1982-1983
1981-1982
1980-1981
1979-1980
1978-1979
1977-1978
1976-1977
1975-1976
1974-1975
1973-1974
1972-1973
1971-1972
1970-1971

G. Schirinzi (6e maal)
G. Schirinzi
G. Schirinzi
G. Schirinzi
G. Schirinzi
G. Vink (6e maal)
G. Vink
G. Vink
B. Wiggers (26e maal)
G. Vink
G. Vink
G. Vink
A. van Galen (3e maal)
A. van Galen
B. Wiggers (25e)
G. Schirinzi
B. Wiggers
A. van Galen
M. Koop
De jongste kampioen ooit!
e
J. van Galen (3 maal)
H. Bosch
J. van Galen / B. Wiggers
Er werd een dubbel kampioenschap gespeeld.
B. Wiggers / J. van Galen
Er werd een dubbel kampioenschap gespeeld.
H. Bosch / B. Wiggers
Er werd een dubbel kampioenschap gespeeld.
B. Wiggers / B. Wiggers
Er werd een dubbel kampioenschap gespeeld.
B. Wiggers / B. Wiggers
Er werd een dubbel kampioenschap gespeeld.
B. Wiggers / B. Wiggers
Er werd een dubbel kampioenschap gespeeld.
B. Wiggers / J. Baas (8e maal)
B. Wiggers
M. van Houtert
B. Wiggers
M. van Houtert
B. Wiggers
G. Beerepoot
B. Wiggers
U. Koster
B. Wiggers
D. Baas
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1969-1970
1968-1969
1967-1968
1966-1967
1965-1966
1964-1965
1963-1964
1962-1963
1961-1962
1960-1961
1959-1960
1958-1959
1957-1958
1956-1957
1950-1956
1949-1950
1948-1949
1942-1943
1941-1942
1940-1941
1939-1940
1938-1939
1937-1938
1936-1937
1935-1936
1934-1935
1933-1934
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B. Wiggers
B. Wiggers
B. Wiggers
B. Wiggers
F. Stuger
J. Baas
J. Baas
B. Wiggers
G. van Berkum
G. van Berkum
B. Wiggers
B. Wiggers
B. Wiggers
G. Achterhuis
Onbekend
D. Baas
J. Baas
J. Baas
L. Schut
P. Groenewold
J. Baas
J. Baas
K. Baas
L. Schut
J. Baas
L. Schut
H.J. Verhoeks

7C Landelijke en provinciale clubtitels
EDC 1 behaalde het kampioenschap Provinciale Hoofdklasse 16x namelijk in 1942,
1943, 1944, 1950, 1951, 1953, 1965, 1970, 1971, 1981, 1986, 1988, 1991, 1996 en
2001.
Het jaar daarop kon EDC 1 zich handhaven in de tweede klasse landelijk om in 20032004 kampioen van de landelijke 2e klasse B te worden.
In 1970 drong EDC 1 door tot de landelijke Hoofdklasse.
In 1998 en 1999 won EDC 1 de PODB Beker door resp. Witte van Moort met 5-3 te
verslaan en tegen Maas van 't Hoog gelijk te spelen.
In 2008 won EDC 1 de PODB beker van het provinciale bekertoernooi door te winnen
van Dronten.
EDC 2 werd in 1965, 1967, 1974, 1982 en in 1995 Provinciaal Kampioen 1e klasse
Oost en in 2003 Provinciaal Kampioen 2e klasse Oost.
EDC 2 won in 2002 de 1e editie van de PODB-cup voor teams t/m het niveau
Provinciale 1e klasse.
EDC 3 behaalde in 1999-2000 het kampioenschap in de 4e klasse Oost.
Het Pupillenteam van EDC werd tussen 1984-1987 4x kampioen van Overijssel.
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7D De Twentecup
In 1984 werd voor het eerst een wedstrijd gehouden tussen de Twentse damclubs in
Almelo, Borne, Hengelo en Enschede. Deze streekderby kreeg de naam Twentecup.
Deze traditie is tot op heden onafgebroken voortgezet. Almelo en Borne gingen soms
als combinatie, soms ook onafhankelijk.
[In 1985 en 1986 werd overigens ook een TwenteCup voor de Jeugd gespeeld.]
In 2002 kreeg de wisselbeker de naam “Bennie Wiggers Bokaal.”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

De geschiedenis van de Twentecup:
1984
Twente’s Eerste
1985
Almelo
1986
EDC
1987
EDC
1988
Twente’s Eerste
1989
Twente’s Eerste
1990
EDC
1991
Twente’s Eerste
1992
Twente’s Eerste
1993
EDC
1994
Almelo
1995
Twente’s Eerste
1996
Twente’s Eerste
1997
Twente’s Eerste
1998
EDC en Twente’s Eerste
1999
Twente’s Eerste
2000
Almelo/Borne
2001
EDC
2002
EDC
2003
Almelo/Borne
2004
Twente’s Eerste
2005
Almelo/Borne
2006
Borne
2007
EDC
2008
Almelo

Het was een grote voldoening voor EDC dat zij er in 2002 in slaagde om als eerste de
naam EDC in deze wisselbeker te kunnen laten graveren.
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7E Toernooien van EDC
De geschiedenis van EDC is geplaveid met toernooien. Zoals het spel als zodanig
oneindig veel mogelijkheden heeft en daarmee zo aantrekkelijk is, zo heeft het grote
aantal mogelijkheden om elkaar te bestrijden ook een grote aantrekking. Er zijn in de
geschiedenis gongtoernooien zoals het Schievink toernooi, sneldamtoernooien Zwitsers
zoals Jeninga, handicaptoernooien zoals Voogd en de langer lopende bekertoernooien
met tijdhandicap zoals de Wimpel- en later de Rinus bokaal.
Dan nog de herinneringstoernooien en de toernooien bij algemene feestdagen zoals het
Sinterklaas sneldamtoernooi en het Eierdammen met Pasen. En als laatste dan de
onvermijdelijke onderlinge competitie die gelukkig bij EDC zeer goed bezet is. De
winnaar is verplicht tot het geven van een kloksimultaan.
Vroegere toernooien
W. Schievink toernooi
P. Groenewold toernooi
G. H. Nijland toernooi
Reinders bokaal
EDC bokaal
Gerrit Kooistra bokaal voor de jeugd
Wimpel bokaal
Sinterklaas sneldamtoernooi
Tegenwoordige toernooien/competities
Voogd toernooi
Jeninga toernooi
Eierdammen
Sneldammen bij de jaarafsluiting
Onderlinge competitie
Rinus bokaal
Simultaan van de clubkampioen

Gespeeld in:
dec ’84 t/m mei ‘90
1e editie 1987

1991-1993

Vanaf 1971
Vanaf 1984

Vanaf 1994
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8 Herinneringen aan EDC-ers
Lammert Schut 1907 - 1976
Een van de oprichters van EDC was Lammert Schut, die, na
een oproep van A. Mantel (Hengelo), een ter ziele gegaan
damclubje samen met andere belangstellenden nieuw leven
inblies. Met succes is gebleken. Voor de oudere EDC-leden
behoeft een herinnering aan Schut niet geschreven te
worden. De jongeren daarentegen kennen de op 24 augustus
1907 te Muntendam geboren en internationaal meest
bekende EDC-er (al moeten in dit verband ook Derk
Vuurboom, J. van den Boogaard en in mindere mate Piet
Groenewold genoemd worden) slechts via de damliteratuur.
Dat Schut binnen de vereniging jarenlang als secretaris, ook
als voorzitter en competitieleider werkzaam was, doet - hoe
belangrijk voor EDC op zich - in dit artikeltje minder ter zake. Belangrijker was dat hij
als partijspeler zich begon te interesseren voor composities, problemen en eindspelen.
Zijn eerste stukjes verschenen in 1935 in "Het Damspel". Belangrijk was ook dat hij
van 1937-1941 een wekelijkse rubriek in het Dagblad Tubantia verzorgde. Hetzelfde
deed hij een tiental jaren (1948-1958) in de PODB-er. De kroon op dit terrein vormde
zijn eindspelrubriek in het officiële bondsorgaan van de KNDB (“Het Damspel") in de
periode 1963-1970. Het eindspel werd Schuts grote liefde. Van beroep was hij
timmerman en al hebben wij hem als zodanig nooit aan het werk gezien, hij moet wel
een perfecte werkman zijn geweest, gezien zijn oog voor kleine details. Wel hebben
we meer dan eens zijn gereedschap in de schuur aan de Paul Krugerstraat
bewonderd. Alles keurig gerangschikt, ook dat was zijn trots. Op eindspelgebied steeg
hij tot grote hoogte en men behoeft er slechts "Het Eindspel" en "Strategie der honderd
velden" op na te slaan om tot de conclusie te komen dat niet alleen veel van zijn
vondsten origineel maar ook voor het spel zelf van strategisch belang waren en nog
steeds zijn.
H. Bloemsma, bron: Jubileumboek 1983

Herman Voogd 1894 - 1970
Elke eerste dinsdag van het jaar organiseert EDC het H.C.
Voogd sneldamtoernooi ter nagedachtenis van haar oudvoorzitter (ere) Herman Voogd. H.C. Voogd heeft zich op
diverse fronten verdienstelijk gemaakt voor EDC. Hij was
betrokken bij het schooldammen, de ViVa-weken waar hij de
jeugd damles gaf, het organiseren van loterijen, de oud papier
actie, enzovoort. Tevens zette hij zich in voor ons clubblad
"De Dammer" en was hij beheerder van ons dammateriaal.
Kortom, Herman Voogd was het hart van de damclub. Zelf
was hij ook een uitstekend dammer en problemist maar
vooral als vriend heeft Herman Voogd een onvergetelijke
indruk op ons gemaakt.
H. Bloemsma, bron: Jubileumboek 1983
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Ben Wiggers 1936
Bij een jubileum ontkomt men er niet aan om sommige
personen, die veel voor hun sport en vereniging doen, naar
de voorgrond te halen.
Een sprekend voorbeeld van deze regel is dan ook Ben
Wiggers. Ben Wiggers is één van de pioniers van EDC. Als
kundig dammer maar vooral als verenigingsman heeft Ben
veel voor de damsport en EDC gedaan. Zonder andere
personen tekort te doen hoort hij in het rijtje thuis van
personen zoals: L. Schut, H.C. Voogd, F. van Harselaar en J.
Jeninga. (F. van Harselaar was 18 jaar penningmeester, J.
Jeninga zat ruim 25 jaar in het bestuur waarvan 23 jaar als
penningmeester.)
Ben Wiggers is nu voorzitter van EDC, een functie waar hij naar onze mening
uiteindelijk ook voor bestemd was gezien zijn ervaring in bestuurszaken. Ruim 20 jaar
is hij 2e voorzitter geweest. Ook als jeugdleider heeft hij diverse malen uitstekende
propaganda bedreven voor de damsport en op dit gebied is hij nog steeds zeer actief
bezig.
Ben behartigt in de Enschedese Schooldamcommissie al vele jaren de belangen van
EDC. Te zamen met J. Huesken (Hellendoorn) en S. Nikhilananda (Deventer) vormt hij
de protestcommissie van de PODB.
Als dammer heeft Ben vele successen behaald. Op 11-jarige leeftijd werd hij lid van
EDC via het dammen bij de speeltuinvereniging. Hij werd 4 maal jeugdkampioen van
Overijssel en 2 maal kampioen bij de senioren. Tevens was hij twee maal winnaar van
de grote Coca Cola damwedstrijden van Overijssel, eenmaal zelfs derde in de
landelijke finale. Ook speelde Ben mee in het nationale damteam tegen België en
verder in diverse toernooien en provinciale teams. Dit jaar werd hij voor de 17e keer
clubkampioen van EDC, een prestatie die niet zo snel geëvenaard zal worden. Te
zamen met Derk Baas en Gerrit Baas vormden zij een sterk drietal dat vooral in
sneldamwedstrijden bijna niet te kloppen was. In de aanhef staat het al,
damenthousiast en clubtrouw. Clubtrouw kunnen we rustig zeggen gezien de
ontwikkeling in de laatste jaren bij de damsport. Vele malen werd hij benaderd door
bestuursleden van andere clubs die probeerden hem van club te laten veranderen. We
kunnen gerust zeggen dat Ben, sportenthousiast op allerlei gebieden, zich hieraan niet
gestoord heeft en dat betekent de ware clubmentaliteit. Namens alle leden en vooral
de jeugdleden wordt Ben hartelijk bedankt voor wat hij voor EDC zowel sportief als
organisatorisch heeft gedaan. Wij wensen hem nog veel succes toe als voorzitter van
EDC zowel nu als in de toekomst.
bron: Jubileumboek 1983
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Derk Vuurboom 1913 - 2008
Derk Vuurboom wint de Plus-prijs
Vorige week ontving dhr. D. Vuurboom uit handen van de voorzitter van de
Enschede Dam Club een fraaie beker voor zijn resultaat dit seizoen achter
het dambord. Vuurboom eindigde in de onderlinge competitie als tiende en
liet verschillende sterke spelers van het eerste tiental achter zich.
Een bijzondere prestatie van de 89-jarige hr. Vuurboom.
Maar zeker niet de eerste prijs die hij wist te behalen: Vuurboom is
internationaal vooral bekend als bedenker van damproblemen, een bijzonder
onderdeel van het damspel waarbij het gaat om het maken van een
compositie op het dambord. Er gelden strikte regels: zo mag de compositie
maar één oplossing hebben. Als problemist werd Vuurboom in de periode
1947-1955 onder meer 6 keer kampioen van Nederland. In december 2001
werd in het blad van de Nederlandse vereniging van Problemisten
geschreven dat “niemand ooit de productie van Vuurboom zal kunnen
evenaren”. Vuurboom heeft 11 boeken gepubliceerd, elk met zo’n 400 tot 500
problemen en zijn naam is internationaal bekend. Maar niet altijd onder de
naam Vuurboom!
Als problemist én als redacteur van De Waarheid correspondeerde
Vuurboom in de jaren na de oorlog regelmatig met Russische collega’s. Om
de overmatige belangstelling van de BVD hiervoor te ontlopen was
Vuurboom gedwongen om onder pseudoniemen te publiceren. Zo zijn er
prachtige damproblemen gepubliceerd door de Italiaanse meester “Fuoco
Alba”, de Franse problemist “Feu Arbre” en de Engelsman “Firetree” en wie
zijn talen kent weet dat de letterlijke vertaling van al die namen Vuurboom
betekent….
Bron: “De Dammer”, augustus 2002

Derk Vuurboom, Grand Maître International Problémisme Honoris Causa
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In Memoriam Derk Vuurboom
door Jaap Bus
Bron: “De Dammer”, maart 2008

Een unieke dammer is heengegaan. Derk
Vuurboom is 94 jaar oud geworden, heeft
ongeveer 10.000 damproblemen gepubliceerd
en is tot het einde toe lid gebleven van EDC,
de Enschedese DamClub waar hij in 2005 nog
kampioen van finalegroep 2 werd.
Dat Vuurboom 10.000 damproblemen heeft
gepubliceerd is op zich geen verdienste.
Integendeel zou men kunnen zeggen, het
aantal gebreken zoals bijoplossingen is
daarvoor te groot. Het onderstreept een groot
bezwaar tegen het toelaten dan wel onvermeld
laten van bijoplossingen. Mij had het een hoop
tijd bespaard bij het bestuderen van zijn werk
als ik niet zoveel gebreken had moeten
vaststellen. In het geval van Derk is het de auteur meestal wel gelukt een of meerdere
goede bewerkingen op het idee in kwestie te maken en dan zijn alle problemen met
gebreken overbodig. Mocht het zo zijn dat er geen goede bewerking mogelijk is, dan
volstaat de publicatie van het idee, zonder een of meer mislukte bewerkingen te
publiceren.
Men kan zich voorstellen dat ik de 10.000 problemen niet heb nagespeeld. Best
mogelijk dat ik een hoop moois gemist heb, maar de selectie hieronder geeft denk ik
wel een goed idee, mede dankzij de hulp die ik ontvangen heb.
Wat is de grote, zelfs buitengewone, verdienste van Derk Vuurboom? Hij heeft
enorm veel motieven ontdekt, uitgebreid en bewerkt. Vaak daarbij de best
mogelijke of een van de best mogelijke vormgevingen gevonden, doorgaans met
uitstekende aanvangsstanden.
Overigens, “gewone” combinatie problemen maken kon hij natuurlijk ook. Hieronder
begin ik met twee voorbeelden. Ook eindspelen en forcings. Veelzijdig dus. Niet voor
niets heeft hij veel wedstrijden gewonnen met geduchte deelnemers zoals Avid,
Fourgous, Lente, Miedema, Pennings, etc.
Ardjan de Jong heeft mij de problemen toegestuurd waarmee Vuurboom de
(internationale) KvD wedstrijden liefst zes maal gewonnen heeft, in 1947, 1948, 1951,
1952/53, 1954 en 1955. Een fenomenale prestatie, slechts door Aart Miedema
overtroffen. Ook van Hein Wilsens mocht ik een bijdrage ontvangen.
Al de problemen hieronder zijn van Derk Vuurboom, het jaar van publicatie is
vermeld.
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Het eerste probleem doet de slag 35x4
vermoeden. Ongeveer 70 jaar geleden was dit
probleem de beste 46/5 tot dan. Pas veel later
deed men het nog beter, hoewel meestal met een
iets minder vlekkeloze aanvangsstand.
28-22, 27-21, 47-41, 37-32, 32x3, (49x32),
46-41, 35-30, 3x5

1937
67 jaar later, op 90-jarige leeftijd,
componeerde Derk zowaar nog
steeds. Zie deze met slagkeuzes en
benutte motiefschijven. 28-22,
(24x44), 45-40, 26x10, 25x14, 4641, 10-5, 5x44, (11-16), 44-49

2004
Maar nu zijn motieven en bewerkingen. Het
motief van het probleem op het derde diagram
ontdekte hij al in 1960, maar hier wordt de
superieure bewerking van 1968 getoond.
47-41, 41x32, 49-44 een origineel begin!
42-38, 48x26, 30-25, 35x13, 25x3 en nu een
typisch Vuurboom motief (22-27), 32x21, (711), 3x17, 21-17, 26-21
Op dit slot zijn honderden problemen gemaakt,
maar zelden zo mooi als deze van Vuurboom.
1968
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Het tweede probleem uit 1968 laat een techniek
zien die Vuurboom veel heeft toegepast. Zie
bijvoorbeeld zijn fameuze 6x6 die o.a. te zien is
in DP oktober 2006, blz. 122. Of het probleem
hieronder uit 1960. Zwart krijgt een serie van
slagkeuzes, weet de vernietigende combinatie te
ontwijken, maar wordt dan met een scherp
motief geconfronteerd. Hier als volgt: 28-23,
38x29, 42-38! (18x29), 27-22, (17x28), 26-21
(16x27), 31x22, 22x4, (13-18), 4x22, (12-17),
22x11, (6x17), 36x27
Ook een uitstekende aanvangsstand, zoals
opmerkelijk vaak bij Vuurboom.

1968

De volgende vier hebben nog fraaiere motieven te
bieden.
Eerst een hoogst ongewone forcing uit 1967.
29-23, 47x38, 38-33, 23x34! (8-13) 18-12
(13-19), 24x13, 20x9, 15x4, (25-30), 4x1, 1-6!
(39-43), 6-39, 50-44

1967

De volgende, uit 1960, eveneens een forcing,
won de eerste prijs in een wedstrijd in 1960
met internationale deelname. 44-40! (14-20)
39-33, 42x11, (16x7), 30-24, 35-30, (25x34),
40x9, (31x42), 48x37, (4x13), 15x4, (26-31),
4x1! 47x38, 1-34! 45x43
Een onsterfelijk probleem waarvan iedere zet
boeit.

1960
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De volgende twee representeren twee van
Vuurbooms zes KvD kampioenschappen.
In 1947 won hij overtuigend door: 21-17, (11x31),
26-21, (16x38), 42x11, 48x39, 47x38 11-7, 7x9,
50x39 (19-23) met het charmante eindspelletje 4540! (23-28 A), 39-33, 40-34, 35x24
A (14-19), 40-34, (23-28 B) 39-33, 35x13. B, de
pointe, (19-24) 35-30, 39-33.

1947
Adembenemend mooi, volstrekt zuiver, is de
winnaar van 1948. Zowel enige van de beste
problemisten ter wereld als vele anderen hebben
geprobeerd deze slotstand te bewerken. Het
resultaat was of onbevredigend of erbarmelijk.
Bij Vuurboom komt 45 van verre, schuift er
zelfs naar toe en dat alles via een super motief.
Voor die tijd werkelijk uniek. Zoals meer met
klassieke problemen, later heeft een goede
problemist het ook gevonden, in dit geval Th.
Van Prooijen in 1959. 38-32, 32x1, (40-45),
1x15 (28-32), 33-28, 15-38! 48x50

1973
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1948

Er zijn weinig problemen gemaakt die leiden tot
de schitterende zet van Fabre, hieronder
aangegeven. In de DP Forcings rubrieken van
2007 zijn er een paar spectaculaire bijgekomen.
Maar 1973 gaf het ei van Vuurboom.
Ogenschijnlijk een vanzelfsprekende verdieping,
maar niemand was erop gekomen, kenmerken van
genialiteit. De miniatuur volstrekt zich als volgt:
17-12, (7-11), 12-8, 39-34, 49-43, 35-30, 30x8,
(18-23), 8-2! (23-29), 2x16, (29-34)
Nu de zet van Fabre waar velen lang naar gezocht
hebben: 16-21!!
Dit motief van Vuurboom heeft veel indruk
gemaakt, meer dan 20 bewerkingen zijn door
anderen gepubliceerd. Maar de uitgebalanceerde
compositie van Vuurboom is duidelijk de beste.

In DP December 2001 heb ik een artikel gewijd
aan de beroemde stand van Nicod. Dat artikel
ging dus in belangrijke mate over Vuurboom,
want hij heeft getracht alle bewerkingen te
componeren die mogelijk waren. Onvoorstelbaar
veel problemen heeft hij erop gemaakt, met een
groot aantal verschillende verdiepingen van het
motief. Zie bovengenoemd artikel. Hier laat ik
een (Groot-) meesterwerk zien. De volkomen
gescheiden aanvangsstand doet geen Nicod
vermoeden, het lijkt zelfs onmogelijk die stand te
bereiken. Immers als wit 23 naar 45 laat slaan,
lukt het wit nooit een dam op 5 te krijgen. En hoe
kan er dan een zwart stuk op 45 komen? Na 4842, (23-29), 34x23, 31-27, 42-37, 38x18, 33x2,
(30-35), 2x30 is het volgende diagram bereikt.

1978

Echter, de enorme tempo achterstand doet voor wit
het ergste vrezen. De openbaring volgt na 39-33!!
De 2x2 is niet te vermijden en daarmee is de
mooiste dubbele oppositie aller tijden
onafwendbaar. 39-33, (14-19), 33-29, 44-40, 49x29,
(1-7), 43-38, (7-12), 38-32, (12-18), 32-28.
Nu kan wit het na (18-23), 29x18, (19-24) mooi of
minder mooi uitmaken. Na (19-23), 28x19, (18-22)
kan het niet anders dan schitterend. 19-14, (22-27),
14-10, (27-32), 10-5, (32-38)
1978
En nu de wellicht meest opzienbarende zet van
het damspel.
In ieder geval dacht Vuurboom bij al zijn
verdiepingen aan de bekroning door 50-44,
zoals hij mij vertelde.
Derk Vuurboom, Internationaal Grootmeester
Damproblematiek, is 50+44 jaar oud geworden!
Victor Nicod
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Lat Gueye
Bij EDC hebben in de loop der jaren verschillende buitenlandse spelers meegespeeld.
Sommigen van hen roepen nog steeds bij EDC-ers allerlei bijzondere herinneringen op.
Eén van die spelers was de Senegalees Lat Gueye die aan het ITC in Enschede
studeerde. Lat kwam voor het eerst bij EDC in 1992, bleef een jaar en ging weer terug
naar Senegal. Hij kwam in 1995 voor een jaar weer terug. Lat was een echte
combinatiespeler. Een voorbeeld uit 1996. EDC 1 speelde toen in de landelijke tweede
klasse. Het was een van de laatste wedstrijden die Lat voor EDC speelde.

A. Bizot Constant Charlois – L. Gueye EDC 12-10-1996
Lat offerde met 16-21 x 18-22! Hierna heeft wit geen zetten
meer. 39-34 13-18 34-30 9-13 En na 43-39 (40-34 geeft
hetzelfde idee) volgt:
24-29 x xx42 x 23-29 x 14-20 xx xxxx36
Lat Gueye wint Jeninga toernooi
ENSCHEDE – Het damseizoen in Enschede werd op 13 augustus geopend
met het jaarlijkse Jeninga toernooi. Genoemd naar de in 1983 overleden Jan
Jeninga, ruim een kwart eeuw bestuurder van EDC. Lat Gueye was
ongenaakbaar in het sneldamfestijn.
De Senegalees (student aan het ITC, red.) scoorde twaalf punten in zeven
partijen. Arjan van Galen en Bennie Wiggers moesten twee punten op hem
toegeven. In de barrage werd Wiggers afgescheept met brons.
Na afloop betreurde Wiggers de gemiste kans in de openingsronde. ‘Ik had
een gezonde schijfwinst tegen Gueye, maar door de tijdsdruk liet ik het toch
nog remise lopen.’ De tien-minutenpartijtjes maakten meer slachtoffers. Zo
raakte Arjan van Galen, de drievoudige clubkampioen van EDC, in de tweede
ronde achterop door een nederlaag tegen Gerard Vink. Van Galen probeerde
in de daaropvolgende partij iets goed te maken tegen Gueye, maar kwam
niet verder dan remise. Ludwig Munnink zette de eerste klasse naar zijn
hand. Hij werd op de voet gevolgd door Johan Wiggers en Hans van Gompel.
Voor elke drie eerstaankomenden in beide groepen waren prijzen
beschikbaar gesteld.
Bron: “De Dammer”, september 1996
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Lat Gueye laat EDC met pijn in zijn hart achter
Met enige schroom gaat dammer AbdouLat Gueye vandaag aan de leiding van
EDC vertellen, dat hij de club moet
verlaten. Maandag al stapt de Senegalees
op het vliegtuig naar Nigeria, om daar te
onderwijzen op een soort zuster van het
Enschedese ITC. ‘Heel jammer dat het al
zo snel moet, want ik heb hier veel
vrienden gekregen’, zegt Gueye met
duidelijke spijt in zijn stem. Maar het moet.
Zoals hij al eens eerder weg moest uit zijn
beminde Enschede. In 1992 immers kwam
Gueye ook al naar Twente. Toen bleef hij
eveneens slechts een jaar in deze
contreien, omdat elders een taak op hem
lag te wachten. In Nigeria gaat hij nu
lesgeven in ‘Geo Informatics.’
EDC overigens nam afgelopen weekeinde
al een voorschot op LAT’s afscheid. “Ik
kreeg een paar ‘wooden shoes’ en een
‘muts’ (ook een paar wanten en een sjaal,
red. “De Dammer”), lacht hij. “Voor de kou
in Nigeria, haha. Het zijn wel leuke
souvenirs, die mijn herinneringen aan mijn
vrienden levend zullen houden.”
Zijn laatste partij voor EDC zal hij niet gauw
vergeten. Lat was te laat, maar won
overtuigend. ‘Ik had gasten thuis, die ik
maar niet uit mijn huis kon krijgen. Dat ik
won, kwam omdat iedereen bang is tegen
mij te spelen, omdat ik Senegalees ben.
Niemand daagde me echt uit, waardoor ik
altijd veel geluk heb gehad en nooit het
beste van me hoefde te laten zien.’
Bron: Sportpagina De Twentsche Courant Tubantia 14 november 1996
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Rafail Zdoroviak, Zahari Tahman en Mark Makrovitsj
Paul van de Veen
In het seizoen 2003-2004 kreeg EDC 1 versterking. Twee voormalige spelers uit de
Sovjet-Unie kwamen voor EDC spelen. Het begon allemaal met een tip van Alexander
Schwarzman. “Of we nog een Russische gastspeler konden gebruiken”. Nou ja!
Jarenlang was het EDC beleid geweest dat men alleen voor EDC 1 kon spelen door
zich te plaatsen via de onderlinge competitie. En dan nu gastspelers?
Nu was in dat beleid al wel wat ruimte gekomen. Er waren al twee keuzeplaatsen.
Maar dit was wel heel iets anders. Toch werd in de ledenvergadering van 2003
besloten om dit experiment met gastspelers aan te gaan. De reden was dat de landelijke
competitie door de KNDB was vrijgegeven. De 2e klasse –waarnaar EDC als kampioen
van Overijssel was gepromoveerd– kende voortaan een open inschrijving! En hoewel
de provincie Overijssel lang deze ontwikkeling tegenhield moest men wel ‘overstag’
toen damclub De Vechtstreek uit Gramsbergen om landelijk te kunnen spelen zich
afscheidde van Overijssel en zich aansloot bij de Dambond Drente.
Na het vrijgeven werd de landelijke 2e klasse B vrijwel helemaal gevuld met
Overijsselse teams die niet eerst hoefden te promoveren.
En degraderen uit die 2e klasse kon niet meer….
EDC had (en heeft) de ambitie om de eigen sterke spelers voldoende niveau te kunnen
bieden én om andere sterke en/of veelbelovende jonge spelers aan te trekken. We
moesten dus omhoog, naar de 1e klasse. Maar dat was zonder nieuwe inbreng niet
eenvoudig.
De tip van Schwarzman werd gewikt en gewogen en uiteindelijk werd besloten een
nieuwe koers in te slaan. Er werden emails uitgewisseld en contact gelegd. Als eerste
kennismaking reed Rafail Zdoroviak op 17 mei 2003 met enkele spelers van EDC mee
naar het WK in Zwartsluis. De kennismaking was plezierig.
En zo begon EDC op 20 september 2003 aan een bijzonder avontuur!
Met resultaat want EDC werd in het seizoen 2003-2004 kampioen van de landelijke 2e
klasse B en speelt sindsdien in de landelijke 1e klasse A.
Behalve Rafail Zdoroviak spelen bij EDC ook Yuri Geisenblass, Mark Makrovitsj,
Igor Tchartoriski en op de ledenlijst staat tevens Gennadi Shapiro.
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Op 20 september 2003 haalde ik ’s morgens om 9.00 uur twee oudere heren van de
trein in Hengelo.
Zahari Tahman had een rating van ongeveer 1300, was Internationaal Meester
Correspondentie dammen. Hij was 11 of 12 keer kampioen van Moldavië geweest.
Dat was het soort speler die je niet vaak tegenkomt in de 2e klasse van de KNDB
competitie.
Maar in zijn eerste wedstrijd tegen J. Bulstra van DamRa Raalte maakte Zahari een
vreselijke fout en verloor! Daar was hij dan een dag ervoor van Stuttgart naar
Hannover gereisd per trein om vervolgens om 06.20 weer per trein naar Enschede af te
reizen! Voor een weggeblunderde partij. En het werd nog erger. In de tweede wedstrijd
tegen DC Almelo maakte Zahari in zijn partij tegen G. Kolsté opnieuw een fout en
stond verloren. Een drama! Gelukkig wist Zahari het toch nog remise te houden en
EDC slaakte een zucht van opluchting.
In de daaropvolgende wedstrijden wist Zahari zijn dramatische start redelijk goed te
maken. Hij won 4 keer op rij en eindigde met 12 uit 10. En na dat eerste jaar was het
voor hem ook genoeg geweest. Het was hem zwaar gevallen, vooral het reizen. Zijn
ernstige handicap droeg daar beslist aan bij. Toen ik hem ooit eens vertelde over mijn
werk als ontwerper van kunstbenen knikte hij begrijpend en trok beide broekspijpen
omhoog. Hij had er twee…..

Zahari Tahman in zijn partij tegen G. Kolsté op zoek naar de remise.
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Rafail Zdoroviak is een heel andere man. Hij was 7 keer kampioen van Moldavië en
speelde mee in Nijmegen in 1993 waar hij tussen 144 deelnemers beslag wist te leggen
op de 6e plaats. In Salou 2000 behaalde hij tussen 76 deelnemers de 9e plaats. In het
correspondentiedammen werd hij in 1976 kampioen van Rusland en 2e in het Europees
kampioenschap van 1999. Op 18 december 1999 werd Rafail Internationaal Meester
Correspondentie dammen, in 2006 werd hij Internationaal Grootmeester. In 2003 werd
hij 2e in het kampioenschap van Duitsland, na Mark Podolski en in september 2004
Europees kampioen 2004 in de categorie 60+.
De Nederlandse damwereld kende hem al want in Het Damspel van mrt./apr. 1962
schreef R.C. Keller een artikel over Rafail waarvan hieronder het eerste gedeelte is
opgenomen. En het is een wonderlijke speling van de geschiedenis dat de naam Rafail
Zdoroviak óók al voorkomt in één van de oudste clubbladen van EDC, namelijk in de
rubriek Combinatie-explosie.

V. Agafonof – R. Zdoroviak 1962
Zwart heeft 3-8 gespeeld en wit neemt de
combinatie: 29-23 xx 38-32 xx xxx3 x 2822 x 39-33 x 37-31 x xxxx13 en wit
noteert alvast de winst. Maar dan! 25-30!
x 4-9 en remise.
41 jaar later werd Rafail lid van EDC!
Bron: “De Dammer”, oktober 1986

Rafail bleek niet alleen een heel goede dammer te zijn maar ook schrijver.
Hij schreef vier damboeken in het Russisch en later samen met mij eentje in het
Engels. In 1982 schreef hij het boek "Dvadtsatj protiv dvadtsati", (vertaald: “20 x 20”.)
In 1984 en 1986 volgden twee andere boeken, in 1988 schreef hij samen met V.
Zvirbulis een boek met de mooie titel "Физкультура и спорт".
Toen ik van hem hoorde dat hij partijen tegen alle grote Russische spelers in het
verleden had gespeeld moedigde ik hem aan over die partijen een boek te schrijven.
Zo begon een samenwerking waarbij hij per mail partijen en analyses toestuurde en ik
dat probeerde om te werken naar enigszins grammaticaal correct Engels.
En zo verscheen in 2005 “ons” boek "Meer dan 100 partijen tegen Grootmeesters".
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Echt heel eenvoudig ging het allemaal niet. In de eerste plaats omdat er voor heel veel
damtermen geen woord bestaat in het Engels. Korte Vleugel Opsluiting? Randschijf?
Een ander probleem was de manier waarop onze samenwerking verliep. Een mooie
beschrijving daarvan had ik verwerkt in het “Voorwoord van de uitgever” dat ik
schreef voor Rafail’s boek. Het volgt hier in vertaling:
Een korte blik in de geschiedenis van het damspel en haar beoefenaars laat zien dat
dit spel kennelijk veel bijzondere mensen aantrekt. De Moldavische schilder, dichter,
schrijver, damtrainer en speler Rafail Zdoroviak is er daar zeker een van.
Maar in tegenstelling tot wat je zo vaak ziet bij bijzondere en getalenteerde mensen is
Rafail een van de beminnelijkste mensen die ik ooit heb ontmoet. In de 2 jaar dat hij
voor EDC speelde zag ik hem nooit boos of ongeduldig. Hij raakte nooit zijn goede
humeur kwijt, zelfs niet als –ondanks al zijn inspanningen– ons team verloor door een
moment van onoplettendheid van een van ons. Een karaktereigenschap die van pas
kwam in onze samenwerking. De originele analyses werden door Rafail in het
Russisch geschreven en ingevoerd in de computer, daarna in het Duits vertaald door
een oud vertaalprogramma en vervolgens door een menselijke vertaler, geen dammer,
van het Duits vertaald in het Engels. Door de veelvuldige vertaalfouten was de
uiteindelijke tekst verre van perfect. Soms was het verkeerde gebruik van een enkel
woord voldoende om een zin, een hele paragraaf in iets onbegrijpelijks te veranderen.
Om dat enkele foute woord te vinden hadden we intense discussies en moesten we
het originele Russisch vergelijken met het uiteindelijke Engels. Maar onze
samenwerking was altijd een groot genoegen.
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Tijdens het Wereldkampioenschap 2007 in Hardenberg maakte Rafail zich op
verschillende manieren onmisbaar. Tijdens het toernooi, 3 weken lang, hield hij de
computers nauwlettend in de gaten en schreef hij columns (in het Russisch) voor de
website. Hier volgt een mooi voorbeeld van één van zijn columns.
24 mei 2007
Zittend achter het bedieningspaneel -wat lijkt op een ruimtevaartuig- hou ik nu al meer
dan 10 dagen samen met Paul alle partijen in het oog. Ook heb ik zicht op het toneel
en de zaal. Omdat we vlak bij de ingang van de theaterzaal zitten doen zich nogal
eens wat misverstanden voor. De toeschouwers die de zaal binnen komen, nemen
vaak aan dat ik van de administratie of techniek ben. Regelmatig stellen ze me vragen
in het Nederlands over de geschiedenis van het dammen en of ze naar het centrum
van het podium mogen om rechtstreeks te kijken naar de spelers in het halfdonkere
koninkrijk. Helaas kan ik ze geen antwoord geven vanwege twee redenen. Ten eerste
de dreigende argusogen van de hoofdarbiter volgen alle bewegingen van mijn lippen
omdat ze (op een afstand van twintig meter) mijn stem niet kan horen. De tweede
reden: Ik heb weinig kennis van de Nederlandse taal, of beter gezegd ik kan helemaal
geen Nederlands praten. Ik had al genoeg van deze vragen maar hoe wonderlijk het
ook was: Vandaag stopte iedereen met het stellen van allerlei vragen aan mij. Met
uitzondering van een vraag: Waarom neemt u geen deel aan het WK? In het begin
was ik verbaasd, maar al snel begreep ik dat op de tafel waar ik achter zat, een bordje
stond waarop de naam van de Braziliaan José Maria da Silva Filho vermeld stond. Hij
was helaas niet op komen dagen. Ze dachten dat ik die man was en ze verbaasden
zich waarom ik niet als speler deelnam aan deze indrukwekkende show...Ach ik ben
allang blij dat ik er op deze manier bij betrokken ben.
Op de eerste dag van het toernooi was er nog een incident, een bezoeker in de zaal
was in slaap gevallen. Hij begon te snurken wat duidelijk te horen was tot op het
podium. Rima (hoofdscheidsrechter) rende halsoverkop naar hem toe om hem tot stilte
te manen, maar eerlijk gezegd was het geen gemakkelijke opgave om de coach van
een Afrikaans land in de donkere zaal te vinden.
Was getekend, Rafail Zdoroviak
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Na het afscheid van Zahari Tahman kwam Rafail met een andere voormalig Russische
speler, Mark Makrovitsj. En ook deze had een indrukwekkende lijst van prestaties.
Wereldkampioen 1998 64 velden, Internationaal Grootmeester 64 velden,
kampioen Oekraïne 100 velden en verschillende malen deelnemer aan het
kampioenschap van Rusland. Ook over hem had al wel eens iets in een Nederlandse
krant gestaan. In januari 1999 schreef Harm Wiersma in “De Telegraaf” over hem:

Hoogtepunten uit de damtheorie
door Harm Wiersma
2 januari 1999
In een partij tussen Wiersma en Sijbrands uit het WK 1972 kwam de minder
bekende Sovjet dammer Mark Makrovitsj met een geniale vondst. Het
bedoelde fragment kan gerekend worden tot een van de fraaiste uit de
damliteratuur. Gerelateerd aan de praktijk dan wel te verstaan. Waar hebben
we het precies over? Zie diagram.
Toen deze Oekraïner nog in de voormalige Sovjet-Unie woonde kwam hij
met een van de meest opmerkelijke vondsten uit de partij-analyse. In de partij
volgde destijds 1. 37-32? 4-9 2. 32x21 16x27 3. 41-37 23-28 en de partij
eindigde later in remise. Sijbrands werd dat toernooi (in Hengelo) voor de
eerste keer wereldkampioen en Harm Wiersma eiste de tweede plaats op.
Makrovitsj ontdekte dat wit in de diagramstand op fraaie wijze tot een
winnende manoeuvre kan komen. Dat gaat als volgt:
1. 34-30 23x34 gedw. [Na 25x34 wint wit
door 2. 39x30 23x25 3. 35-30! 25x34 4. 2419 13x24 5. 33-28 enz.]
2. 26-21 17x26 3. 24-19! 13x24 4. 30x19!
Liefst door een dubbeloffer staat zwart
ineens hopeloos terwijl zwart notabene aan
zet is.
Na een willekeurige zet van zwart kan de
dreiging 33-28 met dam op veld 2 voor wit
niet
opgeheven
worden.
Bovendien
beschikt wit na b.v. 4…., 12-17 5. 39x30
25x34 ook nog over de manoeuvre 6. 4339! enz. zodat zwart eigenlijk maar het
beste 4…., 27-32 kan doen, resulterend in schijfwinst voor wit.
Ook niet goed is 4…., 25-30 5. 35x24 en 4-9 (34-40 verliest door 6. 39-34 en
7. 33-28) 6. 39x30 en 9-13. Dan kan wit alsnog combineren met 7. 24-20
15x35 8. 49-44 13x24 9. 44-40 35x44 10. 33-28 22x42 11. 31x2 42x31 12.
2x49 enz. Resumerend had zwart zich na dit dubbeloffer niet meer kunnen
redden.
Bron: “De Dammer”, oktober 2004
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De geschiedenis van het
clubblad

De geschiedenis van het
clubblad

Inleiding:
Op zaterdag 26 juli 2008 schreef Bert Karman in De Twentsche Courant Tubantia:
“In het verre verleden, had iedere zichzelf respecterende damclub een clubblad dat vijf
tot tien keer per jaar werd uitgegeven. Helaas is er bij vele damverenigingen de klad
ingekomen, maar EDC uit Enschede heeft die traditie nog steeds en komt iedere twee
maanden met een schitterend clubblad, de laatste tijd zelfs in kleur.”

Inderdaad. Wie “EDC” kent, kent ook “De Dammer”, het clubblad van EDC.
Het is voor een belangrijk deel dankzij die bijna oneindige hoeveelheid clubbladen dát dit
jubileumboek geschreven kon worden.
De geschiedenis ervan is een apart hoofdstuk waard in dit jubileumboek. In de eerste
plaats als eerbetoon aan de vele EDC-ers die hieraan ziel en zaligheid, zweet en tranen
hebben geofferd. Hieronder een selectie van bekende namen:
In de jaren 60: J. Bakker, B.G. Regtuit, W. Stuut en E. Vissia.
In de jaren 70: Gerard van Berkum, Marthy van Houtert, Albert Lusink en Gerrit
Nijland.
In de jaren 80: Henk Bosch, Martin Fluit, Jaap van Galen, Gerard de Groot, Gerhard
Kleinsman, Gino Schirinzi, Bert Slot en Harry Veldman.
In de jaren 90: Arjan en Jaap van Galen, Gerard de Groot, Gerhard Kleinsman,
Marcel de Kogel, Wim Schepers, Gino Schirinzi, Benno Schlie en
Harry Veldman.
Vanaf 2000:
Gerrit Kooistra, Gino Schirinzi en Paul van de Veen
De rubrieken:
De Dammer heeft schitterende rubrieken gekend. Uiteraard “Fragmenten”, een rubriek
die er in de jaren 70 al was, en een “Jeugdhoek”. Aan beide rubrieken hebben
verschillende EDC-ers bijdragen geleverd.
De techniek van het damspel kwam royaal aan de orde in rubrieken zoals “Combinatie
explosie” en “Combinalysigheden”.
Van wat later datum is de rubriek “20x20”. Deze rubriek verscheen voor het eerst in
augustus 1984 en werd verzorgd door Gino Schirinzi die hierin allerlei
openingscombinaties behandelde vanuit een 20 om 20 stand. Aanleiding tot deze
rubriek was het feit dat Gino Schirinzi in 6 weken tijd 4x de gelegenheid kreeg om te
combineren in een 20 om 20 stand. In totaal zouden er 35 afleveringen volgen. Naast
fragmenten van EDC-leden werd gebruik gemaakt van het boekwerk over 20 om 20
openingscombinaties van G.L.G. Gortmans en K. Venema.
Andere technische rubrieken waren “Eindspel” door o.a. Gerhard Kleinsman vanaf
november 1982, “Partij-analyses” vanaf november 1982, door o.a. Henk Bosch en de
rubriek “Opening” door Gerhard Kleinsman, mei 1984.
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Maar het damspel is meer dan techniek.
Vanaf mei 1984 verzorgde Henk Bosch een rubriek in het clubblad onder de titel “Galerij
der kampioenen” waarin oud-wereldkampioenen werden besproken. Als eerste kwam
Isidore Weiss aan de beurt.
Gerrit Nijland verzorgde vanaf april 1985 een aantal rubrieken over “De Geschiedenis
van het Damspel” en vanaf 1985 verscheen een aantal artikelen van Henk Bosch over
“Blinddammen” en de rubriek “Grootmeesters en damslapers” vanaf 1987.
Dammen in clubverband heeft bij EDC altijd méér betekent dan alleen maar het spel
zelf. In februari 1983 verscheen het eerste interview met een EDC-lid onder de titel
“Dammer op de korrel” en wel met Bennie Wiggers. De eerste van een lange reeks.
In totaal zouden er 52 afleveringen volgen.
Medewerkers aan deze rubriek waren Gino Schirinzi, Martin Fluit, Henk Bosch, Jaap
en Arjan van Galen, Gerard de Groot en Wim Schepers.
Eind 1998 werd deze rubriek opgevolgd door “De Pen”, waarin leden iets over zichzelf
vertelden en de pen dan doorgaven aan iemand anders (die daardoor met die lang niet
gemakkelijke taak werd opgescheept!)
Vanaf 1990 verscheen in de eerste helft van de jaren negentig de rubriek “Haagsche Post”
verzorgd door Jaap van Galen en eind jaren negentig liet coach en EDC voorzitter Albert
Boers regelmatig van zich horen in de rubrieken “Coach” en “De D(r)ammer, een
explosieve column van een anonieme criticus”.
Vanaf 2000 vallen de volgende steeds terugkerende rubrieken op: “EDC 1
wedstrijdverslagen”, het traditionele “van de voorzitter”, en de vele “partijfragmenten”.
Het augustus 2007 nummer spande de kroon met maar liefst 78 diagrammen!
De frequentie van ons clubblad neemt ten opzichte van vroeger wel wat af. Een
clubblad van dit “formaat” is niet tweemaandelijks vol te houden. Daarnaast is voor
allerlei vluchtiger mededelingen de EDC website een veel geschikter kanaal.
De allereerste website werd in 1997 door Marcel de Kogel opgezet maar na zijn
afscheid niet meer bijgehouden. In 2001 werd door jeugdlid Tim Hesselink een nieuwe
site opgezet maar deze kwam eigenlijk nooit uit het beginstadium. Paul van de Veen
zette in het voorjaar van 2002 de definitieve website op en tot op vandaag is
http://home.introweb.nl/e/edc een belangrijk kanaal voor het snel publiceren van
standen en uitslagen.
En met het noemen van de website zijn we aangekomen bij een ander facet, n.l. de
beschikbare en de toegepaste technieken met betrekking tot opmaak en lay-out.
De geschiedenis van het clubblad is ook een technologisch verhaal, van stencilmachine tot
klassieke kopieermachine, van WordPerfect tot Word en van matrixprinter tot
kleurenlaserprinter.
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Het begon allemaal ergens in 1964…..
Overgenomen uit Overijssels Damnieuws 1964
Er is veel nieuws uit Enschede!
Op initiatief van de heer H. van Amerom is door een werkcommissie,
bestaande uit de heren B.G. Regtuit, W. Stuut en E. Vissia, met de
initiatiefnemer als adviseur, een omslag voor het maandelijkse
mededelingenblaadje tot stand gekomen, dat "klinkt als een klok". De voorzitter
van EDC, de heer J. Broerse, onlangs tot die functie geroepen door het
aanstaande vertrek van de heer G. van Berkum naar Duitsland, heeft de
voorzijde van het omslag met fraaie tekeningen van het stadhuis, met een
drietal damborden, verfraaid. Het omslag en een inlegvel zijn bedrukt met 48
advertenties. Het geheel spreekt van ondernemingsgeest en -durf. We wensen
EDC veel geluk met het tot nu toe best uitziende mededelingenblaadje in een
nieuwe jurk.

Kennelijk was er toen al een mededelingenblaadje maar het miste kennelijk nog een
voorkant. Het ontwerp van J. Broerse werd gebruikt vanaf 1964 tot en met 1978.
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Diagrammen
Vanaf 1977 werd de stencilmachine gebruikt voor de vermenigvuldiging.
Diagrammen zijn zeldzaam. Ze moeten met de hand allemaal ingetekend worden.
Een fragment uit 1972
Waarschijnlijk werd een stempeltje of sjabloon
gebruikt.

Het behoeft geen uitleg dat deze manier van opmaken ontzettend tijdrovend moet zijn
geweest en tegelijkertijd van de lezers een aanzienlijke inspanning vroeg. Zelfs voor
een doorgewinterde dammer “leest dit niet echt lekker weg”.
Een stukje uit de rubriek “Combinalysigheden”:
De bijbehorende tekst luidt: “Om u enige plezierige uurtjes te bezorgen heb ik besloten
om een 26 tal combinaties te plaatsen”
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In 1979 heeft het clubblad geen
omslag maar in 1980 krijgt het
clubblad wel weer een omslag.
Wie dit gemaakt heeft en waarom
het oude omslag werd ‘verlaten’ is
niet meer te achterhalen. Misschien
waren de oude blauwe omslagen
wel gewoon ‘op’.

Voor de lezer anno 2008 is het misschien onvoorstelbaar maar rond 1980 bestonden er
in feite nog geen computers, tenminste niet voor thuisgebruik.
Rond 1980 komen ineens de computers voor hobbyisten op de markt: de Atari, ZX-80,
ZX-81, Apple II enz. Deze computers zijn nog uiterst primitief. Voor ze iets doen moet
na het aanzetten eerst het Operating Systeem van een bandje in de machine geladen
worden. In 1981 meent het bedrijf IBM (ofwel International Business Machines,
producent van de befaamde bolletjesschrijfmachine) dat de tijd rijp is voor een echte
PC en de jonge firma Microsoft krijgt de opdracht om een besturingssysteem te
schrijven. Dat wordt MS/DOS 1.0.
[Dit alles om even voor een generatie die SMS’t, mailt, blogt, upload en download een
ietwat ander tijdperk te schetsen.]
EDC is er snel bij. Redactielid Bert Slot werkte toentertijd bij het softwarebedrijf
ACOSO. Daar werd t.b.v. kassa systemen gewerkt met Wang computers waarop ook
een tekstverwerker zat. Op die computers mocht het clubblad worden gemaakt en ook
worden geprint op matrixprinters. (Die met die puntjes….).
Dat printen werd maar heel kort gedaan want dat was wel heel erg bewerkelijk. Elk
persoonlijk exemplaar werd met de naam van het betreffende lid erop afgedrukt op de
regelprinter. Na 4 nummers was dat afgelopen en werd er weer als daarvoor gekopieerd
d.m.v. de stencilmachine. Maar deze nieuwe technologie is direct terug te vinden in de
omslag en de diagrammen.
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In deze omslag is de matrixprinter van destijds
nog ‘aan te raken’.
Uiteraard is deze vorm van vermenigvuldiging
ongelooflijk bewerkelijk.
Elk lettertje wordt via een inktlint door tientallen
naaldjes op papier gedrukt.
Het enige dat aan dit prehistorische tijdperk nog
herinnert is het minuscule draagbare printertje
van de huidige voorzitter dat elk jaar nog dienst
doet bij de toernooien Zwitsers. Helaas zijn de
inktlinten niet langer verkrijgbaar dus dat
tijdperk wordt binnenkort echt afgesloten. De
lezer kan hieruit opmaken dat EDC weliswaar
nieuwe techniek snel omarmt maar oude
bewezen technieken niet gauw loslaat!

Omslag-ontwerp Bert Slot november 1982

Voor de diagrammen wordt in 1983 een computer programmaatje gebruikt. Maar de
leesbaarheid neemt daardoor nou niet echt toe….
Dit vraagt doorzettingsvermogen van de lezer.
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Het is verbazend hoe vaak en hoe snel in
de jaren daarna de vormgeving heen en
weer gaat tussen klassiek en modern.
In 1983 krijgt “De Dammer” een met de
hand getekende omslag die natuurlijk veel
gemakkelijker vermenigvuldigd dan de
computer gegenereerde omslag uit 1982.

Ook voor het jubileumblad uit 1983 grijpt
men terug op beproefde techniek, namelijk
het ontwerp van J. Broerse uit 1964!
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Vanaf mei 1984 verschijnt “De Dammer”
voor het eerst op A5 formaat, iets dat tot
op heden is gebleven.
In december 1984 wordt weer het met de
hand getekende ontwerp gebruikt maar er
lijkt veel kwaliteit en resolutie verloren te
zijn gegaan.

Hoe precies de diagrammen gemaakt werden is onduidelijk. In elk geval wordt vanaf
1984 het clubblad niet meer bij het bedrijf Acoso opgemaakt maar elders.
In 1985 zien de diagrammen er zó uit: (met behulp van stempeltjes ingetekend op met
de computer uitgeprintte diagrammen).
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In 1986 is de leesbaarheid van de diagrammen al een stuk verbeterd. Ongetwijfeld
werd hier een computerprogramma gebruikt. De vorm van de schijven verandert in een
veel meer gestyleerde vorm, dankzij de computer.
De merkwaardige gewoonte om met een wit veld links onderin te beginnen blijft
bestaan.

Vanaf ongeveer 1988 wordt voor de opmaak van de diagrammen een programma van
Jan Mulder, flatgenoot van Jaap van Galen, gebruikt.
Dat komt de leesbaarheid van de diagrammen enorm ten goede.
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Een wat scherpere uitvoering van dezelfde
omslag als uit 1984 blijft in gebruik in
februari 1989.
“De Dammer” bereikt in december 1987
inhoudelijk een record met 22 pagina’s. Dat
record wordt pas 20 jaar later gebroken.

Een jaar later (februari 1990) wordt voor het
eerst de steunkleur rood toegepast. Het
omslag is nog steeds het handgetekende
omslag uit 1983 maar er wordt collage-achtig
het een en ander bij geplaatst.

In mei 1990 grijpt men nog eens terug op deze
collage techniek voor een bijzondere uitgave.
Het opmerkelijke EDC-kampioenschap van de
15-jarige Michel Koop wordt op het omslag op
feestelijke wijze tot uitdrukking gebracht.
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Maar dan is het gedaan. De nieuwe technologie
laat zich niet meer verdringen en Gerard de
Groot (Universiteit Twente) maakt een nieuw
omslag.
Dit ontwerp en de steunkleur rood zullen tot en
met juli 2000 de omslag bepalen.
De tekening rechtsboven verdwijnt al na enkele
nummers.

In 1993 bestaat EDC 60 jaar. Het clubblad
waarin aan dat jubileum aandacht wordt
gegeven is een interessante mengeling tussen
de steunkleur rood en verder weer collageachtige technieken. Het ontwerp is van
Steve, zoon van Bert en Conny Slot.

Daarna wordt weer het ontwerp van Gerard de
Groot gebruikt. Maar voor het omslag van het
maart- en meinummer van 1995 wordt een
ander ontwerp gebruikt, gemaakt door Wim
Schepers.
Na deze twee nummers wordt vanaf augustus
1995 tot en met juli 2000 het ontwerp van
Gerard de Groot (rechtsboven op deze pagina)
weer gebruikt.
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Met de diagrammen blijft het nog behelpen tot in 1995 EDC-er Marcel de Kogel het
programma Dambord ontwikkelt. [In 2000 volgt daarvan nog een belangrijke update en
verbetering.] We zijn nu in de ‘moderne’ tijd met tenminste Windows 95, tenminste
een 486 DX computer en printers die voldoende nauwkeurig kunnen printen. Voortaan
is het veld linksonder donker. In juni 1996 komt Truus voor DOS beschikbaar, in 1999
ook als Windows versie en onmiddellijk ook in gebruik bij EDC voor analyses.
Een voorbeeld van de diagram techniek uit
oktober 2000

Rond december 2001 doet de laserprinter zijn
intree. ‘Home Publishing’ wordt eenvoudiger
dan ooit. Voor de velden in de diagrammen kan
eindelijk die arcering worden afgeschaft en
worden overgegaan op echte vlakvulling zoals
in dit diagram is te zien.

En in 2007 wordt de volgende stap gezet. De
kleurenlaserprinter is betaalbaar geworden en
daarmee is het hele clubblad in kleur mogelijk
geworden. De clubbladen komen minder vaak
uit maar worden wel steeds dikker, zoals het
nummer van augustus 2007 waar een absoluut
record van 36 pagina’s en 78 diagrammen werd
gehaald.
En technisch zijn er nu via andere programma’s
méér mogelijkheden voor opmaak van de
diagrammen.
Experimenteel worden zulke
kleurendiagrammen voor het eerst in juni 2006
gebruikt.
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De eerste nummers van 2000 kondigen verschillende veranderingen aan voor wat
betreft de voorkant. In het april nummer van 2000 neemt Wim Schepers afscheid van
de redactie, in het juli nummer neemt Gerrit Kooistra het hoofdredacteurschap op zich.
Verder staat in die eerste nummers van 2000 een advertentie van EDC artikelen met
daarin een driedimensionaal dambord. Die tekening wordt vanaf september 2000
bepalend voor de omslag van “De Dammer”.

De ‘gewone’ clubbladen worden in zwart-wit
afgedrukt.

Voor bijzondere gelegenheden wordt via de inmiddels opgekomen “Copy & PrintService” gekozen voor een kleuren-uitvoering.
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En onze voorkant is in 2008 eigenlijk wel weer aan verandering toe.
Het eerste voorstel ligt er al: een ‘strak’ 3-dimensionaal dambord. Waarmee het oude
beproefde ontwerp een nieuw leven krijgt in een modern jasje.

192

Rubrieken en artikelen

Artikelen en rubrieken uit
het clubblad

Rubriek en artikelen
In de loop der jaren verschenen er prachtige artikelen in het clubblad van EDC.
Uit al die fraaie artikelen, columns, rubrieken, verslagen enzovoort volgt hier een selectie.
De eerste twee hiervolgende artikelen zijn nooit in het clubblad verschenen maar elders
gepubliceerd.

Remise aanbieden of opgeven?
VAD Paastoernooi 2001
Ik citeer Tjon A Ong uit zijn al vaker genoemde stuk voor de Nederlandse Subtop
Training en u kunt vervolgens denken wat u denken wilt. Dit was de slotstand van de
partij zoals het ook in Turbo Dambase staat weergegeven.
Mijn tegenstander was aan de wandel gegaan en ik ging er nog eens goed voor zitten
Na rijp beraad besloot ik nog een laatste winstpoging te doen en speelde de zet
16-27??? Ik voelde de grond onder mijn voeten wegzakken. Help!!! Wat heb ik nou
gedaan? In een flits zag ik dat zwart nu kon winnen met 44-49, 49-27 en 26x46!!! Mijn
tegenstander was dan wel aan de wandel, maar ik had een toeschouwer bij mijn bord en
kon dus niet zomaar mijn zet terugtrekken! Gelukkig kreeg ik een geniale ingeving en
ging mijn tegenstander opzoeken. Toen ik hem eindelijk gevonden had sprak ik hem
meteen aan met Gino! 'Zullen we het maar remise houden, want het wint toch niet
meer voor mij!' zei ik met een ontevreden gezicht. 'Oh, dat is mooi', zei Gino en gaf
mij met een big smile een hand, ten teken dat de remise akkoord was en we liepen naar
het bord terug. Daar aangekomen pakte ik snel de dam weg en gaf hem enkele analyses
waarom de stand niet won. De toeschouwer, gelukkig geen sterke dammer, maakte nog
een opmerking dat ik toch een schijf kon gaan winnen (met 16-27), maar ik zei dat het
toch allemaal geen winst voor me was en ruimde de schijven op!

VAD Paastoernooi 2001
A. Tjon A Ong – G. Schirinzi
wit aan zet 16-27??
Bron: “Smerig spel”, J.C. Krajenbrink
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De ontwikkeling van elektronische damborden
Paul van de Veen
Over het begin van de ontwikkeling
In november 2005 werd bekend dat Overijssel voor de 2e keer in korte tijd gastheer zou
mogen zijn voor het wereldkampioenschap in Hardenberg in 2007. Als voorzitter van
de PODB zag ik hier een unieke kans. Dit was dé gelegenheid om nu eindelijk serieus
werk te maken van de ontwikkeling van elektronische damborden. En het doel van die
ontwikkeling moest zijn het gebruik van elektronische borden voor álle partijen tijdens
het WK.
Op die gedachte volgde een periode van intensief onderzoek naar eerdere
ontwikkelingen zoals de borden van de Russische fa. Shahcom en de borden van de fa.
DGT Projects. Mij werd al snel duidelijk dat er in totaliteit nog niet iets bestond van
het niveau, vereist voor een toernooi met de uitstraling van een wereldkampioenschap.
Er werd een projectvoorstel geschreven met een ambitieuze systeem opzet. Naast de
inhoudelijke kant van het project kreeg ook de financiële onderbouwing de nodige
aandacht en er werden sponsoren gezocht. Eind mei 2006 werd door het KNDB
bestuur het groene licht gegeven voor de ontwikkeling.
Borden
Een van de eerste acties was het starten van samenwerking met fa. DGT Projects uit
Enschede.
Zij ontwikkelden al in 1998 een elektronisch schaakbord voor de FIDE en er zijn
momenteel tenminste 5000 elektronische schaakborden door hen gefabriceerd.
Eigenlijk leek alles zo’n beetje neer te komen op wat aanpassingen in hun bord en hier
en daar wat aanpassingen in de software. Al gauw bleek niets minder waar dan dat!
Zowel bord als software moesten opnieuw ontwikkeld worden. Schakers bewegen hun
stukken heel anders dan dammers. Zij verplaatsen, wij schuiven en dat doen we soms
zó snel dat het sneller gaat dan het bord kan signaleren. Ook op het punt van de
reconstructie van de notatie zijn er grote verschillen. Bij het schaken is een slag een
eenvoudig iets. Je neemt één stuk weg en op datzelfde veld zet je een eigen stuk neer.
Bij dammen kan de meerslag met de dam een grote slag zijn over vele schijven. En dan
de promotie. Bij het schaken wordt een pion omgeruild voor een ander stuk, dammers
zetten gewoon twee schijven op elkaar! Maar ook dat wordt door het bord gezien!
Toepassing
Bij het thema “elektronische damborden” wordt vaak als eerste gedacht aan een bord
dat je aan kunt sluiten op Truus, op Dam22 enz. Dat is nou net níet wat er nu is
ontwikkeld! (Misschien komt dat nog…..) Deze borden en vooral deze software zijn
speciaal ontwikkeld om te worden gebruikt in een toernooi situatie. Ook dat leidt dan
vaak tot het misverstand dat het er om gaat dat het systeem voortdurend de posities op
de borden analyseert. Afgezien van de vraag of dat damtechnisch denkbaar is en of dat
ethisch toelaatbaar is!, het is ook technisch (nog) niet mogelijk. Er bestaat op dit
moment geen koppeling tussen dam-analyse programma’s en de toernooisoftware.
Wat wél ontwikkeld is, is gericht op 4 ‘typen’ aanwezigen tijdens een toernooi.
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1. Spelers
Voor hen is het spelen op de elektronische borden in geen enkel opzicht anders dan
het spelen op een gewoon bord. Het enige verschil is dat er een stekkertje aan het
bord zit en dat er in de speelzaal een kabel ligt waar al die borden op zijn
aangesloten. (En dat deze borden schitterend zijn uitgevoerd…) Het gebruik van de
elektronische DGT XL klok heeft voordelen maar de borden kunnen ook worden
gebruikt in combinatie met een mechanische klok.

2. Toeschouwers
Het was altijd lastig om als toeschouwer op gepaste afstand te blijven en tóch goed
te kunnen zien wat er op elk bord gebeurt. De klassieke demonstratieborden
vereisen een oplettende bediener die uren achtereen de juiste zetten uitvoert. Nu
niet meer. In de toeschouwersruimte staan monitoren opgesteld waar alle partijen
op worden weergegeven. Het beeld is groot genoeg om met tientallen mensen rond
één monitor te staan. Ook kunnen alle partijen roulerend worden getoond op een
projectiescherm. Uiteraard ziet men de naam van de spelers, klokinformatie, de
gespeelde zetten en de positie op het bord.
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3. De internettoeschouwer
Die wil op afstand het toernooi ook meemaken. Dat kan. Alle partijen zijn
zichtbaar gemaakt op een website. Men kan terugbladeren in een partij. Verder
wordt bij elke zet de tijd getoond waarop die zet is gespeeld. De internetkant van
het project is ontwikkeld vanuit het idee ‘As live as live can be.’
4. De arbiter
De enige voor wie het gebruik van dit systeem helemaal niets uitmaakt!
Op geen enkele manier neemt dit systeem taken over van de arbiter. Alle
bepalingen van het Spel- en Wedstrijdreglement over alle verplichtingen inzake
bijvoorbeeld notatie zijn van toepassing.
De ontwikkeling
Een project van deze omvang is ingewikkeld, vooral om alles wat nodig is ook gereed
te hebben. Er werden houten borden in Spanje geproduceerd, de schijven werden op
specificatie in Frankrijk gemaakt, de spoeltjes voor die schijven moesten uit China
komen en de printplaten en elektronica uit Neede. In Enschede werd alles
geassembleerd. Er werd software ontwikkeld voor ín het bord, software voor de
koppeling van borden en toernooicomputer, software voor de weergave in de
toeschouwersruimte en als laatste software voor de weergave op internet. En dan zijn
er nog eens de speciaal ingerichte computers, de draadloze zenders en ontvangers, de
kabels, stekkers, monitoren enz. enz. In de laatste 3 maanden voor het WK 2007 was
het systeem functioneel gezien zo ver dat er kon worden getest.
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De Bloopers
Het voorgaande lijkt alsof zo’n ontwikkeling een rechttoe rechtaan verloopt kent. Niets
is minder waar. Daarom hier wat leuke ‘bloopers’ die verrassende kijkjes geven op wat
je in een ontwikkeling kunt tegen komen.
- Er werden prachtige schijven in Frankrijk gemaakt. Met reliëf aan de bovenzijde,
met een uitsparing voor de elektronica aan de onderzijde en na assemblage werd de
onderzijde voorzien van keurig groen vilt. Dat is 1 mm. dik. Een set van 2x20
schijven paste door dat extra viltlaagje helaas niet meer in een standaard doosje…
Er moesten speciale doosjes voor worden gemaakt.
- Twee schijven van dezelfde kleur op elkaar is een dam. Toch? Jazeker. Maar kijk
nu eens naar wat er gebeurt als een meerslag wordt uitgevoerd en de zwarte
schijven van het bord worden weggenomen. Dat gebeurt meestal met één en
dezelfde hand en héél even staan er ineens zwarte schijven opgestapeld op het
bord. En die worden door het bord terecht voor dammen aangezien. Ze staan er
ook, heel even.
Dus moesten er filters ingebouwd worden om zulke schijn-promoties uit te filteren.
- Na succesvolle testen met één bord begon een test met 2 borden. En het ging
vreselijk mis. Tegen elke logica in werd dat tweede bord volledig verkeerd
begrepen. Er klopte niets van de positie, er stonden dammen waar ze niet
stonden… Tot na een week wanhoop duidelijk werd dat een elektronisch dambord
niet goed werkt als het uit ruimtegebrek op een kopieermachine wordt gelegd die
nog aanstaat…
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Overzicht 'Dammer op de korrel'
Hieronder een overzicht van alle 'Dammer op de korrels' die in het clubblad “De Dammer”
zijn verschenen. Een serie van 52 uitgebreide interviews met EDC-leden. Vermeld zijn
hierbij de jaren + maanden van publicatie en de medewerkers.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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B. Wiggers *
G. Achterhuis †
G. Nijland †
W. van Sint Annaland *
J. Baas †
H. Bosch
E. van Gunst
A. Jellema †
D. Schrik
G. Schirinzi *
P. Groenewold †
H. Bloemsma †
H. Munnink †
D. van Ommeren
G. Kooistra *
E. Ramdin
R. Wiggers †
A. Bruins
W. Schepers *
J. van Galen
E. Leusink *
M. Fluit
B. Slot
R. Pots *
T. Keijzer *
S. Bugajski
T. Damhuis †
G. de Groot
G. Kleinsman *
W. Wiggers †
E. van Zwienen †
F. Makdoembaks
F. Jacobs †
M. Schotmeijer †
H. Veldman *
M. Koop
J. Gellekink *
R. Janssen
H. van Eerde
M. de Kogel
A. Beute
R. Hanoeman *
R. Koop *
H. van Gompel

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990
1991
1993

1994

februari
april
mei
december
maart
mei
augustus
oktober
december
februari
april
mei
augustus
november
februari
april
mei
augustus
oktober
december
februari
april
mei
september
november
december
februari
april
mei
september
november
december
februari
april en mei
september
december
december
februari
maart
juni
september
november
december
februari

MF & GS
GS
GS
MF & GS
MF & GS
MF & GS
MF & GS
HB & GS
MF & GS
MF & HB
MF & GS
HB & GS
MF & GS
MF & GS
MF & GS
MF & GS
MF & GS
MF & GS
MF & GS
MF & GS
MF & GS
HB & GS
MF & GS
HB & GS
GdG & GS
GdG & GS
GdG & GS
JvG & GS
GdG & GS
GdG & GS
JvG & GS
JvG & GS
JvG & GS
JvG & GS
GdG & GS
JvG & GdG &GS
GdG & GS
AvG & GdG & GS
WS
WS & GS
WS & GS
WS & GS
WS & GS
WS & GS

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
*
†

S. Tigelaar
B. van der Leije
W. van Kessel †
J. Baas (2e maal) †
J. Wiggers *
G. Diepenbroek
L. Haan *
A. van Galen

1995

april
juni
september
november
december
februari
mei
augustus

PB
WS & GS
WS & GS
WS & GS
WS & GS
WS & GS
WS & GS
WS & GS

= lid op 1 oktober 2008
= overleden

HB = Henk Bosch
5
PB = Phil Bosmans
1
MF = Martin Fluit
18
AvG = Arjan van Galen 1
JvG = Jaap van Galen
6
GdG = Gerard de Groot 9
WS = Wim Schepers
13
GS = Gino Schirinzi
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Bron: o.a. overzicht “De Dammer”, augustus 1995

De redactie van “De Dammer” in 2008
V.l.n.r.: G. Schirinzi, G. Kooistra, P. van de Veen
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Partij-analyse Jannes van der Wal – Tonny Keijzer 0-2
25 mei 1985
Het is de partij die Tonny Keijzer tijdens de simultaan van Van der Wal tegen
laatstgenoemde speelde. We zullen zien dat Jannes’ foutjes genadeloos afgestraft
worden.
1. 31-27 Simultaanspelers spelen meestal alle openingen, dus ook de minder bekende.
Deze weinig gespeelde opening wordt wel eens de Poolse opening genoemd. Het
verschil met 32-27 zoals gespeeld werd in de partij tussen André Bruins en Gerhard
Kleinsman, die we enkele afleveringen geleden behandelden is niet zo groot. Het
antwoord is dan ook in beide gevallen gelijk (afwachtend).
1…19-23 2. 36-31 17-21 3. 41-36 Als wit achter was gelopen met 31-26 had zwart
zichzelf kansrijk in de korte vleugel opsluiting (KVO) kunnen zetten met 11-17 of 1217. Wit krijgt dan problemen omdat hij 6 schijven gebruikt om er 4 of 5 van zwart vast
te houden. Op de partijzet kan Tonny veld 26 innemen en mogelijk later de witte lange
vleugel proberen op te sluiten. Hij doet dit echter niet en maakt daarmee de dreigende
KVO thematisch.
3….13-19! 4. 33-28 8-13 5. 35-30!? Op zich zeer goed getimed. Tonny moet Jannes
nu wel op 25 toelaten, omdat op 20-25 volgt; 30-24 19x30 28x26. In het vervolg zal
echter blijken dat Tonny geen enkel probleem met die witte schijf op 25 heeft.
5.…2-8 6. 30-25 20-24 7. 38-33 14-20 8. 25x14 9x20 Normaal gesproken is dit geen
sterke ruil, maar door de rare situatie op de andere kant van het bord komt hij nu heel
goed uit. Tonny creëert enkele vrije tempi en Jannes zal zich daarom het eerst bloot
moeten geven. Zoals bekend is voelt Jannes niet veel voor vereenvoudigende zetten.
Daarom komen 34-29 23x34 40x29 of 40-35 24-29 33x24 20x40 45x34 niet in
aanmerking. Echte aanvallende zetten kan Jannes niet spelen. Bijvoorbeeld: 28-22 2126 43-38 10-14 33-29 24x33 39x28 en wit loopt zich vast. Of: 31-26? 10-14! 26x17
11x31 36x27 16-21 27x16 23-29 34x23 18x27 met schijfwinst voor zwart. Jannes
wacht daarom nog maar even af. Volgens mij een juiste beslissing.
9. 42-38 4-9 10. 47-42 10-14 Wit moet nu kiezen. Eerst nog 46-41 spelen heeft niet zo
veel zin. Zetten als 40-35 of 34-29 ziet Jannes zoals gezegd niet zitten. Hier had hij
echter wel 31-26 kunnen spelen. Na 12-17 ontstaat dan zeer onduidelijk spel, met als
centrale vraag: Wie heeft het meeste baat bij de dichtgemetselde stand aan de ene zijde
van het bord. Jannes denkt echter prima het Kerkhofveld te kunnen bezetten.
11. 27-22? 18x27 12. 31x22 24-29! 13. 33x24 20x29 Deze laatste ruil is sterk. Er
dreigde natuurlijk 22-17 en 22-18. Maar in plaats van het symptoom te bestrijden haalt
Tonny de ziekteverwekker uit de stand. Dit was de formatie 33-28-22. Omdat wit nu
veld 31 niet kan bezetten moet hij wel een keer op de andere vleugel gaan spelen.
Zowel 40-35 als 39-33 en ook 34-30 zijn goed mogelijk. Deze zetten liggen echter niet
in de bedoeling van Jannes. Hij besluit dus om zich voor te bereiden op 12-18.
12. 46-41? 21-26! De gevolgen van deze zet heeft Jannes waarschijnlijk schromelijk
onderschat. Hij had waarschijnlijk gedacht nu 36-31 te spelen om op 12-17 met 41-36
of misschien zelfs wel met 31-27 te vervolgen. Hij moet echter over het hoofd gezien
hebben dat op 36-31 volgt: 19-24! 28x30 12-18 34x12 7x47! Zoals de zaken er nu
voorstaan gaat hij op z'n lange vleugel een schijf verliezen. Hij probeert dat goed te
maken door wat op die kant te gaan rotzooien.
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15. 34-30 12-18! 16. 30-25 18x27 17. 32x21 23x32 18. 37x28 26x17 19. 39-33 19-24
Zwart kan zijn kerkhofschijf wel verdedigen. Wit is dus definitief een schijf achter
gekomen. Hij lijkt nog wat aanknopingspunten in de zwarte stand te hebben. Daar zal
Tonny echter gauw een eind aan maken.
20. 44-39 7-12 21. 41-37 1-7 22. 37-32 5-10 23. 50-44 13-19 24. 42-37 17-22 25.
28x17 11x22 26. 48-42 9-13 27. 36-31 12-18!
Een fraaie lokzet. Zwart dreigt zijn positie nog te
versterken door 22-27 etc.
Wit moet dus wel wat. Zie diagram.
28. 25-20? 14x25 29. 39-34 19-23 30. 32-28 23x41 31.
34x1 41-46
Tonny blijkt de overblijvende stand goed te hebben
getaxeerd. Jannes speelde nog wel 43-39, maar gaf toen
op omdat er na 13-18 1x5 24-29 33x24 22-28 altijd een
vijfslag volgt. Een fraai slot aan een leuk gevecht.
Henk Bosch
Bron: “De Dammer”, november 1985

Gino Schirinzi en Jannes van der Wal
De foto is gemaakt in de zomer van 1995.
Ruim een jaar later zou Jannes na een
ziekte overlijden op 39-jarige leeftijd
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HAAGSCHE POST
Column van Jaap van Galen

Populair
Zo af en toe heb ik er wel eens last van en misschien zullen alle dammers dat wel eens
hebben. Je zou wel willen dat dammen de volkssport was, populair en bekend bij iedereen.
Dat in Enschede men Michel Koop bewonderend zou nawijzen, want die is immers
NEDERLANDS KAMPIOEN bij de pupillen geweest. En dat Bennie Wiggers en Jan
Baas, als oud NK-deelnemers, ereburgers van Enschede zouden zijn. Maar helaas ....,
de gemiddelde Nederlander kent dan nog net Jannes van der Wal vanwege zijn
diverse slaap-perikelen en dan nu misschien Ton Sijbrands, maar daar blijft het dan bij.
Je kunt je natuurlijk afvragen of het dammen er beter van zou worden als het een
grotere sport zou zijn. Natuurlijk, er zouden veel meer leden zijn en uit meer mensen
krijg je vanzelf een hoger niveau, maar zou het er ook leuker van worden? Nu geeft
Ton Sijbrands na zijn WK-partijen nog analyses aan het publiek, hetgeen bij de meer
publiekssport schaken bij een vergelijkbare match zelden schijnt voor te komen. En
nu komt Wieger Wesselink, toch een van de betere dammers van Nederland nog zonder
financiële eisen een klok-simultaan bij EDC geven. In feite kun je de damwereld
misschien wel beschouwen als een EDC in het groot, gezelligheid troef, maar echte
professionaliteit, met ook al zijn negatieve kanten, is ver te zoeken. Maar waarom
dammen we? De meeste toch om de gezelligheid, en met professionaliteit als rechtstreeks
uitvloeisel van populariteit neemt dat volgens mij onvermijdelijk af.
Aan de andere kant is het natuurlijk ridicuul dat de, misschien 10, echte damprofs in
Nederland zo'n beetje allemaal van een mager inkomen moeten rondkomen, terwijl het
wel de toppers in onze sport zijn. Ook zou de damsport er theoretisch alleen maar beter
van worden als meer mensen er zich in zouden verdiepen en boeken zouden kunnen
schrijven, want dat is nu alleen maar hobbywerk. Dat moet echter allemaal betaald
worden en dan heb je sponsors nodig. En die zijn, op enkele damfans onder hen na, alleen
maar geïnteresseerd in de wel populaire sporten. Maar het blijft de vraag wat de
gemiddelde clubdammer daar nou uiteindelijk mee op zou schieten. De volgende keer
meer over de vraag hoe en of het dammen nou populairder zou kunnen of moeten worden.
Jaap van Galen
Bron “De Dammer”, februari 1990
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Wat gebeurde er in Limburg?
Liet Henk Bosch zich omkopen? Waarom wordt W.W. de beruchte tweelingbroer van
R.W., papa genoemd? Wie slaapt altijd gewoon door? Waar zijn de dames van lichte
zeden? Staat de output van ons bestuur inderdaad in geen verhouding tot haar
omvang? Hoe verdubbelen we ons kapitaal? Wie kan het beste kaartlezen? Op al
deze en nog veel meer vragen krijgt u hier geen antwoord. Echter om mensen tegen
zichzelf in bescherming te nemen zullen er in deze reportage geen namen vermeld
worden. Na de wedstrijd die EDC naar een smakeloze 12-8 nederlaag voerde, en
waarvóór de aanstaande voorzitter van EDC, wiens naam nu op het moment dat de
sluitingsvergadering wordt gehouden nog niet onthuld kan worden, een toespraak
hield, die samen met een beker een daverend applaus ontlokte aan de vele
aanwezigen en Limburgers, liet zich het voltallige EDC-team zich het bier, dat voor de
zeer schappelijke prijs van fl. 1,50 van de bar betrokken werd, goed smaken, hetgeen
verbaasde blikken opleverde van omstandige Limburgers die maar niet begrepen
waarom die mensen met dat rare accent toch zo’n plezier hadden na de nederlaag.
Hierna volgde er een koffietafel voor alle genodigden. Sommige noordelingen konden
zich niet meer inhouden en gooiden alle remmen los. De absolute uitblinker was toch
weer een zuiderling, maar dan nog veel verder naar het zuiden (2000 km), die erin
slaagde vijf (5) punten vlaai naar binnen te proppen. Om 7 uur des avonds begon de
receptie waar de handen van de beide Geleense kampioensteams door iedereen
geschud mochten worden. Ook hielden diverse mensen een toespraakje. Onder
andere de voorzitters van de plaatselijke volleybal- en sjoelverenigingen en nog vele
anderen. Als tegenprestatie kregen alle handenschudders enkele consumptiebonnen.
Ook de delegatieleider van het bezoekende EDC (onder invloed?) sprak hier enkele
woorden. Het werden er veel meer want hij ging maar door om de Geleners te
overtuigen dat het gevierde oud EDC-lid de ideale persoon was om alle rotkarweitjes
binnen de club op te knappen. Nadat sommige mensen het kleine kamertje opzochten,
dropte de leider het prachtige dambord en ging op zoek naar het edele vocht. De
feestavond, die aansloot op deze receptie, was een happening met veel muziek. Nadat
de muntjes uitgedeeld waren werd er met man en macht gewerkt om deze zo snel
mogelijk weer op te maken. Twee leden van EDC wisten na lang praten achter het
geheim van het succes van de Limburgse vereniging te komen. Het gerucht gaat dat
zij nu de nodige veranderingen ook bij EDC willen doorvoeren, het bestuur zij
gewaarschuwd. Het oudste lid van EDC schroomde niet maar liefst twee keer op te
scheppen van het zeer smakelijke en uitgebreide buffet met veel vis, vlees en
pepersaus die de vrouwen wild zou moeten maken. Toen de dansfreak van EDC alle
aanwezige vrouwen belaagde met zijn danspassen werd het door sommigen tijd
geacht te vertrekken, maar dit bleek heel wat voeten in aarde te hebben. Voor de twee
echtparen in het gezelschap had de Vaste Zet een hotel geregeld en de rest zette
koers naar het huis van het oud EDC-lid. Echter vier personen wisten geen maat te
houden en vertrokken spoorslags naar de kroegen van Sittard, alwaar door één van de
leden een cursus werd gegeven. Daarin werd gedemonstreerd hoe je het hoofd van
alle vrouwen op hol moest brengen. Ook nu nog zal er in Sittard worden gesproken
over de man die met wilde dansbewegingen de dames over de dansvloer jaagde.
Weer terug bij huis vonden de vier de voordeur gesloten, maar zij wisten na een
gevelstunt toch binnen te geraken. Hier bleek de delegatieleider het hoofd te verliezen.
In zijn poging een kaartmaat te vinden werd vrijwel iedereen wakker. Echter nadat ook
deze dissonant in het gezelschap zich te ruste had gelegd legde een vredige stilte zich
over het huis.
Bron: Gerard de Groot, “De Dammer”, mei 1990
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TERUGBLIK OP DE BLINDSIMULTAAN
N.a.v. de blindsimultaan ontvingen we van Ton Sijbrands drie uitgebreide analyses.
Deze drie partijen zullen we in z’n geheel weergeven in ons clubblad. In dit nummer de
eerste partij en wel die van Luit Haan. In de komende “Dammers” kunt u de andere 2
partijen aantreffen. Namens de redactie willen we Ton bedanken voor het beschikbaar
stellen van deze analyses voor ons clubblad.
DOOR TON SIJBRANDS
De blindsimultaan die ik zaterdag 29 mei in Enschede tegen tien leden van EDC
speelde, heeft een groot aantal interessante partijen of –op zijn minst– partij fragmenten
opgeleverd. Natuurlijk zou het veel te ver voeren die hier allemaal te bespreken. Maar
wél wil ik er in dit artikel een drietal uitlichten. Daarbij sla ik de partij tegen eerste
bordspeler Bennie Wiggers, naar veler smaak de mooiste partij van de (mid)dag, met
uw goedvinden over. In welke fase mijn tegenstander het in dit principiële duel van
Hoogland-aanval versus omsingeling naar mijn mening fout heeft gedaan, heb ik al
aangegeven toen we de partij na afloop van de simultaan nog eens doornamen. (Bij die
"nabespreking" in De Wimpel waren ook commentator Jeroen Goudt en eindspelkenner
Leo Springer aanwezig.) Veel meer kan ik daar voor het moment niet aan toevoegen,
want ik heb de partij sindsdien niet opnieuw bestudeerd. (Maar misschien komt het daar
nog eens van.)
Ook aan de partijen tegen de gebroeders Koop (van wie Michel een knappe, want
volkomen gelijkwaardige remise wist te bereiken) en Gino Schirinzi, die zeer lang een
puntendeling in handen had, ga ik –met het oog op mijn tijd en de in dit clubblad
beschikbare ruimte– voorbij. Maar over mijn partijen met achtereenvolgens Luit Haan,
Marcel de Kogel en Jan Baas wil ik graag iets kwijt.
Over de winst die ik in een onversneden klassieke partij op Luit Haan (bord 3) boekte,
was ik aanvankelijk bijzonder tevreden: ik verkeerde in de veronderstelling een gave
technische prestatie te hebben neergezet. Maar toen ik de partij diezelfde avond nog
eens kritisch onder de loep nam, kwam ik tot de ontdekking dat ik het lang niet zo goed
gespeeld had als ik in eerste instantie meende...
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Sijbrands-Haan (Blindsimultaan EDC 1993)
1. 31-27 19-23 2. 33-28 17-21 3. 28x19 14x23 4. 39-33 10-14 5. 44-39 14-19 6. 33-28
Na 5…21-26 zou ik met 6.34-30 14-19 7.30-25 enz. op half-open klassiek
omsingelingsspel hebben aangestuurd, ongeveer zoals in de partij tegen Baas. Maar nu
zwart schijf 21 nog even laat hangen, schakelt wit juist op gesloten klassiek over. Dat
zou ik overigens nooit gedaan hebben wanneer wit niet de tijd had gehad om 41 naar 31
over te hevelen en daarmee - zij het met verwisselde kleuren - een soort Dumontopstelling (bekend van de openingsvariant 1. 32-28 20-24 2. 34-30 14-20 3. 30-25 10-14
4. 37-32 18-23 enz.) in te nemen.
6. 21-26 7. 36-31 5-10 8. 41-36 10-14 9. 34-30
Blijft 9...12-17? verhinderen door 10. 30-24! en 11. 27-21 enz. +.
9...20-24 10. 39-33 11-17 11. 27-22 18x27 12. 31x11 6x17 13. 36-31 17-21
14. 31-27 12-18
Sterk in aanmerking (en dan bij voorkeur al op de 13e zet) kwam ook een opbouw met
13-18 en 9-13 enz., met de bedoeling een aanval tegen de witte linker vleugel te
ontketenen. Zie bij voorbeeld de partij Kemp-Tsjizjow uit het WK 1988.
Zwarts laatste twee zetten spelen wit in zekere zin in de kaart; die zal zich nu immers
gemakkelijker op het belangrijke veld 27 kunnen handhaven.
15. 46-41 1-6 16. 43-39 7-11 17. 49-43 14-20 18. 30-25 8-12 19. 25x14 9x20 20. 4034 4-9 21. 34-30 12-17 22. 41-36 17-22 23. 28x17 11x31 24. 36x27 2-7!
[DIAGRAM 1]
Door de velden 9 en 20 bezet te houden en zich ook
voor het overige zodanig op te stellen dat op 33-28 de
2x2 ruil 18-22! (27x29) en 24x22 mogelijk blijft
(vandaar het uitroeptekentje achter 24...2-7, in plaats
waarvan 24 ... 2-8?! Veel minder nauwkeurig was
geweest), bemoeilijkt zwart een definitieve overgang naar
een gesloten klassiek afspel. Het kostte mij dan ook de
nodige inspanning om het juiste vervolg te vinden:
Diagram 1
25. 45-40 7-11 26. 30-25
Na 25. 50-44 (wat ik aanvankelijk had willen spelen) 7-11 26. 30-25 had ik het antwoord
26...9-14! vervelend gevonden. Weliswaar is dan op 27. 33-28 de wending 18-22x22 van de
baan, maar 27...26-31! 28. 37x17 11x31 is nog veel bezwaarlijker, ondanks 29. 28-22 en 31.
35-30 enz. De verdienste van de opstelling met 25. 45-40 en 26. 30-25 daarentegen is dat
zwart nu niet mag sluiten met 26...9-14? vanwege de giftige finesse 27. 27-22!, 28. 35-30!!,
29. 37-31, 30. 33x31 en 31. 38x9 +, zodat hij de formatie 6/11/16/21/26 voorgoed moet
opgeven. Toch is daar nog lang niet alles mee gezegd, zoals spoedig blijken zal.
26...11-17 27. 25x14 9x20 28. 33-28 Nu wél.
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28...20-25?
Pas na deze (fout)zet is het evenwicht mijns inziens beslissend verbroken. Als zwart
echter onmiddellijk had teruggeruild met 28...17-22! 29. 28x17 21x12, was er niet veel
aan de hand geweest. In de partij was ik namelijk van plan met 30. 27-22 enz. af te
wikkelen, waarbij ik er van uitging dat wit na 30...18x27 31. 32x21 16x27(?) 32. 35-30
24x33 33. 38x7 27-32(!) 34. 37x28 19-23 35. 28x8 3x1 ondanks het gedunde materiaal
(5x5) goede eindspelkansen moest kunnen krijgen. Maar bij analyse ontdekte ik dat 30.
27-22 (?) totaal niets voorstelt, omdat zwart ook 31...26x17! kan slaan om na 33. 38x7
met 33...20-24! te vervolgen. Damhalen op 2 is dan onverantwoord voor wit, zodat hij
met 34...6-11 35. 7-1 19-23 enz. indirect in remise moet berusten. Dit betekent dus dat
wit in de stand na 29…21x12 het beste gewoon 30. 39-33 speelt. Maar als zwart dan
voorkomt dat wit 31. 33-28 doorzet door de stand met 30...24-29! enz. zoveel mogelijk
open te houden, is er van concreet voordeel voor wit niet of nauwelijks sprake. En dat
is de reden waarom ik mij afvraag of wit het in een eerdere fase toch niet ergens beter
heeft kunnen doen...
29. 38-33 17-22 30. 28x17 21x12 31. 33-28(!)
[DIAGRAM 2]
Anders dan in bovenstaande variant zal het zwart nu niet
meer lukken de gesloten structuren te doorbreken. Met
zijn enorme voorsprong-in-ontwikkeling (het verschil
bedraagt liefst 12 tempi!!) speelt hij daardoor een zo
goed als verloren partij.
31...3-9

Diagram 2
Hierna gaat het snel bergafwaarts. Maar ook na 31...3-8 had zwart de stelling niet meer
kunnen openen. Wit reageert namelijk met 32. 43-38!, waarmee hij 32...24-30? enz.
verhindert door de damzet 35. 37-31!, 36. 27-21 en nu eerst 37. 39-34! en dan pas 38.
38-32 en 39. 42x2 +. Daardoor luidt het meest voor de hand liggende vervolg 32...6-11
33. 40-34! 11-17 34. 38-33! 17-22 35. 28x17 12x21 (zwart dreigt zich nu te bevrijden
met het schijnoffer 36…24-29!, 37...19x30 en 38...8-12; maar:) 36.33-28! en nu
36...24-30?? enz. opnieuw uitgeschakeld is, komt zwart nooit meer los.
32. 43-38 9-14 33. 50-45 14-20
Er dreigde vanzelfsprekend 34. 27-22 +, en na 33…15-20 34. 38-33 6-11 35. 42-38
enz. was zwart er evenmin aan te pas gekomen.
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34. 39-34! 6-11 35. 37-31! 26x37 36. 42x31 Met de dreiging 37. 27-22 en 38. 34-30 +
36…24-29 37. 31-26 11-17 38. 48-43(!) [DIAGRAM 3]
Met 38. 47-42 20-24 (want 38...16-21? en 39...18-22
wordt nu via 40. 35-30 en 41. 40-35 + nog veel
radicaler weerlegd dan in de partij) 40. 48-43 15-20 41.
27-21 , enz. kon wit al schijfwinst afdwingen.] Maar ik
had mijn zinnen vooral gezet op de combinatieve
spelgang 38. 48-43 20-24 39. 43-39! (en vooral niet 39.
27-21?? enz. in verband met de tegen-combinatie
41...25-30!, 42...24-29! 43...13-19 en 44...18x49 =;
daarentegen zou 39. 27-22! gevolgd door 43-39! enz.
Diagram 3
weer wél goed zijn) 39...16-21 (gedwongen: 39...15-20 40. 39-33 +) 40. 27x16 18-22
41. 38-33!! 29x27 42. 39-33! 23x32 43. 33-29 24x33 44. 16-11 17x6 45. 26-21 27x16
46. 34-30 25x34 47. 40x7/9 met een probleemloos gewonnen eindspel.
38...16-21 39. 27x16 18-22 40. 47-42! 22x33 41. 34-30! 25x34 42. 35-30 34x25 43.
40-34 29x40 44. 38x9 40-44 45. 43-39 44x33 46. 9-3 12-18 47. 3x21 33-39
48. 32-28 (!) De gemakkelijkste weg naar winst.
48...19-23 49. 28x19 39-44 50. 45-40 44x35 51. 19-13 18x9 52. 21-12 9-13 53. 16-11
20-24 54. 11-6
Zwart geeft het op. Merk op dat wit in de slotstand de schijven 26 en 42 zelfs zou
kunnen missen! Ondanks het feit zwart zich op de 28e zet aanzienlijk beter heeft
kunnen verweren, toch een goede partij, waarop ik nog steeds met voldoening
terugkijk.
Ton Sijbrands
Bron: “De Dammer”, november 1993
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Kijk eens verder als je dambord lang is
Artikel van Arjan van Galen
Dit jaar is voor het eerst het 36-velden dambord gepresenteerd. Toegegeven het spel op
een 36-velden bord is wat makkelijker dan het dammen op de 100 velden. Maar
daarentegen is dammen op 144 (12 bij 12 velden) nog weer moeilijker. Zelfs de
remise-grenzen op een 144-velden bord lijken kleiner te zijn. Vier om een blijft
namelijk gewonnen, terwijl er meer schijven op het bord zijn. Het moet dus makkelijker
zijn om een overmacht te behalen.
Dit brengt de vraag naar voren waarom eigenlijk 100 velden? Ruim denkende mensen
kijken graag verder dan alleen het dambord. En nu zal zelfs een kleingeestig persoon
moeten toegeven dat dit makkelijker gaat op een dambord met een kleiner formaat, het
36-velden bord bijvoorbeeld! Het 36-velden bord is ideaal voor beginnende dammers,
vooral jeugd maar ook ouderen. Het bevat positionele principes, net zoals het 100-velden
bord, alleen makkelijker te begrijpen. Verder kent het zetdwang, (kleine) slagzetten,
offers en eindspelen. Behalve deze facetten heeft het drie grote voordelen op het 100velden bord:
• Het spel is klein genoeg zodat de beginneling het gehele dambord kan
bevatten. Het blijkt dat veel jonge spelers alleen maar links of rechts van het bord
spelen. Voor deze spelers is het bord gewoon te groot.
• Het spel is snel afgelopen (maximaal 20 zetten). Het blijkt moeilijk om de jeugd
langere tijd geconcentreerd bezig te laten zijn, zodat dit een belangrijk
voordeel is.
• Het spel is door deze snelheid goed uit te rekenen. Daarbij is het van belang dat
elke zet belangrijke consequenties heeft. Zo wordt een dammer al in de beginfase
gedwongen om te bekijken en wordt het snel aanschuiven voorkomen.
Natuurlijk geeft dit laatste punt óók de beperkingen aan van het 36-velden bord.
Wanneer het uitgeanalyseerd is, moet worden overgegaan tot een groter bord. Je kunt
het dan namelijk vergelijken met boter, kaas en eieren, wat op een gegeven moment
ook verveeld.
Tot zover de theorie achter het 36-velden bord. Nu wil ik nog even ingaan op de
theorie op het 36-velden bord. Het is namelijk nog niet zo makkelijk als het er uit ziet.
Hiervoor bekijken we de volgende opening, (voor de nummering zie diagram 1).
1.13-11 (5-7) 2.15-12 (6-9) 3.16-13 (7-10) 4.11-8 (2-6) 5.13-11 (4-7) 6.11x4 (6x11)
7.14x7 (10x5)!? Nu zijn we in diagram 2 beland.
1
4

2
5

7
10

6
8

11
13

16

3

9
12

14
17

15
18

Diagram 1
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Diagram 2

Diagram 3

Wit staat voor een belangrijke beslissing. De meest voor de hand liggende zet lijkt
8.17-14 Dan volgt 8..(3-6) 9.18-15 (diagram 3).
Wit lijkt het goed voor elkaar te hebben. 9..(6-8)? verliest namelijk vanwege 10.1411! (9x7) 11.4x6. Zwart heeft echter een onaangename verrassing in petto. 9..(5-7)!
10.4x11 (1-5)!! Een offer dat gelijk beslissend is, wit heeft geen enkel verweer meer.
Geschrokken van deze variant wil wit het zekere voor het onzekere nemen en speelt
daarom in de stand van diagram 2 8.18-15? (9x14) 9.17x12 (3-6) 10.12-9 (6-8) 11.1512 (8x15) 12.9-6 (diagram 4).

Diagram 4

Diagram 5

Diagram 6

Zwart wint nu fraai door 12..(5-8)! 13.6x11 (15-18) 14.11-8* (1-5)! 15.8x1 (18-15)!!
en wit verliest door zetdwang.
* 14.11-7 verliest door een 'tric-trac eindspel': (18-15) 15.7-5 (1x8) 16.4-1 (8-11)
Na afloop geeft wit aan dat hij natuurlijk in diagram 2 de andere ruil (17-13 etc.)
had moeten nemen. Maar ook dan was het nog niet eenvoudig remise. Bekijk de
volgende variant (vanuit diagram 2):
8.17-13? (9x14) 9.18x11 (3-6) 10.13-10 (5-8) 11.11-7? (diagram 5)
In diagram 5 heeft zwart opnieuw een gewonnen stelling bereikt:
12..(8-12) 13.7-5 (1x8) en nu:
A. 14.4-1 (12-15) 15.1x12 (15x8) 16.10-7 (8-11) 17.7x14 (6-8) en zwart wint met
oppositie.
B. 14.10-7 (12-15) 15.4-1 (6-9) 16.1x12 (15x8)! (diagram 6) 17.7-4 (9-12) 18.4-1 (1215) en zwart wint.
Toch was dit alles niet nodig geweest. Als wit namelijk in diagram 2 wat langer had
nagedacht had zwart aan het kortste eind getrokken. Hoe? Bekijk dat zelf maar eens.
Tot zover een tipje van de sluier van het 36-velden bord.
Bron: “De Dammer”, juni 1996
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Slotantwoord en fragment van Willie Wiggers
Precies 10 jaar geleden in september 1988 was Willie Wiggers aan het woord in de
rubriek ‘Dammer op de Korrel’.
Gerard de Groot en Gino Schirinzi kregen als antwoord op de slotvraag:
Wat vind je van EDC?
“Ik kan alleen maar positieve dingen over EDC vertellen. Grote klasse. Het is erg
belangrijk dat er een jeugdbestuur is, en een jeugdclub op de donderdagavond. Ik denk
dat het goed is voor de continuïteit van de vereniging. Ook de trainingen van Bennie
zijn belangrijk. Maar om kort te zijn: Een prima club met een goed bestuur, en een
altijd gezellige feestavond. ”

Fragment Gerard de Groot – Willie Wiggers
Een partij uit de onderlinge competitie d.d. 12-4-1988.
In deze stand staat wit een schijf voor, maar heeft een achtergebleven schijf op 41.
Deze schijf kan in het spel worden gebracht door 37-32, maar die zet was steeds
verhinderd door dam op 46 via 13-19.
Het spelverloop was als volgt:
1..........
18-22
2. 37-32? 26-31!!
3. 32x21 22-27
4. 21x32 31-37
5. 24-20 De enige mogelijkheid. 37x46
6. 15-10 46x43!! Anders is het remise.
7. 38x49 4x15
6. 49-43 13-18? Hier laat zwart de winst liggen. Wanneer zwart meteen met schijf 15
naar dam loopt is het winst. De partij eindigde nu in remise.
Bron “De Dammer”, september 1998
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De D(r)ammer
Een explosieve column van een anonieme criticus
Column van Albert Boers
Nr. 6. augustus 1998
Onsterfelijk
De vraag of er leven is na de dood, of dat we als een (beter?) ander individu
terugkomen heeft de mensheid vanaf het begin bezig gehouden. Geen
onderwerp is zo met vragen, angsten en rituelen omgeven, omdat wij onze
eindigheid niet kunnen en willen accepteren: We willen allemaal onsterfelijk
zijn en doen ons best om dat ook te worden, bij voorbeeld door simpelweg goed te
leven of mooie dingen te maken. Ook moord en diefstal is een garantie om aan
de vergetelheid ontrukt te blijven zoals vele discutabele standbeelden duidelijk
maken.
Niet vermeld in die zin worden de duizenden mensen die aan de basis van de
maatschappij ongenoemd een waardevolle bijdrage leveren aan de werkelijke
zin van het leven. Mensen die geen standbeeld krijgen en geen vermelding in
de geschiedenisboeken. En laten we eerlijk zijn; dat zou zelfs afbreuk doen aan
de waardige onsterfelijkheid die zij nu bereikt hebben: Gedragen in de zoete
herinnering van velen die hen omringden, vermeld in talloze clubbladen door
wonderschone partijen en een tomeloze inzet bij elke activiteit. Onvervangbaar
en toch vervangen door mensen met dezelfde ambitie. Onsterfelijk geworden
door vele kleine monumenten zoals deze, gecreëerd door vrienden die nooit
afscheid zullen en willen nemen.
Vaarwel Willie Wiggers
Uw d(r)ammer
Bron “De Dammer”, september 1998
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Uit de rubriek “20x20”
Deze stand kwam voor in de laatste wedstrijd van het vorig seizoen voor het eerste
van EDC. Mijn tegenstander uit Zaandam dacht over zijn 9e zet 25 minuten na en
speelde toen 37-32? Op dat moment zag ik wel dat er een directe dam in zat voor
zwart, maar de vraag was of die winnend zou zijn. Immers mijn tegenstander had lang
nagedacht en hoopte misschien dat ik die dam zou nemen. Na zelf ruim 30 minuten
geanalyseerd te hebben kwam ik erachter dat er een (direct) winnende combinatie
voor mij in kon zitten en dat de al genoemde damcombinatie niet winstgevend was.
Deze luidde nl. 16-21, 19-23 en 22-27. Zwart heeft nu wel dam maar wit kan deze op 2
manieren afnemen. Ten eerste door zelf dam te halen. Zwart is nu verplicht de dam af
te nemen door bv. 13-19 en nu pakt wit de zwarte dam af door 33-28! en 38-32 met
gelijke stand. Ten tweede door 33-29! en dan 29-23 spelen met gelijke stand. Nu weer
terug naar de diagramstand. Hoe wint zwart? Door 24-29! Mijn tegenstander had nu
slagkeuze en koos daarbij voor de direct verliezende
voortzetting 34x23? Hoe moet zwart nu slaan? Juist ja
25x34! (Na 18x29 wint zwart ook minimaal een schijf.)
Wit heeft nu keus. Hij speelde 39x30? (Zou hij 40x29
spelen dan haalt zwart dam door 17-21 die echter
meteen door wit kan worden afgenomen ten koste van
slechts 1 schijf) en na zwart 18x29 heeft wit weer keus.
Hij sloeg (gedwongen?) 27x18 (want na 33x24? wint
zwart 2 schijven). Nu komt de temposlag die mijn
tegenstander niet gezien had 12x23!, 13-18, 14-20 en
na 17x46 gaf wit het op.
Slaat zwart in de diagramstand na 24-29!, 33x24 wat
B. v. d. Veen – G. Schirinzi
dus eigenlijk gedwongen was dan volgt 17-21! en 2126! Na analyse durf ik te zeggen dat zwart hier in
gewonnen positie staat, wat binnen 15 zetten tot schijfwinst zal leiden. Wit kan bv. naar
veld 33 waarna zwart 18-23! speelt. Het beste is misschien nog de ruil 27-22 waarna
zwart met 16-21! komt en wit 2 voorposten heeft. Na enige zetten zal zwart een schijf
gaan winnen!
Gino Schirinzi
Bron: “De Dammer”, augustus 1984

214

De EDC - pen
‘De Pen’ aan mij doorgegeven, is dat een eer?
De laatste 4 jaar ben ik zo ongeveer de enige vrouw die regelmatig bij de damclub
aanwezig is. Niet als dammer(ster) want een potje dammen is aan mij absoluut niet
besteed, maar achter de bar voor de voorziening van koffie en drankjes. Dammen is
voor mij Adacadabra in zoverre dat er niets is dat mij boeit aan dammen. Een bord met
witte en zwarte stenen is voor mij alleen maar saai. In mijn jeugd heeft men mij
getracht de regels en de lol van dammen bij te brengen, helaas tevergeefs, toen al.
Heel voorzichtig heb ik nog eens een blik geworpen op het dambord, maar nee hoor, ik
zie ‘het’ niet en ik snap het ook niet. Ook als ik de gesprekken aan de bar probeer te
volgen moet ik al snel afhaken. ‘Zetje Zus of Zo en toen deed ik 21-35(?)’, het zegt me
niets. Ik zie de heren dan heel geleerd en ernstig kijken, het zal wel belangrijk zijn, ik
mis het totaal. En dan die mannen, zijn die leuk? Nou ja, nu begeef ik me natuurlijk op
glad ijs maar ook hier kan ik niet anders oordelen dan ….., op een enkeling na die nog
wat anders te praten heeft dan over dammen. Waarom ben ik er dan? Dat vraag ik me
ook soms af. Maar toch, het heeft ook wel wat. Zoals de heren elkaar uitgebreid
feliciteren na een winstpartij, bedroefd het hoofd schudden bij verlies en menig ‘nou ja’
bij een remise, dat is toch wel een vermakelijk schouwspel. Dan is er het fenomeen
hoe een duidelijk verlies kan worden omgepraat in (bijna) winst. Dit ‘analytisch
vermogen’ ontbreekt bij mij geheel, verlies is toch verlies, zo is het mij geleerd. Vooral
als het om de landelijke competitie gaat op zaterdag is het speellokaal bijna een
zweethok en is de spanning soms echt te snijden. De een na de ander komt een
drankje halen, sigaretje roken en nadenken hoe nu verder, van een clublid soms een
bemoedigend woord. Dan kan soms zelfs paniek toeslaan. Hij staat een schijf achter,
hij stond toch gewonnen, hoe kan dat nu weer? Zorgelijke gezichten maar een blijde
lach van opluchting als degene zich eruit heeft weten te redden. Op de zaterdagse
uitwedstrijden wil de aanwezigheid van supporters soms wel eens positief werken. Het
is gebeurd dat het tij zich keerde en een dreigend verlies werd omgezet in remise of
winst toen Ralph en ondergetekende binnenkwamen. Zo zie je maar wat supporters
kunnen doen. En dan is het napraten en analyseren aan de bar heel vermakelijk. Het
heeft toch wel wat zoals de mannen van EDC eindeloos over dammen kunnen praten,
onbegrijpelijk. Zo af en toe gaat het ook over iets anders, voetbal bijvoorbeeld, toch
ook boeiend. Al met al valt het toch wel mee bij EDC en ik zou iedereen willen
oproepen om bij de wedstrijden op zaterdag of dinsdag een neus om de deur te steken
om te laten zien dat de spelers worden gesteund en gemotiveerd blijven om te winnen.
Een vrouwelijke kijk op dammen door Gera
(sinds 21-06-2002 de vrouw van Ralph de Jong)
P.S. Voor een vrouwelijke inbreng in deze mannenclub steek ik wel eens een
geurlampje aan met wat patchouly. Er zijn mannen die thuis de vraag kregen
“Waar heb jij gezeten?” Bij deze dames, dus écht bij EDC.
Bron: “De Dammer”, januari 2003
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WIE HET LAATST LACHT . . .
Door Martin Fluit, bron: “De Dammer”, april 1983

Een meewarige glimlach trekt om de mond van je tegenstander als hij die combinatie
ontdekt, die jij over het hoofd hebt gezien. Tergend langzaam voert hij hem uit om dan,
tot zijn grote schrik, te ontdekken dat jij hem wel gezien hebt en zelfs wat verder
gekeken hebt dan je neus lang is.
Het is duidelijk dat ik het hier over de lokzet heb. Voor veel dammers behoort dit
spelaspect voornamelijk nog tot de theorie. Om te bewijzen dat de lokzet iets is waar
men terdege rekening mee houden volgen hier zes situaties waarin ik een lokzet
tegengekomen ben.

M. Fluit – B. Maas 1-1
Ben aan zet had hier 6-11 kunnen spelen,
waarna ik geen dam mag halen met 3530? x 25-20 x 44-40 x 28-22 x 43-39 x
xx18 x xxx3 omdat hij de dam dan met
schijfwinst afneemt door 11-17.
Met een lokzet is het echter zo dat men
eerst moet kijken wat er gebeurt als je
tegenstander er niet in trapt. Op grond
van deze overweging heeft Ben deze zet
dan ook niet gespeeld.

E. van Zwienen – M. Fluit 0-2
Ik speelde hier zonder iets in de gaten te
hebben 8-13!, waarna Edwin me verraste
met 26-21. Na van de schrik bekomen te
zijn keek ik wat beter en er volgde toen:
x27 x x xxxx30 20-25 x xxxx41 x xx48 +

De volgende diagramstand kwam voor in een sneldampartij die ik gespeeld heb toen ik
nog in Utrecht bij Ons Genoegen speelde. Het gaat hier om een standaard lokzet in de
bomzet (onthouden dus). Het draait allemaal om de afwezigheid van schijf 42 (voor
zwart schijf 9).
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Van Beuzekom – M. Fluit
Het verloop was: 12-17! 27-21? x xx xx
x23 (anders slaat zwart de schijf op 12)
x37 47-42 (verplicht) x x47 (anders haal ik
dam) 8-12! x 12-18 x xx36 +

M. Fluit – H. Bosch 1-1
Hier speelde Henk 3-8?, waarna wit
doorbrak naar dam, wat echter niet tot
winst leidde. Als echter schijf 14 op 24
had gestaan, dan was 3-8 een fraaie
lokzet geweest 37-31 xx 27-22 x x x 48-42
x 34-30 x xxxx16 en nu volgt eenvoudig:
27-32 x 24-30 x xxx47 +

M. Fluit – Jaspers 2-0
Hier speelde ik als lokzet 44-39?! Dit is
niet zo’n denderende zet omdat ik mijn
tegenstander hiermee de mogelijkheid
laat om maar weer te gaan hakken. Zwart
kon de verleiding om via veld 44 door te
breken echter niet weerstaan.
Er volgde dus 18-22 xx xx44? 40-34!! 2024 met schijfwinst.
Op 44-50 was bijvoorbeeld gevolgd 28-22
x 38-33 xx xxx4 +

H. Bosch – M. Fluit 2-0
Als klap op de vuurpijl volgt nu het slot
van een sneldampartij uit het laatste H.C.
Voogd toernooi. In deze partij werd ik op
zeer originele wijze slachtoffer van een
lokzet.
Ik speelde hier 8-12 om Henk tot 34-29 te
verlokken. Dit speelde Henk inderdaad en
ik haalde toen dam met 14-20!? xx 27-32
x27! x x xxx49 en toen kwamen we er
beiden achter dat 41-36! x x x 28-22 x
xxxx30 + onmiddellijk won voor Henk.
Een lok-lokzet en wie het laatst lacht,
lacht het best.
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Gemiste kansen….
Op 27 januari 2004 vond er in de onderlinge competitie van EDC een boeiende partij
plaats tussen Gerrit Kooistra (met wit) en Bert Slot. Deze partij werd gespeeld bij café
Gerritsen waar EDC bij wijze van proef eenmaal dinsdags speelde. Een filmpje van 6
fragmenten over alle gemiste kansen in deze partij.
Na. 12.15-20? volgde 13.40-34?
Winst was:
35-30!
26-21
28x17
33-28
31x15 +

24x35
17x26
11x22
22x33

Na 15.3-9? volgde 16.40-34?
Schijfwinst was:
38-32!
28-23
30x10
10x19
25x14
14x25

27x29
19x28
9-14
13x24
15-20

Na 19.13-18 volgde 20.38-32?
Het vraagteken wordt duidelijk in het
diagram op de volgende pagina.
27x29
28-23
19x28
30x10
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Zwart reageerde met 22.9-13? 25x14 1520 14x25 4x15
Bert had i.p.v. 9-13? hier ook heel fraai
kunnen combineren via:
25x32
39x30
31x22
26x17

29-34!!
2-8
22-27
17x46
46x5 +

Wit miste hier 40.38-32! met winst en
speelde in plaats daarvan 40.35-30?
Nu dacht zwart remise te forceren via:
30x28
34x3

19-24?
17-21
21x45

Daarmee is de stand bereikt van het
volgende diagram.

Gerrit speelde nu 43.28-23? en remise.
Maar winst is 43.3-8!!
Zwart mag nu geen dam halen vanwege
8-35! en na de zwarte slag volgt 25-20 +
Offeren leidt snel tot een gewonnen 1-om4, dus gedwongen 6-11 28-22! (nog
steeds mag zwart geen dam halen) 11-16
8-3 45-50 gedwongen 3-17! en nu moet
de dam weg anders volgt 16-7 maar na
50-45 volgt 22-18 50x21 26x17 met
dubbele oppositie.
Bron: “De Dammer”, juni 2004
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Hanoeman slaat op fraaie wijze toe in het eindspel!

Bron: “De Dammer”, november 1998 OC
H. Veldman – R. Hanoeman 0-3
Rabin is aan zet en speelde: ...25-48??
Het antwoord van Harry: 35-30?? x 24-20
14-19 20-15 25-14 +
De goede oplossing na 25-48?? luidde:
24-20! x 40-34 x x +

Bron: “De Dammer”, november 1998 NC
R. Hanoeman – G. Rutten 2-0
De Vaste Zet 2 – EDC 9-11
De stand was 9-9 en het leek remise te
worden, dus 10-10.
Maar na het gespeelde 33-39?? toverde
Rabin een fraaie winst op het bord.
5-28!! 39-43 en na lang nadenken 27-21!!
43-49. Op 43-48 wint 28-17! etc.
31-27 en zwart kan het opgeven.
Op 49-35 wint 28-44! etc.

Bron: “De Dammer”, december 2004 OC
R. Hanoeman – G. Kooistra 3-0 Waz
Als er een EDC prijs bestond voor de mooiste eindspelwinst zou Rabin die moeten
krijgen. Omstanders keerden zich al van het bord af richting bar. Dit was toch remise?
Maar Rabin toont de winst aan. 44-39! 40-45 (gedwongen) 38-33! 45-50 (gedwongen)
3-12! 50-45 12-1 en vanaf hier zijn 3 varianten A B C mogelijk. Zie rechterdiagram:
A. 35-40 39-34! xx 17-12 x xx47 +
B. 45-50 1-45! +
C. 6-11 x 35-40 1-7! 40-44 x x 50-45 1-39 45-40 x 6-1 met triktrak winst +
Rabin beweert (uiteraard!) al deze varianten achter het bord gezien te hebben…..
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Drie-Dubbel-Dam

W. van Sint Annaland – P. van de Veen
OC 0-3 Zaz
Deze partij zal de geschiedenis ingaan als
de partij waarin zwart 3 x een dam
haalde, hiermee niet kon winnen maar
tóch won...
Lokzetje: 2-7 x x20 35-30 x 33-29 x 28-22
x xxx maar dan 34-40 x 15-20 x 13-19 x
xxx49 Dam! Maar na 38-32 dam weg!

Zelfde partij Waz
Deze keer is het Wim die een dam kan
nemen. 30-24 xxx 27-22 x xxx2 Dam!
Maar na 28-32 x en 1-7 x x17 dam weg,
dus Wim speelde wat anders, n.l. 30-25.

Zelfde partij Zaz
Een moeilijke beslissing. Zwart is van plan
5 schijven te geven en moet met wat
overblijft eigenlijk zo’n 15 zetten vooruit
rekenen in tal van varianten. Op hoop van
zegen: 29-34 x 14-20 xx 12-18 x 11-17 x
xxx47 Dam!
Na 32-27 xx44 x dam weg!

Zelfde partij Zaz
45-50 39-34 en zwart heeft opniéuw dam!
Maar ook deze derde zwarte dam is niet
goed genoeg. 50-33 ziet er goed uit, maar
het is niet winnend.
Ook 50-28 wint niet al kan wit het wel op
verschillende manieren verliezen.
Met één zet van wit had Paul totaal geen
rekening gehouden.
Wit gaf het op in de diagramstand….
Bron: “De Dammer”, december 2004
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“Stand van de Markies”
In februari 1994 werd Hans van Gompel geïnterviewd in de rubriek 'Dammer op de
korrel'.
Tijdens dat gesprek wees hij op een prachtig eindspelmotief waarmee Ton Sijbrands
ooit eens fraai won!
Op 14 maart 1987 speelden Ton Sijbrands en Hendrik van der Zee (de topspeler van
De Oldenhove) tegen elkaar en wel op bord 7 in de wedstrijd om de titel. Ze wilden
blijkbaar elkaar ontlopen, maar kwamen toch tegen elkaar. Remise was voor Van der
Zee voldoende, zie verder onderstaande tekst en fragment.
Sijbrands aan het woord in De Volkskrant van 23 mei 1987
“Over mijn volgende zet dacht ik ruim vijf,
zoniet tien minuten na. Ik begreep dat Van
der Zee nog op een allerlaatste ‘Schwindel’
speelde, besefte ik tegelijkertijd dat ik die
met bijvoorbeeld 78. 4-36 moeiteloos zou
kunnen omzeilen, maar gaf niettemin de
voorkeur aan een zet die in beide kampen
voor de nodige consternatie zorgde:
78 15-10!? 39-43.
Wit lijkt nu niet meer van verlies c.q. afruil
van zijn achterste schijf te kunnen ontkomen.
Maar: 79. 32-28 43-39 80. 28-23 39-34 81.
23-19 34-30 82. 19-14 30-25 83. 46-37!!
25x3 84. 4-31!!
De zogeheten “stand van de Markies” is nu
beslissend en wel omdat de zwarte dam niet
meer uit het kwadrant 3/25/48/26 kan
ontsnappen.
Zonder het slot af te wachten (zelf had ik 84.
... 3-25 85. 10-4 25-3 86. 4-27 3-25 87. 2743 enz. gepland) maar dit is slechts een van
de diverse mogelijkheden) gaf Van der Zee
zich gewonnen. Na bijna zesenhalfuur
spelen werd Twente’s Eerste kampioen.”
Bron: “De Dammer”, februari 1994
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Selectie van fragmenten

Een selectie van
fragmenten

Fragmenten
Hierna volgt een selectie fragmenten uit de clubbladen van 2008 t/m de jaren 70.
Tot besluit een selectie fragmenten uit het 50-jarig jubileumboek.
Onder de fragmenten staat aangegeven uit welke “De Dammer” ze komen of anders uit
welk toernooi of wedstrijd. Onder de spelersnamen bij NC en PC staat eventueel
vermeld uit welke wedstrijd het fragment komt en de uitslag voor zover bekend.
Daarnaast is er getracht van zoveel mogelijk (oud)leden minimaal een fragment of
meerdere fragmenten te plaatsen. Van sommige leden staan er veel fragmenten in maar
dat heeft dan ook vaak te maken met de lengte van het lidmaatschap bij EDC.
Er is door ons gekozen voor de EDC-notatie die voor het eerst in “De Dammer” van
oktober 2001 werd toegepast. Dat wil zeggen. dat bij een verplichte slag over een schijf
een x wordt gebruikt, bij een tweeslag wordt dit xx en een drieslag wordt xxx enz.
Dan gebruiken we hier nog de volgende afkortingen en tekens:
OC een partij uit de onderlinge competitie of Rinus bokaal
NC betekent dat het een partij betreft uit de Nationale Competitie
PC het betreft een partij uit de Provinciale Competitie (bijv. uit een bekerwedstrijd)
Waz wit aan zet
Zaz zwart aan zet
?
zwakke zet
??
zeer zwakke zet
!
sterke zet
!!
zeer sterke zet
*
gedwongen zet
+
winst
=
remise

1
6

2
7

11
16

12
17

21
26

37

25
30

34
39

43
48

20

29

38

15

24

33

42
47

19

28

5
10

14

23

32

41
46

13

22

31

4
9

18

27

36

3
8

35
40

44
49

45
50
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1) Nijmegen Open 2008
G. Schirinzi – H. Kalk 2-0
Gino won hiermee de eerste prijs voor de
mooiste combinatie van het toernooi en
wel de Frans Kalsbeekprijs!
Wit had als laatste zet 16.50-45 gespeeld!
Zwart speelde nu 9-13? zie diagram.
Na 17.37-31! gaf Henk het meteen op
zonder het vervolg af te wachten: x 26-21
x 30-24 x 47-41 x 42-37 x xxxx x xxx1 +

2) juni 2008 OC
G. Schirinzi – L. Haan 0-3
Na 45.43-39? haalde Luit uit met een
hielslagcombinatie via 17-22! x x x 8-12 x
24-30 x 18-22 x xx x xxx48 +

3) juni 2008 OC
W. Schepers – L. Munnink 0-3
Na 13.38-33? haalde Ludwig dam met 1419! xx 22-28 x 36-41 x 12-18 x xxxx47 +

4) juni 2008 OC
J. Hoven – L. Haan 3-0
39-34? Luit miste helaas de prachtige
bomzet met naslag: 26-31! xx 24-30 x xx
xx xx37 x xxxx43 x en 6-11! +
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5) juni 2008 OC
J. Hoven – P. van de Veen 3-0
Jan kon hier een spectaculaire combinatie
uitvoeren: 33-28! x 24-19 13x24* 37-31 x
xx x x x en dan 43-38 xx xxxx18 9-13 x
x13 en er blijft een 3 om 4 remisestand
over!

6) juni 2008 Zelfde partij.
Zaz 14-19?
Jan nam nu een verborgen dammetje.
42-37! x 37-31 xxx xxxx3. De remisecombinatie 4-10 x 10-14 x xxx x 21-26 xx
22-27 x x27 werd daarop gemist.

7) juni 2008 OC
P. van de Veen – G. Kleinsman 1-1
Paul nam de juiste afwikkeling: 28-23! x
xx x17 maar dan 47-41 x x29? en gaf
Gerhard daarmee de gelegenheid voor
een damcombinatie 7-11! x 26-31 x 14-20
x 4-10 x 13-18 x xxx46 en na 42-37 xxx
x44 =

8) december 2007 NC
I. Tchartoriski – B. van Oosterom 2-0
DIOS Achterhoek – EDC 10-10
Na 20.12-17? haalde Igor er een
kaatsingszetje uit: 27-22! x 37-31 x xxx x
25-20 xx xx18 x xx26 +
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9) december 2007 NC
H. Stroetinga – R. Zdoroviak 1-1
Het Noorden Groningen 2 – EDC 4-16
2-8! een mooie lokzet, er volgde 31-27 =
Na 34-30? x x was spectaculair gevolgd:
21-27!! xxxx14 xx x xxxxx19 +

10) december 2007 NC
Y. Geisenblass – R. Smedinga 0-2
EDC – Oerterp 9-11
Na 17.11-17 nam Yuri een dure dam:
35-30 x 33-29 x x30 x 32-28 xx 27-21 x
xxx2 x x27

11) december 2007 NC
H. Veenstra – M. Makrovitsj 2-0
EDC – Oerterp 9-11
Na 40.44-39? 15-20?
Spectaculair was de damcombinatie
12-18! x 23-29 x 15-20 x 18-22 x xxxx x
14-20 xxxx xxx49 =

12) december 2007 Zomerdammen
M. Sanders – P. van de Veen 0-2
17-21? dreigt met het zetje van Weiss x x
23-29 x 14-20 x 13-19 x xxx47.
Marloes schrok en speelde 27-22?
Maar winnend was 38-33! x 33-29 x 24-20
x 43-38 x xxxxx17 +
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13) augustus 2007 NC
R. Zdoroviak – J. Hoogterp 2-0
Fortuin Dokkum – EDC 10-10
Waz 42-38?
Rafail overziet een verrassende maar
toch ook vrij eenvoudige combinatie:
27-21! x 28-22 x 47-41 xx xxxx1 +

14) augustus 2007 Zelfde partij.
Ongelooflijk maar waar! Eén zet later is
opnieuw een combinatie mogelijk en ook
deze wordt gemist. Maar deze is
behoorlijk ingewikkeld. 28-23! x 47-41 x
35-30 xx xxx x x +

15) augustus 2007 NC
M. Meulenbeld – A. Scharft 2-0
Hijken DTC 2 – EDC 9-11
Zaz 14-20? en Mattijs was snel klaar,
want een standaard hielslagcombinatie
volgde via 24-19! x 38-32 x x42 x xxx6 +

16) augustus 2007 NC
L. Haan – R. Knevel 2-0
Hijken DTC 2 – EDC 9-11
Zwart meende op de linkervleugel van wit
kansen te hebben. 21-27 x x27?
A tempo voerde Luit een 5-klapper uit.
35-30! x 28-22 x 29-24 xx 39-33 x xxxxx5
+
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17) augustus 2007 NC
J. de Haan – L. de Graag 0-2
Warffum – EDC 10-10
Waz 27-22? x x
Het heet niet voor niets het kerkhof!
13-18! x 21-27 x xx41 +

18) augustus 2007 NC
M. Makrovitsj – J.A. Rademaker 2-0
Het Noorden Groningen 2 – EDC 9-11
4-9? En Mark haalde uit met 35-30! x35
33-29 xx 27-22 x28 xxx3 24-30 3-14 +

19) augustus 2007 NC
M. Meulenbeld – J. Bosselaar 2-0
EDC – Huizum 2 10-10
Zaz 17-22?
En Mattijs combineerde met 24-19! x 3832 x x x 42-38 xx xxx7 +

20) juni 2006 OC
L. Haan – J. Gellekink 3-0
Luit vond een mooie lokzet.
29-23! 13-19? 32-28! Op 22-27 of ? volgt
dan: 16-11! x 28-22 xx xxx2 +
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21) juni 2006 OC
B. van der Horn – R. Wagelaar 3-0
Bram vond een mooie combinatie.
36-31! xx 23-18 x xx xx xxxx2 +

22) juni 2006 OC
J. Hoven – R. Hanoeman 3-0
Jan greep fraai de winst met 27-21! x 2923 xx 30-24 x xxxxx1 +

23) maart 2006 OC
L. Haan – G. Zwaferink 1-1
Stand na 28.14-19? 43-39A?? x x 28-32 x
xxx en ondanks 2 schijven minder remise.
A) schijfwinst is 38-32! xx x x xx9 x xx +

24) maart 2006 OC
J. Hoven – G. Kooistra 3-0
Wit won door 24-20!? x 25-20 xx 38-32 x
xxxx5. Jan keek tevreden terug op zijn
“winnende” damcombinatie.
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25) maart 2006 Zelfde partij.
Maar die damcombinatie was niet goed!
Direct daarna was mogelijk geweest:
13-19! xx 24-29 xx 17-21 x xxx41.
En zie dat dan nog maar eens remise te
houden als witspeler!
I.p.v. de damcombinatie was de vreemde
zet 47-41!! onmiddellijk winnend!
Zie volgend diagram.

26) maart 2006 Zelfde partij.
A. 28-32 x xx xxx faalt want zwart mag
niet op 47 of op 48 damhalen.
B. Na 16-21 of 7-11 is de dam naar 5
winnend want nu mislukt die
damvangst van het vorige diagram.
C. 12-18 is verboden door 38-32
D. En na 19-23 volgt een damcombinatie
38-33! xx 24-20 x xx x xxx2 x x37 +

27) maart 2006 NC
M. Makrovitsj – J. van Loenen jr. 2-0
EDC – Hijken DTC 2 11-9
21.47-42: beter was 40-34!
Op 14-19? zou dan fraai kunnen volgen
31-27! xx 28-23 xx 24-19 x 38-32 x xxx4 x
xx +

28) december 2005
R. Zdoroviak – F. Teer 1-1
EK voor veteranen 2005
Na 24-30? x x volgde er een
remisecombinatie: 26-21! x 27-22 x 36-31
xx 44-40 x xxxx20 =
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29) december 2005 OC
L. Munnink – P. van de Veen 3-0
In deze stand had Ludwig minimaal een
schijf kunnen winnen door een bijzonder
lastige combinatie:
34-30 20-24* 32-27! xx 37-31
A. x37 x31 x 38-33! x xx x xxxx26!
Een vierklapper +
B. x28 25-20 xx 44-39 x xxx x xxxxx26!
Een vijfklapper +

30) oktober 2005 OC
P. van de Veen – W. Steinmeijer 3-0
Wit speelde zonder nadenken 45-40!
Gerard Vink wees er later op dat dit een
fraaie lokzet is. De 3 om 3 met 18-23? xxx
xxx44 is namelijk verliezend voor zwart
wegens 32-27! x xx x 34-29 x x x xx30 +
Commentaar van Paul:
“Die hele 3 om 3 niet gezien."

31) oktober 2005
G. Schirinzi – P. van de Veen 2-0
Kloksimultaan 2005
Na 24.31-27? speelde Paul 8-12?
Het analyseprogramma Truus gaf het
volgende slagwerk aan:
18-22! xx 26-31 xx x x 19-23 x 24-30 x
xxx49 x xxxx47 39-33 x14 34-29 met na
damvangst schijfwinst!

32) juni 2005 OC
R. Pots – J. Wiggers 3-0
Rob was al een schijf voorgekomen met
een tempozetje. Na 3-8? maakte hij het
stijlvol uit met 36-31! xxx 40-34 x xxxxx4 +

233

33) juni 2005 OC
R. Hanoeman – G. Kleinsman
Waz miste een combinatie.
28-23! x28* x19 x x x x18 x. En na deze
inleiding volgt een 1 om 3 met 34-30 x
xxx28 +

34) juni 2005 Zelfde partij.
Waz en Rabin overzag opnieuw een
mooie combinatie:
28-22! x 40-34! xx xxx x xxx3 xx x26 +

35) maart 2005 NC
J. Hoven – J. Post 1-1
EDC – Tamek Damkring 10-10
Jan gokte op een combinatie en had 2822 gespeeld. Na 21-26 volgde de
combinatie waar wit op speelde.
34-30? xx 22-18 x 33-28 x xxx7.
Mooi maar fout!

36) maart 2005 Zelfde partij.
Zaz 8-12?
Winnend was 11-17! geweest. De
combinatie heeft al één schijf gekost.
Na 11-17 wint zwart een tweede schijf
want damhalen mislukt door 2-7! xx3 2429 x xxx49!
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37) maart 2005 Zelfde partij.
Zaz 7-12?
Nu had Jan de winst binnen handbereik!
22-18! x23 (na x22 zou 32-28 etc. volgen)
32-28 xx 44-39 x xxxx18.
Helaas wist Jan de overblijvende 4 om 4
niet met winst af te sluiten en het liep
remise. Misschien gezien het partijverloop
toch een terechte uitslag.

38) maart 2005 NC
H. van der Veen – J. Gellekink 2-0
Gorredijk – EDC 17-3
Een mooie doorbraakcombinatie van
Johnny: 17-22! x xx x 24-29 x x x 14-20 x
xxx x 23-28 x xx40 en toch verloren??
Deze standaardcombinatie kwam voor in:
okt. 2004: G. Vink – H. Striker 2-0
dec. 2000: L. Haan – D. Kleinrensink 0-2
mrt. 1996: J. Prinsen – M. de Kogel 2-0
mrt. 1993: Schutte – R. Hanoeman 0-2
nov. 1991: M. Koop – R. Janssen 2-0

39) december 2004 NC
R. Hanoeman – B.J. Hulsman 2-0
DEZ/NGKZ – EDC 8-12
Wit bracht met 31-26 een fraaie dreiging
op het bord, 12-17? en onze Rabin
combineerde naar dam door 25-20! xx 2823 xx 38-33 x xxxxx5! xx x47 +

40) oktober 2004 Nijmegen Open 2004
G. Schirinzi – S. Winkel 0-2
Zaz speelde 11-17 x x +
Maar het had veel fraaier gekund zoals
een derde Overijsselse dammer, Marino
Barkel, aantoonde. In de diagramstand is
een prachtige combinatie mogelijk: 2329!! xx 24-30 x 16-21 xx xxxxx9 x xxx44 +
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41) juni 2004 OC
J. Gellekink – R. Hanoeman 0-3
Een fraaie zesklapper in de Rinus bokaal.
Na het gespeelde 37-32? sloeg Rabin
heel fraai zijn slag via 23-29! x 13-19 xxxx
xxxxxx50 +

42) maart 2004 NC
Z. Tahman – B. Meijerink 2-0
De Vechtstreek – EDC 9-11
Zaz 4-10? Zahari haalde nu dam via
30-24 x x19 x 37-31 xx xxx4 +

43) maart 2004 NC
S. Sloot – P. van de Veen 0-2
EDC – Witte van Moort 3 15-5
Waz 28-22?
23-28! xx x x 3-9 x 12-17 xx xxx47 39-34
13-19 34-30 47-36 22-17 36-4 30-25 2-7
33-29? x x 26-31! x 19-23 x xxxx11 +

44) december 2003 OC
R. Pots – W. Schepers 3-0
Zaz 12-18?
Rob haalde nu dam door 29-24 x30 x x
27-21 x 38-32 xxx xxxx1 +
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45) oktober 2003 OC
J. Gellekink – L. Haan 0-3
37-31? Zwart haalde nu een dam met een
fantastisch afspel. Kijk mee en geniet!
24-29! x x x19 (gedwongen want na x24
heeft zwart de tempozet 21-26 x xx48!)
x23 x 23-28 x 13-18 x 21-26 x xx48!
Luit stond nu op slag en Johnny zag een
laatste kans. 24-20 x 38-32 xx49 20-15
x34 xxx2 x35. Zie volgende diagram:

46) oktober 2003 OC Zelfde partij Waz:
A. 45-40? x45! en bij de volgende zet
volgt damvangst via 45-7! en 3-8 +
B. 2-11 of 2-16? 34-7 x 3-8 x x8 en zwart
zet de twee witte schijven vast.
C. 36-31? Partijverloop. Nu nog niet de
dam afvangen door 34-40 want dan is
het nét remise maar eerst 34-1! De
dam móet weg dus 2-16 1-7 x 3-8 x
x8 31-27 8-13 27-21 13-8 21-16 8-2
45-40 2-7 40-35 7-2 35-30 x 16-11
35-40 11-6 40-1 met oppositie +

47) april 2003 PC
D. Slotboom – G. Schirinzi 3-0
EDC – Witte van Moort 0-12 (beker)
Gino nam een mooie combinatie met 2429!? x x xx 17-22 x 9-14 x 22-28 x xxx49.
Helaas, het was een lokzet van Danny.
38-32! xx47 45-40 x x x 14-10 +

48) april 2003 PC
G. Vink – G. Salomé 0-3
EDC – Witte van Moort 0-12 (beker)
Na 48-42? volgde onmiddellijk een
spectaculaire combinatie van Gil, de
meervoudig sneldamkampioen van
Overijssel. 17-21! x 13-19 xx 8-13 xx xxx
x en dan de klapper: 21-27 x xxxx50 +
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49) april 2003 OC
J. Hoven – H. Veldman 3-0
Zaz
Op 13-19? zou een dam volgen door
28-22! xxx 31-27 x xxx2 +
Maar na het gespeelde 13-18? volgde óók
een dam door 35-30! x 29-24 xxx xxx2 +

51) april 2003 Sneldampartij
G. Vink – M. Koop 1-1
Voogd toernooi 2003
Na 7-12! speelde Michel met overtuiging
de wanhopige dammer die een vreselijke
blunder heeft begaan. Wit neemt toch een
simpele schijfwinst?
Gerard liet zich verleiden: 23-19? x xx
waarna Michel dam haalde met 8-12 x 1722 x xx x 35-40 xx xxx47 =
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50) april 2003 Sneldampartij
G. Vink – R. Pots 2-0
Voogd toernooi 2003
Gerard haalde uit met een 7-klapper:
24-20! xx xx x 37-31 xx 27-22 x 38-32 x
xxxxxxx15 +

52) januari 2003 NC
P. van de Veen – A. van Tongeren 3-0
EDC – Apeldoorn 2 11-17
Paul had de combinatie al enkele zetten
aan zien komen en ‘erin’ gehouden.
14-20? is niet onlogisch. Maar er volgde
dam op 5 door 27-22! x x xx x47! x 38-32
xx xxx5 +

53) januari 2003 NC
R. Janssen – F. Jansen 1-1
DDC Deventer – EDC 12-12
Zaz 21-27?
Roel haalde met het zetje van Weiss een
dam: 24-20! x 29-23 x 38-32 xx xxx5.
De dam was goed, het vervolg helaas
minder: de dam werd enkele zetten later
afgevangen met remise als resultaat.

54) januari 2003 NC
T. Smeenk – G. Vink 1-1
DDC Deventer – EDC 12-12
Zaz 8-12?
Gerard had hier een spectaculaire
damcombinatie kunnen uitvoeren door:
24-29 x 14-20 x x x 15-20 xx x x19 8-13 x
x x xxx48! Waarschijnlijk was dit goed
genoeg voor de winst!

55) november 2002 NC
W. Muys – M. Koop 0-3
Univé Bunschoten – EDC 14-11
Waz 42-37?
Truus beveelt wit 36-31 aan met groot
voordeel. Maar wit speelde 42-37?
waarna Michel een fraaie combinatie
uitvoerde 13-18! xx 12-18 x 20-25 x xx x
17-22 x xxx42 +

56) november 2002 NC
G. Kooistra – J. Kos 1-1
EDC – Tamek Damkring 24-3
Zaz 14-19?
Gerrit nam een verrassende combinatie,
maar helaas verkeerd!
38-33! x 29-24? xx xx5 21-27 xx x17 met
een volstrekt gelijkwaardige stand.
Wél winnend was: 38-33! x 25-20! x x x
20-14 x 30-24 x xxx4 +
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57) november 2002 OC
W. van Sint Annaland – P. van de Veen
0-3
Zaz 5-10, 28-23 is gedwongen maar Wim
voelde er niets voor om zelf het dynamiet
aan te steken en koos voor 31-26? x x
waarop Paul liet volgen: 17-21! x xx x 1822 x x x 24-29 x24 x x xxx46 +

58) augustus 2002 OC
R. Koop – B. Veldman 0-3
Björn nam een damcombinatie door:
29-33! xx 24-29? x 26-31 x 17-22 x
xxxxx50.
Nu volgde 18-13? xx xx x7 +
I.p.v. 18-13? was de plakker 18-12 =
In de diagramstand is het volgende wel
winnend: 29-33! xx 17-22! x xx31 x 16-21
x 26-31 x en nu pas 24-29 x xxxxx50 +

59) juni 2002 PC
G. Kleinsman – J. Arrindell 3-0
EDC 2 – De Hammerdammer 12-0
Uit de PODB-bekerwedstrijd 2e ronde.
Zaz 19-23? x x24 x x
37-31! xx 27-21 x 38-32 x xxxx2 +

60) juni 2002 PC
J. Huls – G. Kleinsman 1-1
EDC 2 – Witte van Moort 4 7-4
Uit de PODB-bekerfinale!
Nu dacht Gerhard de remise te forceren
door 33-38? x 44-50 33-29 50-45 34-39!
x18 x6 18-9. Op dit moment zei wijlen
Johan dus: “Kwestie van tijd en techniek!”
Vervolgens speelde hij 6-28?
(De witte dam een veld verder op 33 is
wel goed!) 16-21! x 9-22 =
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61) juni 2002 OC
J. Gellekink – R. Pots
Wit speelde gewaagd en dapper 34-29! x
x. Een prachtige lokzet want als zwart met
19-23 de schijfwinst zou nemen volgde er
een dam via 37-31! xx 27-21 x 38-32 x
xxxx4 +

62) juni 2002 OC
J. van Montfoort – J. Wiggers 1-1
Jan haalde een dam door 27-21 x 37-31
xx 39-33 xx xxx4.
De partij eindigde toch nog in remise.

63) juni 2002 OC
W. van Sint Annaland – H. Veldman 0-3
Waz speelde 43-39?
Harry vond een snelle manier om zijn
schijf op 4 naar veld 44 te brengen: 27-31!
x 17-22 xx 19-24 x 9-14 x xxxx44 +

64) maart 2002 OC
R. Hanoeman – G. Vink 0-3
Gerard forceerde fraai de winst met 8-13!!
A. 43-39? dan volgt 24-29 x x x34 27-31
x xxxx44 x +
B. 37-31? dan volgt 23-28 16-11 (wat
anders) xx48 x 14-20 xx x xx x25 +
C. 26-21? dan wint zwart door 23-28 xx
xxx48 +
D. 37-32? dan komt: 23-29! x 24-30 xx
xxx48 +
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65) maart 2002 OC
P. van de Veen – H. van Gompel 3-0
Hans speelde 12-17! in de hoop op 32-27.
Wits antwoord: 32-27, een lokzet!
En na het nemen van de combinatie met
19-23 xx xx42 x x werd Hans verrast door
48-42 x 39-34 x xxx4 +

66) december 2001 OC
G. Vink – R. Koop
Na afloop liet Ronny zien dat na 14-19?
een fraaie damcombinatie zou volgen:
34-30!! xx x xx 33-29 x 29-23 x 27-22 x
xxxxx5 x x +
Met verwisselde kleuren kwam deze
combinatie voor in het kampioenschap
van Amsterdam van 1975.

67) december 2001 PC
? – H. van Gompel 0-3
BDV Borne 3 – EDC 2 5-17
Hans van Gompel weet deze remisestand
op een erg originele manier tot winst te
voeren!
14-20 x13 gevolgd door 20-24! en zijn
tegenstander gaf het op!

68) december 2001 NC
R. Janssen – F. Stoppels 3-0
Provinciaal Gronings 10-tal – EDC 11-14
Roel nam een peperdure dam door:
33-28 x 41-37 x 42-37 x 43-39 x 36-31 x
47-41 x 39-33 x xxx5 x xxx x.
Door een grote fout van zijn tegenstander
liep dit nog erg goed af.
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69) december 2001 NC
L. Haan – H. de Groot 3-0
Provinciaal Gronings 10-tal – EDC 11-14
Luit had 47-41 gespeeld. Niet de beste
maar wel de winnende zet want de
dreigende damcombinaties zijn de
zwartspeler te machtig.
21-26? 34-29! x xx x14 27-21 x17 28-33 x
xxx2 +

70) augustus 2001 OC
G. Schirinzi – M. Koop 0-3
Waz 35-30?!? 20-24 x xx. Aftroeven op
hoog niveau. De bedoeling van Gino was
27-21 x 33-28 x33 xxx en een schijf winst.
Echter, Michel toepte over want hij had dit
vervolg berekend: 25-30! xxx xx50. Dus
bleef er voor Gino niets anders over dan
met een schijf minder door te spelen.

71) juni 2001 OC
J. Velner – J. van Montfoort 0-3
Zwart hoopte op 39-33? in verband met
18-22! x 23-29 x 22-27 en dam op 50 +
Maar na 48-43? kon het ook anders 23-28
xx 14-20 x 13-19 x xxx49. Met goed
tegenspel (maar wit vond dat niet) kan die
dam worden afgenomen zonder al te
groot nadeel.

72) februari 2001 OC
L. Munnink – P. van de Veen 1-1
Na dam halen met 41-46? werd Paul
onaangenaam verrast door 18-13! xxx 2923 x 40-34 x xxxx15 en de overblijvende
3-om-3 is remise.
In plaats van 18-13 was 35-30 ook remise
na 46-23* 24-20 x7 20-15 7-16 xxx2
xxxx33 =
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73) oktober 2000 OC
74) oktober 2000 Zelfde partij.
W. van Sint Annaland – R. Hanoeman 0-3
Deze stand zou voor velen reden zijn geweest om een hand te geven en een pilsje te
gaan drinken. Zo niet ‘tijger’ Wim! Na lange tijd vertwijfeld zijn hersens gepijnigd te
hebben kwam hij tot de schitterende zet 37-32!!
Rabin zal even aan verstandsverbijstering bij Wim hebben gedacht maar ontdekte
spoedig tot zijn eigen verbijstering dat na het slaan naar xxx46 (gedwongen) nu 36-31
xx en 40-34 x xxxxx2 volgde zodat de stand er ineens uitzag zoals in het tweede
diagram. Aangezien 46-23 niet gaat wegens 2-19 is schijf 17 niet tegen te houden.
Een 100% zekere remise, en dat vanuit de stand van diagram 73. Knap! En toen viel
Wim’s vlag….

75) juli 2000 OC
G. Vink – G. Schirinzi 0-3
Een zesklapper na 39-33? 17-22!! 26x19
25-30 xx xxxxxx50 x xx +
Mede door deze nederlaag van Gerard
pakte Bennie Wiggers in 2000 de titel.
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76) juni 2000 NC
W. van de Berg – G. Schirinzi 2-0
EDC – Lent 6-14
Een leerzame verliespartij. Na 45-40 bood
de witspeler remise aan!?! Gino weigerde
en liep vervolgens in deze fraaie lokzet:
25-30? xx xx 24-20!! x 33-28 x 28-22 x
27-21 x 44-40 x xxxx x 38-32 x xxxx1 +

77) juni 2000 NC
L. Munnink – T. Olde Hanhof 0-2
DDC Deventer – EDC 15-5
Na het gespeelde 11-17 x x17? haalde
Ludwig, bij zijn debuut in het eerste,
combinatief uit met 28-22! x 35-30 xxx
xxx7 x xxx25.
Hij kwam hierdoor een schijf voor maar
verloor later nog via een damcombinatie.

78) juni 2000 NC
G. Kooistra – G. Brummelman 2-0
EDC – Vorden 2 10-10
Als laatste zet had zwart hier 8-13?
gespeeld. Gerrit forceerde nu schijfwinst
door 34-30 x x 24-29 of? (op 20-25? zou
volgen 28-23 xxx xxxx6 en wit dreigde
met 30-25) 30-24 x xx +

79) december 1999 NC
L. Peters – A. Boers 1-1
Eureka Hoensbroek – EDC 10-10
Zwart ruilde met 18-22? x x waarop wit
dam nam met 35-30! xx xxx4? (Winst was
geweest als wit naar 2 had geslagen.)
Nu haalde onze oud voorzitter Albert fraai
remise met x x36 8-13 xx 21-26 x 15-20
xx xxxx36 =
Bron: Brabants Damnieuws.

80) december 1999 Probleem
P. van de Veen
Een destijds ingezonden probleem.
Wit speelt en wint!
28-22! x x x 37-32 xx 29-23 x 36-31 x 4742 x 39-34 x xxx2 +
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81) november 1999 OC
G. Vink – B. Slot 3-0
Na 23-29? volgde ‘dubbel slagwerk’
38-32! xx 24-19 x 25-20 x xxxx x 37-31 x
xxx13 +

82) november 1999 OC
T. Hesselink – P. van de Veen 3-0
Jeugdspeler Tim had zojuist 44-40
gespeeld. Paul staat lastig en ging nu op
de 15e zet in de fout met 25-30?
27-21! en de zwartspeler staakte de strijd.
Na het slagwerk zou via 29-23 x 40-34 x
xxxx5 + volgen.

83) december 1998 OC
W. van Sint Annaland – G. Schirinzi 3-0
Wit lijkt hier verloren te staan maar na
32.37-32?! is de zwartspeler te gretig met
22-28 xx xx48? Zwart verwachtte nu een
hand van zijn tegenstander .....
Echter 32-27! xx 43-38 x x x xxx4 +

84) juli 1998 OC
M. Bos – F. Makdoembaks 0-3
Marcel zette hier voort met 44-39?
Freddy vervolgde met 20-24? waarna hij
het later uitmaakte.
Truus gaf aan dat na 44-39? zwart kon
combineren via 23-29 x x30 x 16-21 xx
x27 x21 x17 x xxxx35 +
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85) april 1998 OC
A. Boers – G. Kleinsman 0-3
Wit staat een gezonde schijf voor, maar
liet het als volgt nog lopen: 34-29 10-14
39-33 14-20 44-39?? 12-18! x 27-31 x xxx
x xxx47 +

86) oktober 1997 Sneldampartij
G. Kleinsman – G. Schirinzi 0-2
Jeninga toernooi 1997
Uit dit sneldamtoernooi een openingszetje
met het commentaar van de witspeler.
“De eerste wedstrijd van het seizoen. Vol
goede moed van start, maar o wé, de
zintuigen nog niet gescherpt: 32-28 18-23
33-29 x x28 20-25 41-37 13-18?! 37-32
15-20 46-41?? 18-22!! met altijd 2
schijven achter.”

87) juli 1997 OC
R. Janssen – L. Haan 2-0
Wit dacht een schijf te kunnen winnen met
37-32 x 28-23 x x19 x x14 x19 x22 wat na
26-31? ook gebeurde. Echter 23-28! i.p.v.
26-31? 42x33 (22x33?? 19-24!) x

88) maart 1997 OC
G. Schirinzi – G. Vink 0-2
Na 32-28? verraste Gerard de witspeler
met een fraaie en zelfs winnende
damcombinatie: 17-21! x x x 18-22 x 1420 xx 24-29 x 13-19 x xxxx49 +
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89) maart 1997 OC
M. Koop – R. Janssen 2-0
Michel had als laatste zet 40-34! gespeeld
en na 3-8? maakte hij het uit: 33-28! x xx
xxxx 30-24 x xxxx3 +

90) oktober 1996 OC
L. Munnink – A. Content 2-0
Na 12-18? haalde Ludwig uit met 48-43! x
38-32 xxx xxxx3. Alex vervolgde nog met
21-26 41-37 maar moest na 16-21? 2823! xx 37-31 x xxxx2 door gebrek aan
hout het duel staken.

91) oktober 1996 NC
G. van Dijk – L. Gueye 0-2
WSDV (Wageningen) – EDC 13-7

92) juni 1996 OC
H. Veldman – M. de Kogel 0-2

Zaz
Vanuit de diagramstand vervolgde het
spel met: 27-32! x 17-21 45-40 x 31-26
22-27 26-21? 18-23! x xx 18-12 13-18 x 913! en vanwege de dreiging 32-37!
gevolgd door 13-19 moest Geert, de
voormalige topspeler, een schijf offeren
met 21-17 27-31 x xx x 13-18 +
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Waz
Marcel liep met 38-33! achter schijf 28 en
Harry ving niets vermoedend op met 1217 x en sloeg vervolgens foutief x28? met
de volgende ontknoping: 34-30! x 44-40 x
30-24 x29 39-33 x xxxx1 +

93) juni 1996 OC
L. Haan – H. Veldman 0-2
Zaz 19-23? en Luit verzuimde de winst via
37-32! xx x x xxxx26 +
In plaats daarvan speelde hij 20-14?? en
daar kreeg hij meteen spijt van: 5-10 x 2328 x xxx20 +

94) juni 1996 PC
T. Miksa – G. Schirinzi 2-0
Witte van Moort 1 – EDC 7-1 (beker)
Na 17-21? volgde 45-40! x xx x 24-19 xx
33-28 x x x 29-24 x xxx1 +

95) mei 1996 OC
G. Schirinzi – L. Gueye 0-2
Na 49-44? kon de Senegalees Lat zijn
specialiteit tonen: 22-28! xx 23-29 x 5-10
x 18-22 xx x x xxxx50 +

96) mei 1996 OC
L. Gueye – M. de Kogel 0-2
Lat haalde opnieuw spectaculair uit maar
wist zowaar de stand na 13-19? 38-32!
xxx 39-34 x 30-24 x xxx x 32-27 x xxx x x
nog te verliezen!?
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97) mei 1996
M. de Kogel – G. van Willigen 2-0
Amsterdams Paastoernooi 1996
Na 13-18? combineerde Marcel naar dam
met 28-22! xx37 x x 25-20 x 38-32 xx 4034 x xxx2 +

98) maart 1996 PC
H. Reuvekamp – G. Kleinsman 0-2
EDC – DDD Dedemsvaart 11-5
Na 39-34? haalde Gerhard er een dam uit
door 8-12! x xx x33 (na x34 kan 24-29/30
gevolgd door 12-18 11-17 xxx47) 14-19
xx 12-18 x 11-17 x xxx47 40-34 5-10 3832? xxx x44 +

99) maart 1996 PC
G. Blok – G. Schirinzi 0-2
OG Wapenveld – EDC 4-12
Na 28-22? kon zwart het combinatief
uitmaken en wel via 24-29! x x x 12-17 x x
x 26-31! x 23-28 x 13-19 x xxxx49 +
Mede door deze overwinning werd Gino in
het seizoen 1995-1996 provinciaal
topscorer in de hoofdklasse met 17 uit 9.

100) december 1995 PC
J. Sinnema – W. Wiggers 1-1
EDC 3 – BDV Borne 2 11-5
Na 30-25? volgde 18-23? Bennie Wiggers
zag dat zijn broer hier het zetje van Weiss
miste en wel door 19-23! x 24-30 x 23-29
x 13-19 x xxx49 +
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101) december 1995 PC
G. Schirinzi – D. van Ommeren 2-0
EDC 2 – EDC 1 4-12
Dick heeft net een schijf geofferd met 2732 en speelde nu 14-19? waarna Gino
uithaalde met 26-21! x 37-32 28x37* x32
xx 29-24 xx 48-43 x xxxx5 +

102) oktober 1995 OC
B. Wiggers – J. Wiggers 2-0
Bennie had als laatste zet 38-33!
gespeeld. Er dreigde nu 26-21 30-24
gevolgd door 32-28. Johan sloot daarom
terecht met 3-8. Nu volgde 45-40! en
wederom deed de zwartspeler het goed
door met 7-11 te vervolgen, want op 49A? zou Bennie fraai uitgehaald hebben
met: 26-21! x 32-28 x xx x 30-24 x 40-34
xx 36-31 x xxxxxx5 +
A) 10-14? dan idem en slag met xxxx3 +

103) mei 1995 OC
L. Haan – J.J. Jurg 2-0
Onderlinge in Hengelo d.d. 12-11-1974
Zaz 24-30? x x29 x x 32-28! xx41 42-37
xx xxxx10 +

104) mei 1995 OC
L. Haan – A. Bruins 2-0
Na 39-33! trapte André met 23-28? in een
bekende combinatie x22! xx x xx 35-30 x
30-24 x xxx1 +
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105) maart 1995 OC
A. van Galen – H. Veldman 2-0
Harry speelde 3-9? en kwam later een
schijf achter. In de diagramstand was
10-14? verhinderd door het hielslagje via
27-21! x 31-27 x x22 x 42-38 xx xxx10 +

106) december 1994 OC
D. van Ommeren – L. Haan 0-2
Na 39-34? volgde 17-21! 26x17 x21 xx
18-23 x 24-29 x 13-18 x xxxx50 +

107) december 1994 OC
A. van Galen – D. van Ommeren 0-2
Dick kwam er thuis achter dat hij een
combinatieve winst had gemist!? Hij gaf
het volgende aan: Stand na de 27e zet
van zwart 23-28. Met zijn 28e zet offerde
wit 37-32? x 49-44? en nu 37-41! x 17-21
xx28A 18-22 xx 7-11 x xxxxx45 +
A) xx6 22-28 x 7-11 x xxxxx45 +

108) december 1994 OC
G. Schirinzi – E. Koops 2-0
DDD Dedemsvaart – EDC 6-10
Na het gespeelde 42-38! kwam 23-28?
Gino forceerde nu de winst via: 41-37!
18-23 of ? 43-39! 9-14 of ? Er volgde nu
een doorbraak waarbij aan beide kanten 8
schijven van het bord gingen verdwijnen.
39-33! x 48-43 x 26-21 x 24-20 x 31-26 x
xxxxxx18 19-24 x 16-21 x xxx 38-33 8-13
33-29 x 25-20 +

252

109) november 1994
B. Wiggers – W. Leijssenaar 2-0
PODB-damdag in Heino 1994
Bennie won het openingstoernooi van de
PODB in Heino. In deze klassieke stand
dreigde zwart vast te lopen.
Na het gespeelde 17-21? volgde x x 3429! x x x 28-23 xx 38-33 x xxx3 xx xxxx4
+

110) november 1994 OC
G. Kleinsman – G. Schirinzi 0-2
Wit speelde hier 29-24?
Er volgde nu een verrassend mooie
damcombinatie voor zwart via een soort
“Coup Raphaël” waarbij wit 3x achter
elkaar 2 schijven moest slaan met een
zesklapper tot besluit: 28-33! xx 17-21 xx
10-14 xx xx x xxxxxx46 +

111) juni 1994 OC
G. Kooistra – D. van Ommeren 1-1
Dick had als laatste zet 3-8? gespeeld en
er volgde 27-21? 16x27 x en =
Echter thuis speelde Gerrit zijn partij na
op de Saitek damcomputer en toen kwam
hij er achter dat hij een winnende dam
had gemist?! en wel via 29-23! x 27-21 xx
28-23 xx xxxx1 +

112) juni 1994 OC
J. Baas – W. van Sint Annaland 1-1
Wim had als laatste zet 44-49? gespeeld
en dacht natuurlijk: “Wat kan er mij met 2
dammen nog mis gaan.” Jan speelde nu
7-45? en het werd remise! Maar, na 7-45?
kwam Jan er achter dat hij schitterend
had kunnen winnen op oppositie en wel
door 7-11!! x 32-28 xxx x x x +
Eigenlijk te mooi om waar te zijn.
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113) februari 1994 OC
H. van Gompel – G. Kleinsman 2-0
Zaz 16-21?
Nu nam Hans de doorbraak via 34-30! x
23-18 x 33-29 xxx xxx7 +

114) februari 1994 NC
E. Prosman – M. de Kogel 2-0
EDC – Damlust 6-14
Na 11-16? maakte de topspeler van
Gouda het uit met 24-20! x 27-21 xx 3024 xx xx x xxxxx15 +

115) februari 1994 NC
R. Koop – B. Weistra 1-1
EDC – DVSB (Soest/Baarn) 9-11
Na 15-20 nam Ronny de dam via 41-37?
x 38-32 xx 42-37? x 30-24 x xxx4 22-28?
(Zwart had nu leuk kunnen winnen door
29-33! xx 14-20 x 13-19 x x x 17-21 x
xxx41 +) 47-42 32-37 44-40 x 39-34 xx
xxx32 en na enige zetten werd het
remise.

116) december 1993 NC
G. Schirinzi – A. Janssen v. Doorn 2-0
WSDV (Wageningen) – EDC 7-13
Op dit moment stond er een gewonnen
overmachtseindspel voor zwart op het
bord, maar de psychologie in de sport
ging nu meespelen. Zwart kon het op
verschillende manieren aanpakken en hij
besloot te kiezen voor het lopen met schijf
18 om een tweede dam te halen.
18-22 11-7 22-27 7-1 27-31 1-45 31-36
45-50 36-41?? Ongelofelijk, het lijkt wel
een zet uit een damsprookje: 15-10! xx39
xx46 en zwart gaf het ontsteld op.
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117) september 1993 KvO 1e kl. 1993
A. Beute – C. Scholte Lubberink 2-0
Aart werd in 1993 kampioen van
Overijssel in de 1e klasse!!!
Zaz 11-16? 28-23! x 29-23?A x 33-28 xx
xxx2 x x27 13-18 xx 24-29 x xx. Hierna
ging het verder met 43-38 3-8 38-32 1419? 27-22! xx 48-42 x 39-34 x xxx2 +
A) Veel beter was hier om verder te gaan
met 35-30! x 29-24 x xxx x 33-28 xx xxx2
x x27 +

118) juni 1993 NC
...................... – E. Rijndertse 0-2
HISTORISCH ! ! ! !
Lent 2 – EDC 5-15
Na 33-28 volgde 11-17 x 18-22 x xx.
“Onze speler” had deze “Lentse Schone”
hier zelfs willen laten terugzetten, maar in
het belang van het team deed hij dat niet
en nu speelde hij vrijwel direct 34-30!??
met een gebaar van “Sorry dat je in een
standaardzetje bent getrapt.” xx 32-27 x
27-21 x 38-33 x xxxx1 en nu de
ontluistering 13-18 en na 42-38 2-7 x x7
stond “onze speler” een schijf achter en
verloor uiteindelijk.

119) juni 1993 NC
H. Veldman – N. Wegh 2-0
Lent 2 – EDC 5-15
Zaz 20-24? x x29* x24 13-19 (op 14-19?
wint 20-14) x x24 32-28! x19 34-30 x xx x
28-22 x 36-31 x xxxx5 +

120) juni 1993 OC
T. Keijzer – B. Wiggers 1-1
Zaz 19-24? x x en Tonny was er als de
kippen bij om via 28-23! x 39-33 x 48-43 x
31-26 x xxxx30 = en dat betekende mede
voor Gino zijn eerste clubkampioenschap!
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121) maart 1993 OC
E. van Zwienen – E. Leusink 1-1
Eric dacht vrij goedkoop een dam te
kunnen nemen. Dit brak hem op de
volgende manier op: 16-21? x 23-28 x23
xxx50 xxx x x x en Eric stond dus een
schijf achter. Later werd de partij nog =

122) december 1992 NC
M. de Kogel – Bruins 1-1
DVSB (Soest/Baarn) – EDC 12-8
Waz speelde hier 29-23 x xx x 40-34 en =
Een fraaie mogelijkheid in de diagramstand uit een analyse is: 42-37 16-21! en
nu faalt 28-23? x x vanwege 22-28!!
xxxxx22 xx42 xx 42-48 x xxx x xxx2 +

123) juni 1992 NC
M. Koop – J. Kerkmeester 2-0
EDC – Huizen 10-10
Waz: Michel won fraai door 44-40! x 2923 x x xx 24-20 x 32-28 x xxxxx7 +

124) december 1991 NC
P. Everloo – G. Schirinzi 0-2
Nijverdal – EDC 13-7
Zaz: 48e zet: 39-44? of ?
Er volgde 8-3?A 44-50 22-18 25-30!B xx
xxx48 18-13?? 26-31 +
A) Echter wat omstanders wel zagen,
maar beide spelers, vanwege de
hevige tijdnood niet, was dat de witspeler het direct had kunnen uitmaken via 37-31! xxx 8-3 xx xxxx12 +
B) 50-22?? faalt verrassend door 18-12!!
xxx33 32-28 xx xx45!! +
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125) november 1991 OC
R. Janssen – B. Wiggers 0-2
Na 13-19! volgde 32-27? x 31-26 x xx13
x33 x28 x18 x37 17-21 x 18-22 x xxx41 +

126) mei 1991 OC
H. Veldman – J. Gellekink 2-0
Na 5-10? sloeg Harry toe met 29-24! x
x19 x 27-22 xx x x 38-32 x xxxx15 +

127) mei 1991 NK aspiranten 1988
M. Koop – F. Fennema 2-0
Waz 34-30! 13-19 27-22! 23-29 32-28 1217 47-41?! Een slimme lokzet .....19-23!?
28x19 xx 45-40! x 30-24 x 40-34 x xxx4 +

128) mei 1991 OC
D. van Ommeren – M. Koop 0-2
Na het gespeelde 40-34? maakte Michel
het spectaculair uit via een zevenklapper!
14-20!! xx 24-29 x xx x40 3-9 x xxxxxxx46
+
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129) mei 1991 OC
B. Schlie – A. Bruins 0-2
Waz 37-32?
Van een van André’s specialiteiten, het
uitvoeren van een combinatie, maakte hij
tegen Benno handig gebruik. 9-13! x 2227 x 13-19 xx 23-29 x 12-18 x xxxx46 3933 46-5 33-28 xxx39 40-34 x x +

130) mei 1991 OC
E. van Engers – L. Munnink 2-0
De kampioen van groep 3 zorgde hier
voor een leuk fragment! Na het in de
diagramstand gespeelde 2-7? zag Edu de
dam nog niet en vervolgde met 41-37?
Ludwig gaf hem door 8-12? te spelen
weer een kans en nu volgde vernietigend
34-30! xx 33-28 x xxxx x 32-28 x x x 2721 x xxx4 +

131) februari 1991 OC
B. Schlie – A. van Galen
Toen Benno ’s nachts thuiskwam en de
computer het werk liet doen schrok hij
zich een hoedje. Na het gepeelde 11-17?
(wat anders?) speelde Benno 47-41?
De computer zag het beter: 37-31!! xxx
38-33 x 27-22 x xx x11 (x29 komt op
hetzelfde neer) 49-44 x xxxxxxx5 (weer
een zevenklapper!) xx 44-40 x 5-23 +

132) mei 1990 OC
G. Kleinsman – A. Bruins 2-0
In de diagramstand had Gerhard zojuist
een fraaie lokzet geplaatst via 33-28!
André dacht nu naar dam te kunnen
combineren maar kwam bedrogen uit ....
27-32!? x 18-23 x xx31 x 19-24 x xxx41
42-37! xx xx6 en in plaats van zelf dam te
halen gaat Gerhard naar dam!
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133) april 1990 OC
D. van Ommeren – G. de Groot 0-2
Dick heeft in deze Roozenburg-stelling
zijn stand een beetje krom opgebouwd.
Mist een schijf op 49 en zwakke formatie
40-34.
Zaz 18-23! 30-25 x 33-29? x xx 17-21! xx
19-24 x 24-30 x 13-18 x xxxx50 + Een
standaardcombinatie in de Roozenburg.

134) februari 1990 PC
S. van Dalfsen – B. Slot 0-2
EDC – O&O Genemuiden 12-4
Wit had zojuist naar het kerkhofveld (22)
geruild. Bert sloeg nu toe met een
standaardcombinatie: 21-27! xx xx x xx x
24-30! (de pointe van de Coup Ricou!)
x24 x30 x 13-18 x 14-19 x xxx49 +

135) december 1989 PC
W. Wiggers – R. Janssen 0-2
EDC 2 – EDC 1 4-12
Een belangrijke regel in het damspel zegt:
Loop niet te snel achter een schijf.
En zeker niet als je zo’n gatenkaas hebt
staan. Roel profiteerde optimaal van 3025? 19-24! x 24-30 x 23-29 x 13-19 x
xxxxxxx49 + Wederom een zevenklapper!

136) december 1989 Oefenwedstrijd
R. Koop – T. Stoverinck 2-0
DIOS Eibergen – EDC 10-20
Ronny had hier Theo, de huidige directeur
van de KNDB, te pakken nadat deze 2024? had gespeeld: 37-31! x x41 x x37 x x
x 34-30 x xxxx17 x 38-32 +
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137) december 1989 OC
G. Kleinsman – J. Baas 2-0
Waz 30-25?
Nu nam Jan de dam via 24-30! xx 30-34 x
22-27 x 13-18 x xxxx50 +
De opening luidde: 32-28 18-23 33-29 x
x28 19-24 39-33 14-19 44-39 17-22 x x22
50-44 6-11 34-30 1-6

138) september 1989 OC
W. van Sint Annaland – G. Klasens 2-0
Hier speelde Gerrit 12-17?
Wim combineerde nu naar dam en wel via
de bomzet: 25-20! x 27-21 x xx xx xxx5
41-46 38-32 xx x +

139) april 1989 NC
J. Bakhuis – G. de Groot 2-0
Nijverdal – EDC 12-8
Na de beruchte boom, (zie elders in dit
boek) was Gerard de tweede die in
Nijverdal geveld werd.
Op 21-26? volgde 24-19! x 35-30 x 23-19
x x x 37-31 x xxxxxx5 +

140) februari 1989 Sneldampartij
J. van Galen – B. Wiggers
Voogd toernooi 1989
Zaz speelde in de diagramstand 17-22.
Had Bennie echter 18-22? gespeeld dan
was Jaap gekomen met 39-34! x xxxx xx
18-12 x x x 37-32 x 42-38 xx xxx2 +
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141) februari 1989 OC
D. Schrik – W. van Sint Annaland 2-0
Zaz 4-9?
Hierna haalde Dirk dam door 25-20! x 2822 x 35-30 xxx xx x xxx3 +

142) december 1988 OC
H. Veldman – G. Kooistra 1-1
Na 34-29? 23x34 x29 xx 33-28 x sloeg
Harry eerst naar veld 10. Gerrit maakte
hem er op attent dat hij meerslag moest
nemen naar veld 17, dus xxx. Na deze
slag pakte Harry echter schijf 14 in plaats
van 23 van het bord. Na 7-11 x xx kon
Harry nu 32-28 spelen en zo zijn schijf
terugkrijgen. Had hij echter wel juist
geslagen dan was hij zonder meer een
schijf achter gekomen!

143) mei 1988 OC
M. Koop – B. Schlie 2-0
Zaz 18-23? En Michel nam Benno te
grazen met 33-28 x xx x22 35-30 x 44-40
x 43-39 x 42-38 xx xx x xx1 +

144) april 1988 KvN studenten 1987
H. Spaan – G. de Groot 0-2
Zwart had zojuist 21-27 x x geruild.
Waz 37-32? (gedwongen was hier 37-31)
14-19! x x 40-34 of ? 20-24! x x14 x 14-20
x 13-19 x x x xx42 +
Mede door deze zege werd Gerard in
1987 studentenkampioen van Nederland!
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145) april 1988 PC
K. van Loo – T. Keijzer 0-2
EDC – Wierden 14-2
Toen Tonny hoorde dat de champagne
klaar stond (EDC 1 provinciaal kampioen!)
nam hij gelijk na 28-22? de volgende
damcombinatie: 24-30! x24 x30 x 26-31 x
23-29 xx xxxx48 + proost!

146) februari 1988 OC
F. Schrik – J. Abbink 2-0
Hier wordt Johan het slachtoffer van het
goede combinatievermogen van Freddy:
26-21! xx xx x x x 29-24 x29 xxx3 +

147) februari 1988 OC
T. Damhuis – W. Wiggers 2-0
Damhuis houdt huis
Zaz 20-24?
Op weg naar het (mogelijke, werd het
niet) kampioenschap in groep 2 kreeg
Willie deze slagzet om de oren.
37-31! xx x x27 39-34 x 44-40 x 43-39 x
xxx7 +

148) februari 1988 OC
W. van Sint Annaland – H. Bosch 0-2
Waz 44-40?
Henk maakte het hier uit via 27-31! 18-22
x xx x 14-20 xx 24-30 x 13-19 x xxxx47 +

262

149) december 1987 OC
F. Schrik – S. Bugajski 1-1
In deze voor wit gewonnen stand
blunderde Freddy door 27-32?? te spelen.
Stan haalde er nu een leuke combinatie
uit: 23-29! xx 3-9 x 24-30 x xxxx40 26-21
40-45 21-16 45-50 48-43 of ? 30-34? (611! en 30-34 +) x x22 43-38 22-28 36-31
28-23 31-27 23-18 27-21 18-12 30-24 x
24-19 26-3? (26-8! is alsnog winst) 19-13
=

151) september 1987 OC
F. Makdoembaks – W. van Sint
Annaland 1-1
In deze heksenketel zag Wim een
bijzonder fraaie dam schitteren.
Zaz 29-33 x 25-30 x24 x xx x3 x25? (x13!
is winst) x xx x x x x 11-17 x xxx49 =

150) december 1987 PC
A. Bruins – Van Dalfsen 2-0
Waz
André won hier via 22-18! x 21-17 x 31-27
x 32-28 x 34-29 x xxxxx6 +

152) september 1987 OC
J. van Galen – R. Koop 2-0
Ronny had hiervoor al enige malen winst
kunnen forceren. De laatste zet van wit
was 33-28. Ronny die nog steeds op
winst speelde deed 4-9?? waarop Jaap
23-19! speelde xx34A 28-23 xx xx3 12-18
3-9 en Ronny gaf het op.
A) xx32 verliest door 29-23 xx xx 12-18
3-9 18-23 9-20 +
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153) mei 1987 Probleem
A. Tsjizjov
Wit speelt en wint! Dit diagram toont ons
de wereldberoemde 10-klapper van de
inmiddels 10-voudige wereldkampioen!!
33-29!! xx 35-30 x 25-20 xx 44-40 xx 4943 x 48-43 xx xxxxxxxxxx20 +

154) april 1987
M. Fluit – B. Wiggers 2-0
Piet Groenewold toernooi 1987
Zaz 12-17? 34-30! 23x34A x xx 33-28 x x
x 38-33 x 37-31 xx xxxxxx5 x x + Fraai!
A) 25x34 x xx 33-28 x 28-22 x xxxxx5 x
x27+

155) april 1987 Sneldampartij
G. Schirinzi – M. Fluit
Waz 38-32? 18-23! vervolg: 33-29 24x33
30-24!? x xx x x24* 22-28 x 9-14 x 12-18
xx x x 13-18 x xxxx50 +

156) februari 1987 Sneldampartij
A. Bruins – G. Schirinzi 0-2
Schievink toernooi 1986
Zwart had hiervoor 17-21 gespeeld en
André antwoordde met 32-28? waarna
Gino kon uithalen met: 15-20! x 18-23 x18
xx33 x 21-27 x 14-20 x 12-18 x xxxx50 +
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157) december 1986
G. Kooistra – J. van Galen 0-2
Onder het kopje BLUNDERFESTIVAL of:
Hoe word je kampioen van EDC?
Waz 46-41??
En Jaap won eenvoudig via: 23-29! x 1319 xx xxx46 +

158) oktober 1986 Probleem
H. Bosch
Wit speelt en wint!
26-21! xx 15-10 x 27-22 x x xx x32!A xxx
xxx3 x xx x xxxx16 6-11 x x 46-41! met
winst door oppositie! Gerard de Groot
vond een bijoplossing toen Henk hem dit
probleempje voorlegde.
A) I.p.v. het verrassende x32 speelde
Gerard gewoon x48 xx xxxx3 x xxx15 +
Wie voelt zich geroepen en maakt met het
door Henk gebruikte slagprincipe een
sluitend probleem?

159) augustus 1986 OC
R. Wiggers – J. van Galen 0-2
In deze stand speelde Rinus 24-19? 1721! x x. Er dreigde nu 9-13 en Rinus
speelde dus maar 19-14? waarna Jaap
fraai combineerde met 9-13! x 15-20 x 1319 x 22-27 xx xxxx50 +

160) mei 1986 Sneldampartij
G.H. Nijland – H. Schuurhannes 2-0
In deze fraaie stand werd de zwartspeler
verrast door de volgende originele
slagzet: 22-18! x 25-20 xx 35-30 xx xxx2 x
xx29 x x35 +
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161) mei 1986 OC
R. Koop – H. Bosch 2-0
Ronny had als laatste zet 49-44 gedaan!
Henk ging nu in de fout met 21-26?
37-31! en Henk gaf het op want er zou
volgen xx xx x 47-41 xx 39-33 x xxx1 +

162) mei 1986 OC
B. Slot – H. Bosch
Henk had hier zojuist 11-17? gespeeld.
Geen van beide zagen ze de combinatie
waar Bennie Wiggers na de partij op
wees: 24-19! x 26-21 x 37-32 xx46 49-44!
x 48-43 x xxx4 x xxx10 +

163) februari 1986 PC
R. Schippers sr. – G. Schirinzi 0-2
Witte van Moort 2 – EDC 4-12
Na 17-21 was wit gedwongen tot 31-27.
Zwart plakte nu met 13-18 xx xxx47 7-1
29-33 48-42 x38?? 1-45?? en na x44 al
opgegeven. Maar wat beide spelers niet
hadden gezien en bij analyse door Martin
Fluit werd opgemerkt was dat wit het na
x38?? het in één keer uit had kunnen
maken door 28-22!! x 25-20 xx xxxxx5 +

164) januari 1986 OC
D. van Ommeren – W. Wiggers 1-1
Willy speelde in de diagramstand 17-22
x18 x x x 40-34?? 22-28! x23 (op x22 zou
volgen 24-29 x xxx46 +) xxx30? (Willie
zag spoken, damhalen wint eenvoudig!) x
en ondanks een schijf voorsprong voor
zwart werd het remise.
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165) januari 1986 OC
M. Fluit – T. Keijzer 2-0
De stand is analytisch remise en oogt
potremise. Daarom begon Tonny te
zeuren om remise. Nadat ik dat afwees,
want er zit nog een valstrik in, zei hij
nijdig: “Ja, jij zult het wel beter weten. Ik
begin net met dammen en jij bent al een
echte sterspeler.” Ik heb hem maar niet
tegengesproken: 17-12 31-36 x 36-41 112 (damhalen kan nu niet) 19-23 x 4147?? (20-24 is remise) 12-7 x 7-2! en om
half twee ’s avonds was Tonny een
frustratie rijker. (Aldus Martin, red.)

166) november 1985 Oefenwedstrijd
O. Wiggers – B. Wiggers 0—2
Dit is een stand uit een thuis gespeelde
wedstrijd tussen zoon Olaf en vader
Bennie. Olaf had hier verrassend kunnen
winnen door: 27-22! x x xxxx 47-42 x 3731 x xxxxxxxxx13 +

167) november 1985 Probleem
B. Wiggers / M. van Houtert
Wit speelt en wint. Dit is een door Marthy
en Bennie bewerkte partijstand uit 1974.
Werkelijk een droom van een
negenklapper!! 28-23! x 27-21 x 38-32 xxx
31-27 x xxxxxxxxx44 +

168) november 1985 OC
P. Groenewold – D. van Ommeren 1-1
Dit is de stand van de anekdote uit het
voorwoord van Dick bij de oud voorzitters.
Waz: 32-27?? en beide spelers wilden het
tegelijk opgeven. Piet zag alleen 31xxx44!
en Dick zag alleen 21xxx34??
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169) augustus 1985 OC
H. Bosch – B. Slot 2-0
Hierin speelde ik (Henk, red.) een korte
vleugel opsluiting. Ik lette alleen op
combinaties naar veld 44 en de
mogelijkheid 18-22 en speelde daarom
43-38? De volgende wending had ik over
het hoofd gezien: 19-23! xx 18-23 x 23-28
x xxxx25 37-32 13-18 23-19 5-10 42-38 914 24-20 x 20-15 10-14

170) augustus 1985 OC Zelfde partij.
Waz: 38-33? Nadat ik al een schijf achter
gekomen ben geef ik Bert zelfs de
gelegenheid tot een damcombinatie: 2530? (met 23-29! als eerste zet levert de
combinatie wel het gewenste resultaat) x
14-19 xx xxx46. Bert had gezien dat hij,
als ik door zou breken met 15-10, zijn
schijf op 23 kon offeren en die van mij op
10 slaan. Hij overzag echter dat ik 33-28!
x 47-41 x x kon spelen +

171) mei 1985 OC
H. Bosch – J. van Galen 2-0
Waz 33-29 of ? 30-35??
In wederzijdse tijdnood miste Jaap hier de
winst door 23-28! en dan pas 30-35.
Nu won wit via 39-33 x 34-30 25x34 xx
23-29 x x 38-33 27x38 x42 29-34 49-44
15-20 16-11 20-24 en hier was Jaap zijn
tijdnood en twee punten kwijt.

172) februari 1985 OC
R. Koop – P. Groenewold 0-2
Ronny dacht hier met 27-22? tussen te
lopen om van dat lastige stuk op 27 af te
komen, maar Piet had het toch allemaal
even beter gezien: 28-33 xx 12-17 x30 410 x 9-13 xx xxxxx49 +
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173) februari 1985 OC
G. Schirinzi – B. Wiggers 0-2
Na 23-29? speelde wit hier in hevige
tijdnood 27-22? x28 x. Zwart speelde nu
geen 29-34? i.v.m. 22-18! etc., maar 9-13
en won uiteindelijk via overmacht.
Thuis kwam Gino er achter dat hij na 2329? had kunnen winnen via een Coup
Napoleon en wel door 30-25! x 25-20 x
39-33 x 27-22 x 26-21 x xxxxx2 of 4 +

174) februari 1985 OC
G. Schirinzi – B. Slot 0-2
Wit had als laatste zet 48-42! gespeeld.
Bert offerde verrassend met 17-21!? x 3237. Gino had dit niet gezien en liet zich
oprollen na 42-38?A x 29-24?B 25-30 2420 x x 16-21 36-31?C (ook =) x12 24-19
x24 31-27 x xx 12-18 x 11-17 x x +
A) 31-26! x 43-38 xx 46-41 x xxx10 +
B) 35-30 xx 38-32 x xxx10 =
C) 49-44 x 24-19 x 38-32 x 33-29 x xxx8

175) oktober 1984 OC
A. Bruins – B. Schlie 2-0
A. Bruins – M. Fluit 2-0
Zetje van Van Bergen. Opening: 31-26
19-23 36-31 14-19 41-36 10-14 46-41 510 33-29 20-25 39-33 14-20? 26-21! x27
(op x26 32-28 x x28 29-23 enz.) x21 x 3328 x x28 xx 29-23 x xxx5 x x46 +
Als in de diagramstelling 25 op 24 staat
levert de combinatie een schijf verlies op!!

176) augustus 1984 OC
A. Bruins – G. Schirinzi 2-0
Waz 27-22? x x. Er volgde 21-27! x31 2329 x x x 17-22 x xxx48. Op dit moment zat
ik al te gniffelen waarna ik de uitslag 0-2
voor mij invulde. Toch verloor ik nog door
nonchalance en bier??
x x21 x x22 31-26 x23? 38-33! en nu de
blooper of the year 20-24?? en wit won
door 42-38! x xxxx20 + (Aldus Gino, red.)
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177) augustus 1984 OC
B. Slot – E. van Gunst 0-2
Zwart had als laatste zet 6-11 gespeeld
en wit min of meer tot 27-22? gelokt.
Partijverloop: 27-22?A x x18*B x29* x21*
x22* xx xx x 22-27 en zwart won een
schijf en de partij.
A) I.p.v. 27-22 had wit 38-33 moeten
spelen 17-22* en op 27-21* zou dan
kunnen volgen 11-16* 42-38 x x 2227 xx 18-22 xx x x xxxx41 x x =
B) x21? 11-16! x x29 xx xx x xxx47 +

178) mei 1984 OC
B. Wiggers – R. de Bruin 2-0
Na goed te hebben gecontroleerd of er
geen naslag in zat speelde onze
kampioen: 24-20! x 34-29 x xx19 xx 38-33
x 47-42 x xx x 33-28 x xxx2 +
Zeer verrassend.

179) mei 1984 OC
H. Bosch – B. Maas 2-0
Ben speelde 17-22 (lokzet) en toen
vervolgde Henk met 32-28?! (lok-lokzet),
zwart trapte erin met 21-27? x 26-31 x 2732 x 19-23 x xxx47 36-31! xx 30-24 x 3430 x x xx xx6 +

180) maart 1984 OC
G. Schirinzi – M. Fluit 2-0
Martin had als laatste zet 8-12? gespeeld.
Gino kon er nu een halve maanslag uit
halen maar zag het niet direct en speelde
44-39? Ook zwart ontging die slag want
hij speelde nu 10-15? waarna de witspeler
wel het licht zag: 27-22! x 33-29 xxx 30-24
x30 xxxxx37 x x32 9-13 x24 +
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181) december 1983 Oefenwedstrijd
B. Slot – G. Kleinsman 1-1
Bert nam hier de prachtige dam met 3731!? x x x x x 27-21 x 36-31 x 47-42 xx
xxxx5 om daarna tot de verbijsterende
conclusie te komen dat 24-29 x xx x38 914 x x in verlies resulteert. Ook Gerhard
had dit van tevoren niet gezien. De partij
liep overigens later nog remise.

182) december 1983 OC
D. van Ommeren – H. Weggen 0-2
Oud-secretaris Hans speelde 17-21 3025? x x 4-10! x 5-10 x 19-24 x xx45 +
I.p.v. 30-25? had Dick ook 48-42 kunnen
spelen. Dan x x 5-10! Nu dreigt 18-22 xx
19-24 xx 9-13 x xxx45 + Hiertegen is 4034? geen verweer vanwege 23-29! xx 1318 x xxxxx46 +. Hierdoor moet wit alsnog
30-25 spelen waarna zwart zich kan
bevrijden met 19-24!

183) mei 1983 Probleem
G.H. Nijland
Wit speelt en wint!
In het meinummer van 1983 werd Gerrit
geïnterviewd voor “De Korrel” omdat hij
die maand 65 jaar was geworden.
Hierbij een eigen compositie van deze
voormalige ras-EDC-er!
11-7! x 41-37 xx 47-41 x 48-42 x xx xx 4540 x xxxxxx10 x xx3 +

184) april 1983 Sneldampartij
G. Achterhuis – A. Jurg 2-0
Zaz 20-24? Gerrit had hiermee vaker
succes: 25-20! x 27-22 x 26-21 x 38-32 x
xxxx5 + Zwart kan de dam gelijk afnemen
door 9-14 xx xx x38 en wit staat een schijf
voor. De opening luidde: 31-26 19-23 3227 14-19 37-32 10-14 41-37 5-10 46-41
20-24 34-30 24-29 x 23-28 x xx 30-25.

271

185) april 1983 NC
A. Bruins – T. Wort 0-2
André had als laatste zet 42-38? gespeeld
en werd nu verrast door de volgende
schitterende combinatie:
25-30! x 20-24 xx x29 xx xxx x 12-18 x
xxx46 + en wit kon de pijp aan Maarten
geven.

186) april 1983 OC
G. Kleinsman – B. Slot 0-2
Uit een analysevariant van Henk Bosch.
47-42?! is een prachtige lokker: 25-30? x
24-30 x34! 20-24 xx xxx27A x xxx x x 4741 xx 39-33 x xxx5 +
A) xxx47 xx met winst voor wit.

187) februari 1983
B. Wiggers – T. van Beek 0-2
Een partij van Bennie tegen de exkampioen van Gelderland.
Zwart trachtte zich door een bekende
offercombinatie te redden, nl. 23-28 x23! x
x 18-23 x x29 x x x30 13-19? en wit won
door 38-32 xx 42-38 x 27-21 x xxx1 +

188) februari 1983 KvO voorronde 1967
L. Karman – B. Wiggers 0-2
Een lok-lokzet uit het kampioenschap van
Overijssel waarin de huidige, bij Twente’s
Eerste spelende damredacteur van De
Twentsche Courant Tubantia, intrapte!
Waz speelde 33-29?
Nu volgde x33! xx xx 32-27 x 37-31 xxx
40-34 x xxx4 11-17 x36 17-22 xx x +
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189) december 1978 OC
B. Wiggers – B. Veldman sr. 2-0
Wit had als laatste zet 30-24 gespeeld.
Bruin (vader van Harry en opa van Björn)
speelde nu 16-21 (mooie lokzet). Bennie
deed 34-30 xx 24-19 x 31-27 x32! x x
xxxx11 waarna zwart het even later opgaf.
Echter na de slag naar 11 was het
volgende mogelijk geweest: 14-20! x 1217 x 23-28 x 24-30 x xxx49 en wit zou het
dan heel moeilijk krijgen!

190) december 1978 OC
C.B. Kot – H. Schuurhannes 2-0
Het jeugdtalent Che Ben, toen ca. 15 jaar
oud en in 1979 jeugddamkampioen van
e
Overijssel in de 1 klasse, sloeg toe nadat
zwart hier vervolgde met 11-17? 23-19! x
27-21 xx 37-31 xx xxx2 x xx x xx5 +
Helaas hebben we na zijn jeugdperiode
niks meer van de witspeler vernomen.

191) april 1976 KvO 1975
G. Beerepoot – F. Verhoeven 2-0
Gerard werd al op zijn 21e damkampioen
van Overijssel 1975!
Waz: 50-45! Om zwart tot een verklaring
te dwingen 16-21 31-26 21-27? 37-31 1823 47-41 x 33-29 x xx en de rest was een
kwestie van techniek, 4 aanvallers tegen
3 verdedigers.

192) januari 1975 OC
M. van Houtert – E. van Gunst 1-1
Zaz 11-17? Nu haalde Marthy (in 1987
damkampioen van Overijssel) er een
combinatie uit via 35-30 x 27-22 x 29-24
xx 37-31 xx xxxxxx15 32-37 15-10 26-31
x 37-41 40-34 41-46 10-5 25-30 x 18-23
x37 xx49 25-20 x16 20-14 =
In de diagramstand was mogelijk 18-22
x18 8-13 xx xxx x x met voordeel voor wit.
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193) november 1974 OC
M. van Houtert – G.H. Nijland 2-0
Zaz 8-12!? om Marthy te verleiden tot 3731? x x xx 33-28 x 28-23 x 34-30 x
xxxxx26 wat gunstig is voor zwart.
Ook na 8-12!? was mogelijk 37-31 x x xx
43-38 x 38-32 xx xxx3 en na 21-26 is het
uit, ook goed gezien door Gerrit.
Slechts 1 zetje had hij over het hoofd
gezien, en die was meteen goed raak:
33-29! x 43-38 xx x xx 35-30 x 39-33 x
xxx3 x xxxxx16 +

194) juli 1974 Bedrijfscompetitie
A. Lusink – K. Helmhout 2-0
Waz en Albert, toenmalig redacteur van
“De Dammer”, sloeg toe met een
combinatie die bekend staat als de
Hollandse slag.
34-29! x 28-23 xx 38-33 x xxx3 xx 42-37 x
43-38 x xxxx8 +

195) april 1974 Oefenwedstrijd
G. Beerepoot – G. van Berkum 0-2
Waz 24-19A? Er volgde 26-31 (op 42-37 x
x en dan 8-13 x 20-24 x xxx49) [20-14! xx
x, red] dus een offer met 19-13 x9 34-30 x
x30. Wit werd toen verrast door 31-37 x
17-21 xx 9-13 x 12-18 x xxxx48 +
A) 23-19? 10-14! x x x 4-10 x 17-21 x
18-23 xx xx x xx48 +

196) maart 1973 OC
E. van Gunst – J. Bakker 2-0
Zaz 37-42? (36-41 is verplicht) x 36-41
10-5 41-47* 5-23!! x x xx x en Evert, de
oud jeugd- en competitieleider, won fraai
op oppositie!
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197) februari 1973 OC
B. Wiggers – H. Bloemsma
Als laatste zet had damjournalist Hielke
hier als lokzet 13-18! gespeeld.
Bennie nam hier niet de damcombinatie
die mogelijk was en terecht.
27-22? xx 37-31 x x x 33-29 x xx x 30-24
x30 x x 39-33 x xxxx3 9-13 x x14

198) januari 1973 OC
J. Bakker – B. ter Brugge 2-0
Wit had als laatste zet 38-33! gespeeld en
Barend sloot nu met 18-22?
Jouke nam nu de volgende wending: 3530! x 45-40 x x50 xx 31-26 x xxxx20 +

199) november 1972 OC
D. Baas – U. Koster 2-0
Waz: 34-29 x xx x25? 32-27! xx 33-29 en
welke zwart ook zou slaan een slag naar
veld 5 is niet meer te voorkomen!!

200) november 1972 Sneldampartij
B. Wiggers – U. Koster 0-2
Waz: 37-31? en Ulbe kon fraai uithalen
via 18-22! x 17-21 xx xx x28 9-13 x 13-18
x xxxx50 +
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32 fragmenten uit het jubileumboek van 1983
Bij de problemen geldt: Wit speelt en wint!

201) Oefenwedstrijd
L. Schut – B. Wiggers 2-0
Waz 34-30 14-20?
30-24! x 28-23 8-12* 33-28 xx 40-34 xx
xxxx3 +

202) NK jeugd 1956
B. Wiggers – O. Hoekstra 1-1
Zwart zette hier voort met 13-18.
Had hij echter 9-14? gespeeld dan had
Bennie gecombineerd via 26-21! x 36-31
x x xx 34-29 xx 33-28 x xxxxxxx29.
Bij evt. winst zou hij dan jeugdkampioen
van Nederland zijn, nu werd hij tweede
achter diezelfde O. Hoekstra.

203) Probleem
H.C. Voogd
28-23! x 30-25 xx 47-41 x 37-31 xxx 3833 x xxxx2 x xxxx16 +

204) Probleem
H.C. Voogd
28-22! xx 47-41 xx x48 xxx xxxxxx5 +
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205) Probleem
P. Groenewold
20-15! 3-9 15-10 9-14 x 16-21 x x 19-14
21-27 14-10 27-32 10-5 32-38 5-37 8-12A
39-33 x 37-14 29-33 14-3 12-18 3-9 18-23
9-14 23-29 14-20 29-34 x38 34-40 38-33
40-45 33-50 +
A) 8-13 37-26 13-18B 39-33 x 26-3 1822 3-9 22-28 9-14 28-33 14-20 +
B) 13-19 39-33 x 26-8 19-23 8-12 +

206) NC
G. van Berkum – J. van Ruiten 2-0
Waz speelde hier 39-33 als lokzet.
De Apeldoorner tuinde er nu als volgt in:
24-29? xxx 16-21 x xxx 31-27 xxx xxx7 +

207) Forcing EDC-motief
H. Bloemsma
Het zogenaamde “EDC-motief”:
34-29! 14-20 35-30 x 29-23 x xxx2 20-24
x x 38-33 12-18 33-28 24-29 37-32 29-33
39-34 x 34-29 +

208) Probleem
H. Bloemsma
Het probleem in dit diagram won in 1971
de tweede prijs in “Les Blancs et Noirs!”
28-22! xxx 43-38 xx xx x 6-1 37-41 (op
12-17 1-12!) xxx36 8-12 36-47 12-17 4742 17-21 42-26 21-27 26-3 14-19 3-9 2732 9-4 19-23 4-15 +
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209) Probleem
G. Kerkdijk
48-43! x x xx 39-33 xx xxx2 x 17-12 x
xxx5 +

210) Probleem
G. Kerkdijk
44-39 x44* 45-40 x35* 34-30 x24* xxx9
x13* x x xx16 41-46 16-32 x 47-41 +

211) Probleem
J. van den Boogaard
29-23! x 23-19 x 33-29 xx x x 27-21 xx 1812 xx 40-34 xx xxxxxxxx5 +
Nu volgt een eindspel van L. Schut:
A) 11-16 5-32 25-30 32-43 30-35 43-49
B) 11-17 5-28 17-21 28-32 21-26 32-43
26-31 43-48
C) 25-30 5-28 11-16 28-23 16-21 23-32
21-26 32-43 30-35 43-34 26-31 34-23

212) Probleem
J. van den Boogaard
19-14 10x30* 32-27 xx x38 x 36-31 x 3832 x 29-23 x xx14 x 39-34 x xxxxxx4 x x +
Nu volgt een eindspel van Van Bentum:
25-30 4-9 12-17A 9-25 30-35 39-34 1721B 25-9 21-26 9-18 15-20 18-29 20-25
29-18
A) 30-35 39-34 12-17 9-3 17-22 3-9 2228 9-14 28-33C 34-29 x 14-23
B) 17-22 25-9 22-28 9-14 28-33 zie A
C) 35-40 x45 28-33 14-32 33-39 32-49
15-20 45-40 20-24 40-34 x 49-40
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213) Probleem
D. Vuurboom
32-27! x 33-28 x x x 37-31 xx 42-38 x x37
xxx xxxxxx1 +
Nu volgt een eindspel van L. Schut:
6-11 1-12 11-16 12-7 16-21 7-16 21-26
16-7 26-31 7-23 35-40* x 31-37 45-23 3641 x 37-42 23-37 x x +

214) NC 1982
G. Baas – M. van Houtert 2-0
Doetinchem – Twente’s Eerste
In de diagramstand geeft 43-39 8-12 niet
meer als remise, daarom speelde Gerrit
28-22 met het volgende partijverloop:
23-29 (na 8-12 en 33-28 loopt zwart ook
vast) 33-28 8-12 43-39 18-23 39-34 12-17
(op 12-18 volgt 34-30) x x x 13-18 34-30
(de dam via 37-31 x x xx xxx1 geeft nog
een eindspel) 14-20 x x 30x19 x 28-23 2933 (wat anders?) xx1 xx 1-23 +

215) KvO 1975
M.Morsink – G. Beerepoot 0-2
Waz 49-44?
24-30 x x 33-29 (op bijvoorbeeld 37-32
volgt 23-28 x21 22-27 met dam) 14-19 3732 11-16 x x 41-37 23-28 37-32 x x 9-14
38-33 19-23 44-40??
Nu volgde: 14-20! x 13-19 x xx x xxx47 +

216) OC
M. van Houtert – G. Beerepoot 0-2
Waz 28-23?
x x23 waarna zwart verrassend speelde:
21-27! x 14-19 xx 12-17 x xx28 x xxx31
Er volgde 35-30 1-6 30-24 x x 11-17 x x17
waarna Gerard doorbrak op wits lange
vleugel en won door overmacht.
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217) Oefenwedstrijd
G. Achterhuis – H. Hoogstede 2-0
Gerrit speelde hier 34-29! waarop de
Hengeloër vervolgde met 8-12? x x 39-34!
x 48-43 x 44-39 xx xxxx10 x 36-31 xx
xxx4 +

218) OC 1967
D. Baas – E. van Gunst 2-0
In de diagramstand combineerde Derk via
27-21! xx 47-41 x 32-28 x x xx 49-44 x 4035 x xxxx1 +

219) OC
J. Baas – D. Baas 2-0
Zaz: 27-31* x 29-34 21-49 22-28AB: 1611 28-33 11-7 34-40 x 33-38 35-19 38-43*
7-2 43-49* 19-35 49-32 26-21 x 35-49 +
A) 34-39 26-21 22-28 16-11 28-32 x 3944 11-6 +
B) 34-39 26-21 22-28 16-11 28-33C 11-6
39-44 x40 33-38 21-17 38-42 40-49
42-47 49-38 +
C) 28-32 x 39-44 11-6 +

220) PC
G. Hilbrink – H. van Amerom 0-2
EDC – Twente’s Eerste
Het diagram geeft de stand na 36-31?
waarop zwart antwoordde met 13-18!
Op dit moment is wit positioneel verloren.
Er dreigt 18-22. De dreiging opheffen door
38-32? gaat niet vanwege de damzet 1621! x 25-30 x 15-20 xx xxxxx47 +
Er volgde 28-22 waarop onze Henk de
strijd besliste met 16-21! x13* xx x 24-30
13x24 xx 24-19 15-20 41-37 12-18 31-27
20-24 x x en wit gaf zich gewonnen.
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221) Probleem 1954
L. Schut
45-40! x 21-16 x x x 34-29 x 33-29 x 2822 xx 37-31 x xxxx14 x 43-39 x xxx9 x x4
13-18* (na 13-19 4-10 enz. kom je ook op
de hoofdvariant uit) x22 35-40* 42-38 4045 22-50 25-30 26-21 1-7 21-17 30-34 3833 34-40 33-28 7-12 x 40-44 x33 45-50 82 50-45 33-50 45-29 2-7 x 50-45 1-6 4550 +

222) Probleem 1948
L. Schut
33-29! xx 35-30 x 46-41 x 34-29 xx43 4237 x 37-31 x xxxxx3 x 44-39 x xxxx9 1014* x x 3-8 24-29 8-12 29-33 12-1 dreigt
met 1-6 +

223) Probleem 1940
L. Schut
Wit speelt 43-38 als lokzet!
Neemt zwart de dam nu door 23-29 xx 410 x 13-18 x xxx48 volgt 27-21! x 38-32 x
36-31 x 49-43 x 47-42 x 40-35 x x34 x
xxx2 +. De beste zet is nu: 11-17 50-44
17-22 44-39 en het afspel wordt door wit
gewonnen.

224) Probleem 1940
L. Schut
33-29! xx 22-18 x 37-32 x 47-41 x 32-28 x
xx xx50 xxx4 x xxx6 +
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225) Probleem 1940
L. Schut
44-40! x 47-41 x 34-30 x 28-23 xxx46 1611 xx x x xxxxxxxx5 +

226) Probleem 1939
L. Schut
32-27! xx 35-30 xx 49-44 xx 48-42 xx 3024 xx xx4 x xxxxxx28 +

227) Probleem 1855
B.W. Blijdenstein
48-43! x 43-38 x 42-37 x 36-31 x 47-41 x
45-40 xx13 xxxxxxx9 +
Bijv. 8-12 9-3 12-18 3-17 18-23A 17-33
10-14 33-42 23-28 42-38 14-19 38-15
A) 10-14 17-33 14-19 33-15 18-22 15-4
22-28 4-15

228) Probleem 1854
B.W. Blijdenstein
18-13! x 13-8 x 26-21 x 12-7 x xxxxx48
xxx xxxx5 +
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229) Probleem 1854
B.W. Blijdenstein
30-25! xx xx x 34-29 xxx18 xx1 +
Bijv. 13-19 1-40! 6-11A 40-44 11-16 44-35
19-23 35-40 23-28 40-49 28-33 49-43
A) 19-24 40-44 24-30 44-39 30-35 39-44

230) Probleem 1854
B.W. Blijdenstein
43-39! x 29-24 x13* 17-11 x 27-21 x 3732 x 28-22 36xxxxx28 xxxxxx15 +

231) Probleem 1826
B.W. Blijdenstein
31-27! x 33-28 x 8-3 x xxxxx37 (slag gaat
over schijf 24) x 39-34 x 45-40 x 42-38 x
10-5 +

232) Probleem 1826
B.W. Blijdenstein
23-18! x 35-30 x 26-21 x 22-17 xxx42 2520 xx xxxx40 x 46-41 +
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