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- TROESOE 1 te Lent

wit : Nico Wegh (O.C.t.)
zwart: Rommy Moerlí (TROESOE)

In deze fraaie flankspelpartij ontbrak bij beide spe-
Iers de nodige theoretische kennis. Verloop rnet. wit
aan zet: 38-32 (enigszíns gedwongen omdat op 37-31"
zwart de winst kan forceren door 23-28, gevolgd door
16-21 en eventueel 20-25 enz.) 27x38, e3x32 22-27,
32x21 16x27, 49-43 L2-L7, 43-38 8-12, 37-32? (Berer
was 38-32). Uet is goed om na te gaan wat het offer
27-371 36x27 t1-22r 27-21 en 20-25 oplevert,. Ronuny
ging echter verder met 20-25, 32xTt 77x26, 36-31

18x29, 29x9 27-31, 9-3 31-36, 3x77 36-41, \l-33 4\-46,
remise overeengekomen.

VOORLTOORD

Gesterkt door het grote enthouslasme waarmee het eerste nummer van "WIE KAN
TROESOE" j.s ontvangen, heeft de redakti-e de aktiviteiten van de afgelopen maand
verzameld en aI dan niet van commenLaar voorzien.
Door vakantie is mijn eigen bijdrage ín de kopí-e minimaal, maar Leo en lzaak heb-
ben voldoende materiaal aangedragen om dit. nummer weer met plezler door t.e bla-
deren.
Het accent tigt uiteraard op de twee wedstrijden welke TROESOE voor de bondscom-
petitie heeft gespeeld en waarin een hoopvol begin is gemaakt op weg naar een
eventueel kampioenschap in de derde klasse van district Noord van Gelderland.
Weliswaar moeten wiJ onze sterkste t.egenstanders nog ontmoeten en werden onze
oponenten niet overspeeld, de eersEe punten zijn binnen en de zenuwen werden in
bedwang gehouden !

Het commentaar op deze wedstrijden is van Leo.
Nieuw is de rubrleK ,'PMKTISCHE DAMKOMBINATIES''.
De opzet ls om per keer een coup, slag of zetje te behandelen. Deze rubriek kan
een aanvulllng zi_jn op de trainingen \^re1ke door Leo of Izaak op de clubavonden
verzorgd worden.
Met name hopen Í"rij dié clubleden te bereiken., die nog maar kort geleden hun eer-
ste schreden op het dampad hebben gezet.
Izaak tekent voor deze rubriek en hij doet dit met de inmiddels van hem bekende
grondÍgheid.

Gebleken is dat er ook bulten ons clubverband belangstelling 1s voor " tnllE KÀN
TROESOE'I.
Voor niet-clubleden is dit blad verkriJgbaar voor f 7r50 per jaargang. Waarvan
akte.

Renie Jas

Nogmaals: TralnÍngswedstrijd D.C.L. 3

Zoals beLoofd komen we nog even op dit treffen terug. Conunentaar is van Leo.

26x37, 38-32 37x28, 33x22
34-29 46-5, 33-38 en 5-28
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Een wedstri,]d waar tegen op werd gekeken, niet zozeer door de sterkte van B.D.V. 3
maar meer omdat het zelfvertrouwen ontbrak.
Met het sterkste team dat TROESOE kan samenstellen zijn wij begonnen aan de eerste
offi.ciëIe wedstrijd.
Het moet de eerste stap naar het kampioenschap zijn.
Ondanks sterke concurrentie wordt TROESOE als een van de belangrijkste titelkandi-
daten gezíen.
Om goed voor de dag te komen moet men eerst zelfvertrouwen hebben.
Door nervosj.telt heeft bijna geen enkele speler een redelijke partiJ gespeeld, het
was over het algemeen qua partij-opzet een slechte start van beide vereniglngen.
Na een kort welkomswoord van Renle Jas begonnen wij aan de voor TROESOE histori-
sche wedstrijd: de eerste en na wlj hopen zullen er nog talrijke volgen.

De gedetallleerde uítslag:

TROESOE 1

Renie Jas
Jozef LIarpa I
Leo Alí.ar
Izaak Sadlek
Arnold Aliar
Harril Ramharak
Frank AIi.ar
Rommij Moerli
N.N.
N.N.

- B.p.v.3

- D. l{okwerda O-2
- T. Bouwens 1-1
- G.J. v.Roekel 2-0
- F. Ruytenkamp 2-0
- A. v. Heusden 2-0
- J. de Haas 0-2
- Schuitenmaker 2-0
- A. v. Steenbergen 2-0
- N.N. 1-1
- N.N. 1-1

1;
Renle liet zich na nog geen uur spelen verrassen door een lichte damcombinaÈie
en verloor kort daarop.
Harrij volgde het voorbeeld van Renie op door in een "één om twee" te lopen.
Ornclat op <1e borden 9 en 10 reglementair remise wordt gegeven startte TROESOE
haar eerste wedstrijd met een 2-6 achterstand.
Arnold verklelnde die achterstand door een blunder van zijn tegenstanderr 4-6.
RommiJ had over geluk niet te klagen, \^rant hij won door een 2 om 3, stand 6-6.
Wat miln elgen partij betreft; ik heb geprobeerd zo mooi mogelijk te winnen, het-
qeen mij dÍt keer ook gelukte, stand 8-6 (zie de drie diagrammen).
Frank volgde miJ direkt, door eveneens fraai de winst af te dwingen, 10-6.
En omdat wij nog één punt nodig hadden, Baf Jozef in een gewonnen stand remise,
de overwinní.ng vei lig stellencl, stand 71.'1 .
Rest nog de partij van Izaak. In een goed opgezette partij zag ï-zaak zienderogen
zijn opgebouwde winst verdwiJnen.
In hevige tijdnood miste zijn tegenstander de sterksEe voortzetting en in een
waarschi-jnli jk nog gewonnen stand verloor hij door tijdsoverschrijding.
Ui teinde lijke s tan<l in onl voordee I : t3-7 .



l. AanvankeliJk was ik van plan om hier 49-44 aLs lokzet te spelen, omdat zwart
dan de aangeboden damzet, met 24-29r 33x24 19x30,35x24 t4-20r 25x5 27-26,
28x19 4-tO,5x14 9x49 níet mocht nemen vanwege 32-2Bl 73x24r 28-22 t7x28,
38-32 49x38 en 42x2.
Nadat fk tudíg ontclekte dat z,lttaÍt i.p.v. 21-26, t-7 a1s tempo kon klezen,
zag ik van miln lokzet af .

2. Na enige zetten kwam het tot dlagram 2.
HÍer won lk door de z.g. klemzet een schijf, zíe maar: 34'29 23x34, 21-22
tïx27, 32x2! 16x27, 28-23 19x28, 30x10 9-14 gedwongen, 33x31 14x5, 39x30
4-10, 25x74 10x19.

3. Hoe het afgerond werd zíet u in diagram 3.
Het wit vervolgde lk 49-43 13-19, 47-4t! en het, is i.v.m. de dreiglng 27-22
en 37-31 uit.

13=l==1=:=::=:::=1=l3i1l::::::::: l=31=13=31

De uitslag van onze eerste uitwedstriJd in PuÈten krijgt u voorlopig zonder
noemensróraard i g conrnen taar .
Het twee i.nvallers spelend bleek TR0ESOE nog over voldoende kwaliteit te be-
schlkken orn ook deze confrontatle winnend af te sluiten.
In "I^/IE KAN TROESOE" nr 3 komt Leo ultvoerig op deze ontmoeting terug.
De gedetailleerde uitslag:

P.D.C.2
1. À. Timmer
2. P.J. Vi.sser
3. Knoppert
4. M. Voois
5. vo Steeg
6. M. Bultje
7 . I^I. v. S leeg
8. Slosser
9 . N.N.

10. N.N.

- Leo Aliar 0-2

- RommiJ Moerli O-2

B- 12
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7234567891011t2

1. D.V.V. 2-Voorthuizen x 11 10 15 3-5 36
2. D.C.A. 3-Apeldoorn . x . 13 14 , 2-4 21

3. D.E.S. 3-Lunteren x . 13 . 13 . 2-4 26

4. TROES0E -Arnhem . x tZ . 13 . 2-4 25

5.ffi x 9 t2 10 3-3 31
6. I(.R.S. 3-Ede 9 . 11 x 10 3-3 30
7. V.R.D. 2-Renkum 10 10 x 10 3-3 30
8.D.8.2.2-llÍerden 8 . . x . t3 2-2 27
9. P.D.C. 2-Putten 7 8 x 74 3-2 29

10. D.C.E.2-Ederveen . 7 10 .10 x 3'2 27

11.. B.D.V.3-Bennekom . 6 7 1 x . 3-0 20

12. D.V.A. 2-Arnhem 5 . r . . . 7 6 , . X 3-0 18

- TROESOE 1

- Llarrij Ramharak 2-O
- EIs van f{oof 2-0
- I-zaak Sadiek 0-2

- Jozef Harpal 0-2
- Anand Gobind 1-1
- Frank Aliar 1- 1

. N.N.

. N.N.
7-t
1-1
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De onderlinge competitle wordt gestaag en met enthousiasme afgewerkt, Wel is er
inmlddels een groot verschl l ontstaan in gespeelde wedstri,jden, maar dtt bij een
onderllnge competitle immer het, gevaI.
Opmerkelijk ís de gedegen stijl waarmee Jozef de punten aaneen rijgt.
Hii ontpopt zich op z'n minst, als concurrent van Leo.

Ik wí.l nog eens ín herinnering roepen dat de nummers 1 t/m 6 van het Kampioen-
schap van TROESOE zich automatisch plaatsen voor het eerste achttal voor heg
sei zoen B5/S0.

Van EIs ontving {.k de tussenst,and in het Kampioenschap van

12345678910111213

TROESOE:

15t4

1. Harpal
2. F. Aliar
3. L. AIiar
4. Lachman

S. Ramharak
6. H. Ramharak
7. M.G. Jas
8. Anijs
9. Cobind

10. Sadiek
11 . A. Al iar
12. R. Moerli
13 . Ramsoeclh
74. Brui.jsten
15. van Hoof

Diagram 1.

Dlagram 2.
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5- 10
5-8
3-6
4-6
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5-6
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2-3
7-3
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2-t
8-1
4-0
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In deze tussenstand zijn niet opgenomen de wedstrijden tegen Bidessi en tshola.

Nog twee spelmomenten uit de onderlínge competitie van 18.10.84. Beide mls-
sclrien nlet- echt spectaculair, weI leerzaam.

wí t: J. Harpal zwart : F. Bruijsten
Na 6-11? won wit door 35-30 24x35, 44-40 35x33' 28x18 !3x22,
3t-27 22x31, 37x6

wi t: Ï"{.G . Jas zlrart: G. Gobind
Na de laatste zet van z\,íart 26'31 1s het helemaal uit. Er volgde
28-23! 19x28, 32x23. AItijd schijfwinst. Zwart koos voor de slechtste
oplossing: 13-18?, 35-30 24x44, 49x40 18x29, 33x2.
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- Op 3 november 1984 wordt in het Koelhuis te Huissen (het clubgebouw van de
geli.jknamige damvereniging) een aanvang gemaakt met de persoonlijke kampioen-
chappen van Gelderland 1984/85.
Door kampioen te worden ín de eerste klasse van het district Zuid heeft
Izaak Sadiek zích overtuigend geplaatst.
In 1984 wordt op de navolgende data gespeeld: 3 en 17 november en 1, 15, 22
en 29 december.

- Eveneens in het Koelhuis Le Huissen lrorden er voorwedstriJden gespeeld voor
de halve flnales dames 1985.
Speeldatat 27 oklober t/m 24 november.
Er hebben zlch 6 dames ingeschreven, hraaronder EIs van Hoof. De eerste drle
geklasseerde dames plaatsen zlch voor de halve finales dames 1985.
De eerste ronde speelt EIs tegen Petra Polman uit Huissen.
Wie zich niet meer herinnert r.rie PeEra Polman is, een kleine opfrisslng van
het geheugen.
Petra Polman nam in 1980 op 17-Jarige leeftiJd(!) afscheld van de damsport.
In dat Jaar werd ztj nog Kampioen Van Nederland biJ de dames met de fantas-
tÍsche score van 17 punten uit 9 Bespeelde partiJen. Een voorsprong van 5

punten op de a1s nummer 2 geeindtgde Míeke Heitmeier.
Petra gold índertiJd (wat heet indertijd) als het enlge echte talent dat het
Nederlandse dames-darm^rereldje had voortgebracht. Dus E1s.,...

Voor beide deelnemers: succes ensupporters zijn uiteraard van harte welkom.

: ::ï::=*= : : =: f =:::: :: : := : : : 1

Onder enlg voorbehoud:

25 oktober: Trainingsavond door Leo AIiar.
26 oktober: Competit.iewedslrijd D.1^1.S. 1 - TR0ESOE 1 in het clubgebouw van

0.1^I.S. te Arnhem.
1 november: Kampioenschap van TROESOE

8 november: 'Kampioenschap van TROESOE

13 november: Competitiewedstrijd D.V.A. 2 - TROESOE 1 in het clubgebouw van
D.V.A., Cultureel Centrum "De Coehoornt' te Arnhem.

15 november: Clubavond/Trainingsavond door Leo A1Íar.
22 november: Kampioenschap van TROESOE
29 november: Competitíewedstrijd TROESOE 1 - D.E.Z. 2 (Hierden)
6 december: Bíngo-avond t.b.v. TROESOE!!!

lffib;ï: Competitiewedstrijcl TROESOE 1 - D.E.S. 3 (Lunteren)
20 december: Kerstdamtoernooi voor aIle leden.
27 ciecember: Geen clubavond! ! !

::=:::::=:::::::l:=i:::
Deze loteril heeft voor TROESOE niet. dat succes opgelevert. vJaarop gehoopt was.
De doelstelling is bij lange na niet gehaald.
Een batig saldo van ieEs meer dan f 200r-- heeft deze aktie uÍteindelijk opge-
levert voor onze clubkas
Rommij en Itenie (niet zoiets als Snabbel en Babbel) verkochten het merendeel van
de loten
We zullen deze aktie volgend Jaar beter voorbereiden.



PRAKTÏ SCH E DAMKOMBINATI E S
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Bijdrage nr. 1(Gedeeltelijk uit: 0pleiding tot het schijfdiploma)

Door: Ízaak Sadiek

Het damspel bíedt een groot aantal mogelijkheden om te kombineren. Het zijn dan
ook cle fraaíe komblnatíes, die dit mooie maar vrij moeilijke spel zo aantrekkeliJk
maken.
Repaalde kombinaties zíJn dulzenden malen voorgekomen in partijen.
Deze kombinati,es zullen nog duizenden malen voorkomen in de praktijk.
Daarom worden ze dan ook terecht PRAKTISCHE KOHBINATIES genoemd.
Veel praktische kombinaties hebben een eigen naam. Vaak worden ze genoemd naar
de u{.tvlnder, dat wiI zeggen de speler die de kombinat,ie voor het eerst uit-
voerde of steeds weer in zijn partijen wist te vlechten.
Bepaalcle komblnaties worden genoemd naar een bepaald kenmerk, dat ln de betref-
fende slagzetten steeds aanwezÍg is.
Vaak ook ontlenen ze hun naam aan bepaalde stellingen of spelvormen waarin ze
vaak voorkomen, zoals de korte vleugelkombinaÈie of de hekstellingsslag.
VeeI partljen worden door slagzetten beslist,
I{ie {n de damsport mee wiI komen, zal de praktische kombinaties moeten kennen.
Deze zullen namelijk tot de normale wapenuitrustÍng van iedere dammer moeten gaan
behoren.
De kunst is om ze le kennen, herkennen en uit te kunnen voeren.
Eenmaal geleerd vergeet men deze kombinaties nieL meer.
Daarom zal Ík in deze rubriek de nodige aandacht besteden aan de praktische kom-
bí.na t i es

Ik begin deze serie bi-idragen met kombinaties genoemd naar familienamen.
Als eerste begín ik met hJt "zetje van \,íeiss"l
Eerst even duÍ.delijk maken wie Weiss was.
Wei.ss was zonder meer een geniale dammer. Deze tot Fransman genaturaliseerde
Oostenrijker werd de Napoleon van het dambord genoemd.
HiJ was de slagspeler bij uitnemendheid.
Isidore \{ei.ss leefde van 1867-1936
0p 32-Jari.ge leef tild werd hij wer:eldkampioen te Àmiens.
Hi.j overleed op 12 Juni 1936 te Parijs.

Onclanks zijn genialiteit op dit gebied, moet gezegd worden dat het "zetJe van
tl .

I^/eí ss" niet een uitvinding of ontdekking van hem is geweest.
Hij heeft ziln naam gekregen, omdaL lJeiss de mogelijkheid tot uitvoeren van dlt
ze t j e bijzonder vaak in zijn partijen wl s t te vleehten. Hij heef t zrjn partijen dan
ook vaak middels dít (toch niet zo moeilijke) zetje ge$ronnen.

Ik begin met de grondvorm (ae z.g. eindhalte), van waaruit de "genadeslag" wordt
toegebracht. De grondvorm op zlch is nog geen zet je van l{eiss, Í^,eI een belangrijk
onderdeel ervan.

A11e 12 dlagrammen: Wit speelt en voert het zetje van Weiss uit.
Dí"agram 7 tln 4: Grondvorm - met uitbreidingen.
Diagram 5 t/m 8: Weiss-achtigen.
Diagram 9 t/m 12: Tilpische zetjes van Weiss.

HeE tijptsche kenmerk van het zetje van Weiss is is het vooruit laten slaan en
vervolgens met dezelfde schijf acht.eruit laten slaan.
Het zogenaamde geven en teruggeven.

Sterkte en succes ermee!



ZetJes van Welss en I.Jeiss-achtigen
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ARNHEMS DA}"íNTEUWS

D.0 .G.

D.O.G. neemt met three teams deel aan de bondscompetitie district Zuíd.
In de eersLe klasse verloor het eerste team met 13-7 de eerste uitwedstrijd van

E.D.IJ ,Z t uit Doornenburg.

Het tweede team van D.0.G. verging het niet beter. De eerste uiEwedstriJd 1n de

tweede klasse ging met 14-2 verloren tegen de Batavieren uit Dodewaard.

D.V.A.

Ook hier geen vrolijker geluiden. D.V.A. 1 verloor thuls met 12-8 van het eerste
team uit Ederveen, toch een van de zwakkere broeders ln de eerste klasse.

Zoals uit de standentabel 1n de derde klasse ls af te lezen Ilep het tweede
team van D.V.A. al drle keer tegen een duidelijke nederlaag aan.

In de roostercompetitle werden de volgende wedst.riJden gespeeld:

Groep 1 Groep 2

Jansen - Hasselaar 1-1 Versteeg - Croese 0-2
Baan - Gubbels 2-o vlasakker- verheyen0-2

0nderllnge competitie:
De tussenstand volgens de ons tot op heden bekende gegevenss

1. Zomerhuls 4-8
2. van Heumen 4-5
3. Bangoer 3-3

v.d. Vlasakker 3-3
Hovingh 3-3
Phagoe 3-3

D.KI.S.

Het eersle team van D.W.S. is gestarÈ meE 3 uit 3.
Ik heb begrepen dat de verwachtlngen voor de aanvang van de competitie wat
hoger €iespannen wBr€ÍIo
Maar mtsschien zal D.W.S. nog aIs reuzen-doder gaan opt,reden.
AIs we hen na 26 oktober maar niet van "broedermoord" hoeven te betichten! -

D.l^I.S heeft een tweede team ingeschreven in de vierde klasse. Resultaten;

'D.t^r.s. 2 - D.e.U. 2 (UddeI) 0-10
D.\^t.s. 2 - K.R.S. 4 (Ede) 3- 7

De ultslagen van de tweede ronde van de open comPetitle ziJn nog niet in mijn

bezit. Ik zal ze in het volgende nuÍTrner oPnemen.

x. x.x. x

DRINCEND VERZOEK VAN DE PENNINGMEESTER ! !

Wilt u cle cont,rlbutie over het 4e kwataal zover u dit nog niet betaald zou
hebben, zo snel mogelijk ln orde te maken.
Voor de leden die giraal wiIlen betalen: Postgíro 2889085

t.D.v. Penningmeester Damvereninging
TROESOE

Arnhem.


