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 Grondwerk - drainage - riolering
 Verhardingen
 Tuinarchitectuur en beplantingen
 Complete boomverzorging
 Aanleg en onderhoud sportvelden
 Aanleg en onderhoud tennisbanen
 Tuinrestauraties en onderhoud
 Hydrocultuur interieurbeplanting

GROENVOORZIENINGEN EN WEGENBOUW
Parelstraat 2, Postbus 940, 7550 AX  Hengelo (O.) Tel. 074-243 60 00

TEL. 4315398

WARMTE-ISOLEREND GLAS GLASBOUW GLASHANDEL

GLASREPARATIES:“Ruit kapot, Becker helpt vlot”

GLASMAGAZIJN ook zaterdags geopend

Lipperkerkstraat 135 7511 CW  ENSCHEDE Tel. 053-4315398
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Specialist op het gebied van :
- Instrumentatie
- Elektrotechniek
- Besturingstechniek
- Hoogspanningstechniek

ENSCHEDE VEENDAM KRIMPEN a/d IJSSEL

053-4313111 0598-621888 0180-519966
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autohandel VAN WIJK
In- en verkoop van gebruikte auto’s

tevens reparatie en A.P.K.

telefoon: 055-3671185
Concertstraat 6
7323 KN Apeldoorn



           Van de Voorzitter

Juli 2000.

Bij veel clubs is er een zomerstop. Zo niet bij EDC, waar elke dinsdag zo’n 15
leden zich uitstekend vermaken met simultaan, schaakborddammen,
sneldammen, rapid enz. De sfeer is altijd bijzonder goed en het niveau hoog. Op
deze manier steken we heel wat op, dus degenen die er niet zijn moeten niet
vreemd opkijken van ons sterke spel bij aanvang van de nieuwe competitie. In
augustus is er overigens geen dammen, behalve de start op de 29e!

Uiteraard dank aan de “motor” achter dit initiatief, Bennie Wiggers, en aan
Ralph, die de zaak elke keer weer open houdt.

Ik wens iedereen een fantastische vakantie na de beach games op 22 juli, waar
EDC met allerlei activiteiten aanwezig zal zijn. Tot dan.

Albert Boers.

Redactioneel
Dinsdag 1, 8, 15 en 22 augustus is er geen dammen..
Het seizoen begint weer op dinsdag 29 augustus .
Oefenwedstrijden en agenda openingsvergadering zie pagina 9.

In dit nummer speciaal aandacht gevraagd voor  :
De bijdrage van de onttroonde clubkampioen Gerard Vink,pagina 10 – 11 .
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Speelrooster EDC 1 seizoen 2000/2001

EDC 1 komt uit in de provinciale Overijsselse hoofdklasse:

Ronde 1 16 september
EDC  Enschede - DDD  Dedemsvaart
O&O  Genemuiden - BDV  Borne
DamRa  Raalte - Maas van ‘t Hoog 2  Hengelo
DOS  Heino - De Vechtstreek/Oosterveen  Gramsbergen
Almelo - Witte van Moort 3  Westerhaar
Lelystad Vrij

Ronde 2 30 september
De Vechtstreek/O - EDC
Lelystad - Witte van Moort 3
BDV - DamRa
DOS - O&O
DDD - Almelo
Maas van ’t Hoog 2 Vrij

Ronde 3 14 oktober
DamRa - EDC
De Vechtstreek/O - Lelystad
Witte van Moort 3 - BDV
DDD - Maas van ‘t Hoog 2
Almelo - O&O
DOS Vrij

Ronde 4 28 oktober
EDC - DOS
BDV - Lelystad
Maas van ’t Hoog 2 - Almelo
DamRa - De Vechtstreek/O
Witte van Moort 3 - DDD
O&O Vrij

Ronde 5 11 november
Almelo - EDC
Lelystad - Maas van ‘t Hoog 2
BDV - DOS
O&O - DamRa
DDD - De Vechtstreek/O
Witte van Moort 3 Vrij

6.



Ronde 6 25 november
Witte van Moort 3 - EDC
Lelystad - DamRa
De Vechtstreek/O - BDV
Maas van ‘t Hoog 2 - O&O
DOS - DDD
Almelo Vrij

Ronde 7 9 december
EDC - BDV
Lelystad - Almelo
Maas van ‘t Hoog 2 - DOS
De Vechtstreek/O - Witte van Moort 3
O&O - DDD
DamRa Vrij

Ronde 8 13 januari
EDC - O&O
DDD - Lelystad
Maas van ‘t Hoog 2 - Witte van Moort 3
DamRa - DOS
Almelo - De Vechtstreek/O
BDV Vrij

Ronde 9 27 januari
EDC - Maas van ‘t Hoog 2
Witte van Moort 3 - O&O
BDV - Almelo
DOS - Lelystad
DDD - DamRa
De Vechtstreek/O Vrij

Ronde 10 17 februari
EDC Vrij
BDV - DDD
De Vechtstreek/O - Maas van ‘t Hoog 2
Witte van Moort 3 - DOS
Almelo - DamRa
O&O - Lelystad

Ronde 11 10 maart
Lelystad - EDC
Maas van ‘t Hoog 2 - BDV
DOS - Almelo
DamRa - Witte van Moort 3
O&O - De Vechtstreek/O
DDD Vrij
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EDC Artikelen

Om te verzamelen, om kado te doen, voor Sinterklaas, voor de Kerstman of om gewoon zelf te hebben zijn vanaf
nu clubartikelen in de clubwinkel verkrijgbaar!

Doel is natuurlijk het promoten van EDC. De winst zal voornamelijk gebruikt
gaan worden voor de jeugd, in het belang van de damsport.

Verkrijgbaar zijn:
Prijs:

# Schitterende collegetas zwart/geel fl. 25,00
# T-Shirt met bovenstaand logo in XL en L fl. 25,00
# Unieke uitgave van het damboek van L. Schut fl. 35,00
# Prachtige kwaliteitsbalpen met jumbo-vulling fl.   1,50

Te bevragen bij Albert Boers
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      Oefenwedstrijden en agenda openingsvergadering

Geacht clublid,

• De seizoenstart zal dit jaar plaats vinden op dinsdag 29 augustus met
het jaarlijks traditionele JENINGA-toernooi.

• Op zaterdag 2 september is de opening van het damseizoen van de
PODB te Heino met: DAMMEN over de IJSSEL.

• Op dinsdag 5 september zal de openingsvergadering worden
gehouden, waarvan onderstaand de agenda is vermeld.

• Op zaterdag 9 september staat de oefenwedstrijd EDC 1 – EDC 2
gepland, aanvang 12.00 uur.

• Op dinsdag 12 september spelen wij thuis een oefenwedstrijd tegen
Maas van ’t Hoog.

• Op zaterdag 16 september speelt EDC 1 zijn eerste wedstrijd voor de
Provinciale Hoofdklasse en wel thuis tegen D.D.D. uit Dedemsvaart,
aanvang 12.00uur.

• Agenda openingsvergadering: 5 september, aanvang 20.00uur
1. Opening
2. Notulen van de sluitingsvergadering d.d. 30-05-2000
3. Mededelingen
4. Verslag kascontrolecommissie
5. Bespreking financieel verslag en begroting 2000/2001

( Het verslag en de begroting zullen tijdens de vergadering ter
inzage worden verstrekt )

6. Mededelingen competitieleider en opstelling teams
7. Jeugdbeleid
8. Rondvraag

de secretaris,
L. W. Haan

Zomerdammen:
• Op zaterdag 22 juli wordt er gedamd op de Oude Markt, dit n.a.v. de

BEACH-GAMES. Probeer aanwezig te zijn.
Vanaf 12.00 uur tot ca. 16.30 uur is er straatdammen en simultaans.

• Op donderdag 17 augustus van 13.30 uur tot 17.00 uur is er op de
Oude Markt te Enschede een INFO-MARKT voor nieuwe studenten.
Wie helpt Gerard Vink?
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Bennie Wiggers Clubkampioen

Bij ons EDC was er dit jaar een enorme spannende finale om het
clubkampioenschap. De eerste finalegroep telde 6 dammers en dinsdag 16 mei
werd de laatste ronde gespeeld, met nog 4 kandidaten voor de titel!
Het programma van die avond bestond uit :
Bennie Wiggers (8pt) - Luit Haan (7) en Gerard Vink (8) - Gino Schirinzi (6).
De overige 2 spelers, Gerrit Kooistra en Roel Janssen konden geen kampioen
meer worden. Voor Bennie en voor mij zou remise genoeg kunnen zijn.
Maar een zekere zaak lijkt het alleen bij winst, daar Gino en Luit ook een
overwinning nodig hadden, werd er in beide partijen alles of niets gespeeld

    
20-24(?) 43-39  4-9, 47-41  8-12 13-18(?)  39-33!

De eerste drie diagrammen horen bij de partij Bennie Wiggers – Luit Haan.
Vanaf het begin staat de kettingstelling op het bord en met de tekstzet bij het
eerste diagram geeft Luit aan dit ook zo te willen houden.
Dit is riskant en één van de problemen is dat de schijf op 2 niet in het spel komt.
Bij het tweede diagram moet Bennie kiezen hoe hij een schijf gaat winnen.
Moeilijk, want Bennie komt een schijf voor, maar kan vervolgens aan beide
kanten moeilijk spelen. Bij het derde diagram krijgt hij hulp. Na 39-33 kan de
ruil 34-29 x29 met winst voor wit.

Nu vier diagrammen bij de partij Gerard Vink- Gino Schirinzi.
Ook hier vanaf het begin een blijvend speltype. Met de opbouw van zijn lange
vleugel laat Gino zien dat hij de witte aanval met veel combinaties wil
tegenspelen.
Bij het tweede diagram heeft wit al weinig goede zetten en bij het derde diagram
mag 37-31 niet. Vanwege 7-11,31x22 17x30, 26x19 14x45 Z+.
De wit speler weet de aanval steeds sterker te krijgen, maar bezwijkt  toch onder
de druk.
Het vierde diagram laat maar liefst een zesklapper zien:
39-33? 17-22!, 26x19  25-30, 28x6  30x50, 32x21  16x27, 23x12  14x34, met
winst voor zwart.

10



    
32-27 18-23, 28x19 14x34 32-28  16-21 37-32 (27-31?)  27x18

                 
39-33 ? 17-22 !

Zo werd Bennie Wiggers Clubkampioen!
Nog even een overzicht van zijn 5 partijen: 3 gewonnen (Kooistra, Schirinzi,
Haan); 2 remise (Janssen, Vink.) en 0 verloren.
In het volgende nummer meer kampioensfragmenten.

Gerard Vink

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.
Tussen haakjes de volgorde van het wedstrijdverloop van de uitslagen:
8x winst op: Koen Reefman (1), Bobby van der Helm (2), Jan van Montfoort
(3), Alex Content (4), Willie Steinmeijer (6), Jan Velner (9), Björn Veldman
(10), en Michel Koop (19);
6x remise met: Wim van Sint Annaland (5), Johan Wiggers (8), Paul van de
Veen (11), Doreen Hams (14), Wim Schepers (15) en Gerrit Kooistra (18);
6x verlies tegen: Harry Veldman (2), Albert Boers (12), Gino Schirinzi (13),
Luit Haan (16), Rabin Hanoeman (17), Gerard Vink (20).
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De EDC- Pen.

Zoals jullie wellicht gemerkt zullen hebben heeft deze rubriek in de laatste
DAMMER  ontbroken. In de DAMMER daarvoor kreeg ik, ondergetekende,
“De Pen”van Diny Gellekink. Door prive omstandigheden heb ik geen stukje
kunnen schrijven. Bij deze zal ik dit echter alsnog goed maken.

In 1983 ben ik via mijn vader bij de damclub gekomen. E.D.C. bestond toen 50
jaar en ter gelegenheid daarvan werd er een huisdamtoernooi gehouden. Men
speelde toen nog bij Reinders aan de Schurinksdwarsweg. Er waren een
behoorlijk aantal deelnemers waaronder   onder anderen Johny Gellekink en
Eric Leusink. Volgens mij heeft dit toernooi E.D.C. aardig wat nieuwe leden
opgeleverd. Na diverse spannende wedstrijden werd ik uiteindelijk 1e en
kampioen van Enschede. Evert van Gunst reikte de prijzen uit. Toentertijd was
het ook nog zo dat je met foto en al in de krant kwam.

Gezien het resultaat dacht ik behoorlijk te kunnen dammen en werd dus lid van
E.D.C.. Ik vergeet mijn eerste wedstrijd niet. Ik moest spelen tegen
Schuurhannes. Mijn vader zei mij tussentijds dat Schuurhannes niet zo sterk
speelde en ik wel van hem kon winnen. Halverwege de partij trapte ik echter in
een simpel zetje en verloor. Toen mijn vader dit zag zei hij nog tegen mij dat het
ook wel dom van mij was dat ik in zo’n simpel zetje trapte. Ik stond dus toen
weer met beide benen op de grond. Ondanks deze teleurstelling ben ik toch lid
gebleven van E.D.C.

Ik vond den vind E.D.C. namelijk een gezellige club. Dat kwam denk ik ook wel
door het aantal leden toentertijd. Het was elke dinsdagavond behoorlijk druk. Er
was een echte oude garde, de studenten en de gewone leden. Dat wil overigens
niet zeggen dat de anderen niet normaal waren.  Wel had ik het idee dat men
toen meer betrokken was bij het wel en wee van de club. Tegenwoordig lijkt het
wel of de betrokkenheid bij een vereniging steeds minder wordt. Men wil wel
spelen, daar betrap ik mijzelf de laatste tijd ook wel op, maar daar houdt het dan
ook eigenlijk wel bij op. Dit hoor je overigens bij veel verenigingen. Gelukkig
dat er nog een paar mensen bij de club zijn die hier anders over denken. Ik denk
dat wij blij moeten zijn met deze mensen.

Omdat Reinders de zaak sloot gingen wij naar De Vluchte aan de
Oldenzaalsestraat. Ik vond deze zaal ongeschikt voor E.D.C.  Deze zaal was
namelijk veel te groot voor onze club. Dit ging ten koste van de gezelligheid
Enkele jaren later gingen wij naar “De Wimpel”waar wij tot op heden nog
steeds dammen. Ik denk dat het belangrijk is voor een club als E.D.C. dat je een
gezellig clublokaal hebt. Dit komt de sfeer binnen de vereniging ten goede.
De laatste jaren wordt steeds meer de nadruk gelegd op presteren. Ook in de
damsport komt dit fenomeen naar boven waarbij clubs niet schromen om
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behoorlijke bedragen voor spelers te betalen. Ik ben van mening dat dit
uiteindelijk ten koste gaat van de gezelligheid binnen een
Vereniging. Ik vind dan ook dat E.D.C. een goed standpunt huldigt en wel dat
alleen spelers zich via de onderlinge competitie kunnen plaatsten in het 1e, 2e of
3e team.
Bij veel verenigingen zie je het ledental teruglopen. Ook E.D.C. heeft hier
enkele jaren terug mee te maken gehad. De laatste jaren is het ledental redelijk
stabiel. Ik vind dat wij ons allen sterk moeten maken dat dit niet verder terug
loopt.
Ik ben echter van mening dat wanneer de sfeer in de vereniging goed blijft en
ook de aanhang regelmatig bij het club gebeuren wordt betrokken ( in de vorm
van een feestavond, nieuwjaarsreceptie e.d.) het met E.D.C. wel goed blijft gaan.

Tegenwoordig lijkt het wel of de betrokkenheid bij een vereniging steeds minder
wordt. Men wil wel spelen, daar betrap ik mijzelf de laatste tijd ook wel op,
maar daar houdt het dan ook eigenlijk wel bij op. Dit hoor je overigens bij veel
verenigingen. Gelukkig dat er nog een paar mensen bij de club zijn die hier
anders over denken. Ik denk dat wij blij moeten zijn met deze mensen.

Omdat Reinders de zaak sloot gingen wij naar De Vluchte aan de
Oldenzaalsestraat. Ik vond deze zaal ongeschikt voor E.D.C.  Deze zaal was
namelijk veel te groot voor onze club. Dit ging ten koste van de gezelligheid
Enkele jaren later gingen wij naar “De Wimpel” waar wij tot op heden nog
steeds dammen. Ik denk dat het belangrijk is voor een club als E.D.C. dat je een
gezellig clublokaal hebt. Dit komt de sfeer binnen de vereniging ten goede.

De laatste jaren wordt steeds meer de nadruk gelegd op presteren. Ook in de
damsport komt dit fenomeen naar boven waarbij clubs niet schromen om
behoorlijke bedragen voor spelers te betalen. Ik ben van mening dat dit
uiteindelijk ten koste gaat van de gezelligheid binnen een vereniging. Ik vind
dan ook dat E.D.C. een goed standpunt huldigt en wel dat alleen spelers zich via
de onderlinge competitie kunnen plaatsen in het 1e, 2e of 3e team.
Bij veel verenigingen zie je het ledental teruglopen. Ook E.D.C. heeft hier
enkele jaren terug mee te maken gehad. De laatste jaren is het ledental redelijk
stabiel. Ik vind dat wij ons allen sterk moeten maken dat dit niet verder terug
loopt.
Ik ben echter van mening dat wanneer de sfeer in de vereniging goed blijft en
ook de aanhang regelmatig bij het club gebeuren wordt betrokken ( in de vorm
van een feestavond, nieuwjaarsreceptie e.d.) het met E.D.C. wel goed blijft gaan.

Bij deze geef ik “De PEN” door aan Alex Content.

Harry Veldman
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Het adres voor uw
centrale verwarming

+

HR-ketels

Kampstraat 4

Ootmarsum
Tel. 0541-291738
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                                   De D(r)ammer
 Een explosieve column
 van een anonieme criticus.

Nr. 14, juli 2000.
Vakantie.

 Lui in de achtertuin de dagen in je opzuigen, genietend van nietsdoen, junkfood, ijs
en mooi weer. Meewarig luisterend naar de fileberichten op de radio. Geen mooier
vermaak dan leedvermaak..

Wat zou dat toch zijn in de mens, dat hij zich willoos aansluit in tientallen kilometers
jengelende ellende. Om na drie weken psychische overbelasting totaal opgebrand,
met zonnesteek, voedselvergiftiging, onontdekt virus en een duurzaam ontwrichte
relatie huiswaarts te keren. Blij dat hij weer aan het werk kan.

Een leger agogen staat handenwrijvend klaar om de terugkerende vakantieganger bij
te staan in een  maanden durende revalidatie, zodat hij net op tijd weer op de been is
voor de volgende survival.

In diep gepeins verzonken kijk ik naar twee sputterende braadworsten op de
barbecue. Op veel vragen heb ik een antwoord, maar hier kom ik zo gauw niet uit.
Het kan niet anders zijn dan dat de hele wereld gek is en ik de enige die normaal
ben. Of andersom… Zal ik mijn partner eens vragen? Nee, toch maar niet; je weet
nooit wat het antwoord zal zijn…

De komende weken ga ik over deze vraag eens diep nadenken en schenk
ondertussen mijn glas pils nog eens bij. Fijne vakantie gewenst door

Uw drammer.
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Nationale competitie
De data en de indeling van de Nationale Competitie 2000-2001 zijn onlangs bekend gemaakt. Wegens gebrek
aan promoverende clubs zijn in enkele provincies weer wat degradanten teruggekeerd: Provinciaal Gronings
Tiental, RDC 2 en Harderwijk. Hattem moest een beslissingswedstrijd spelen tegen BEGB, verloor deze, maar
kon later toch nog ingedeeld worden. Deventer neemt de plaats in van PSV Dammen 2, dat teruggetrokken werd.
Speeldata: 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november,
9 december, 13 en 27 januari, 17 februari en 10 maart.

‘Een leuk einde, na een uitgelokt foutief offer’.

Bron: Hoofdlijn, magazine voor dammers, mei 2000 nr. 72

Uit een artikel van de winnaar van het Amsterdams Paastoernooi annex studentenkampioenschap van Nederland
2000 waarbij van EDC Gerard Vink (6e! met 9 uit 7)-en Gino Schirinzi (12e! met 8 uit 7) van de partij waren.
De ranglijst hiervan stond in het vorige nummer:
Door Peter Hoogteijling

     

‘Diagram 7. Kosters – Schirinzi 0-2’
Na een weggeruilde opening (waarop je al veel kans hebt na 1.32-28  17-22 .2. 28x17. 12x21) is wit in een slecht
klassieke stand terechtgekomen met weinig samenhang tussen de schijven. Zwart maakt op overtuigende wijze
een eind aan de partij. 37.36-31 Om  -na  17-21- geen achtergebleven schijf over te houden; dit versnelt echter
het einde. 37…17-21!  38.26x17  12x21  39.31-26  24-29  40.26x17  18-22  41.27x18  23x21  42.28-22  8-12
43.44-39  19-23  Na 12-18 volgt 39-34.  44.43-38  Na 22-17 is het zwart die plakt met 21-27.
44…12-18  45.39-33  18x27  46.33x24  27-31  47.38-33  31-36  48.24-20  36-41  49.32-27  21x32  50.33-28  9-
14!
Een leuk einde, na een uitgelokt offer.
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Juli 2000
15-22
Orap Open
Achtdaags en negenrondig internationaal toernooi te Den Haag. Prijzengeld fl. 8000,-.
Inschrijfgeld f 70,-. Nevenactiviteiten: Beach Blitz en Disco Blitz toernooi. Zie de website
voor meer informatie of neem contact op met Gerard de Groot: (070) 386 9440
23-29
Ordina Open Internationaal
Zevendaags en negenrondig internationaal toernooi te Nijmegen. Informatie: Paul Visser:
(026) 325 6869
Augustus 2000
4-12
Brunssum
Internationaal toernooi te Brunssum. Informatie: P. Kole (045) 525 66 66
12
Damsimultaan Schwarzman
Damsimultaan door A. Schwarzman op het Bijlmerplein. Plaats: Bijlmerplein in Amsterdam
Zuidoost. Informatie: A. Mohamedjoesoef - Tel: (020) 6995121
13-19
4e Internationaal Bijlmer Damtoernooi
Internationaal invitatietoernooi in Amsterdam Zuidoost. Informatie: A. Mohamedjoesoef -
Tel: (020) 6995121

KNDB
De toernooi agenda van de KNDB is over het algemeen vrij volledig.
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