
De EDC-Pen

Mijn naam is Alex Content,sinds enkele jaren EDC’er.
Tja, wat moet je als je niets vermoedend opeens verzocht wordt om een stukje te
schrijven in het clubblad van E.D.C.
Over de geschiedenis van de club is al door meerder leden geschreven, die
bovendien al vele jaren lid zijn, en dus meer op de hoogte zijn van het wel en wee
van de club dan ik, die pas enige jaren lid is.
Daarom vertel ik liever over mijn eigen ervaringen met het dammen
Tot aan mijn pensioennering was ik alleen maar een zgn. “huisdammer” omdat ik
door mijn werk weinig gelegenheid heb gehad om regelmatig te spelen in
clubverband.
Toen die “gouden” tijd van het pensioen was aangebroken werd ik lid van de
damclub in ons dorp Vianen, V.D.V. een club waarvan ik ca. 12 jaar lid ben
geweest. Het was geen grote maar wel gezellige club, waar ik elke dinsdagavond
met veel plezier gespeeld heb.
Van Vianen verhuisden wij naar Enschede en het lag voor de hand dat ik ook hier
lid wilde worden van een damclub.
Uit het telefoonboek duikelde ik de naam van E.D.C. op, waarna ik contact op
nam met de toenmalige voorzitter, Wim van Sint Annaland. Hij nodigde mij uit
om de e.v. Dinsdagavond langs te komen aan de Oldenzaalsestraat. Ik moet
zeggen dat ik er allervriendelijkst ben ontvangen en mij al gauw op mijn gemak
voelde in deze gezellige club met veel vriendelijke leden. Waar ik nogal tegen
opgezien had was dat ik vooral de eerste tijd moeite zou hebben met het Twents
dat veel leden onderling met elkaar spraken.
Dat is mij heel erg meegevallen  omdat iedereen tegen mij gewoon Hollands
sprak; als je hier een paar jaar woont heb je daar geen last meer van omdat je het
dan gewend bent. Terug kijkend op deze  4 jaar kan ik alleen maar zeggen dat ik
geen moment spijt gehad heb om lid te worden van E.D.C. Integendeel, ik
verheug mij elke Dinsdagavond weer opnieuw  om naar de club te gaan en een
partij te dammen met meer of minder succes. Wat mij betreft is vooral dat laatste
het geval, maar dat geeft niet. Ik heb weer een fijne avond gehad met veel prettige
mensen en daar gaat het toch om..
Dit is dan mijn verhaal over E.D.C. waarmee ik hoop aan de opdracht van Harrie
Veldman te hebben voldaan.
De E.D.C.-pen geef ik door aan. Gerrit Kooistra
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DE DAMMER
Clubblad van de Enschedese Damclub E.D.C.

Redactie G. Kooistra en G. Schirinzi

G. Kooistra 4615578

Redactieadres Samuel van de Puttestraat 38 7532 CB Enschede
e-mail: g.kooistra@hccnet.nl
G. Schirinzi 4762860
Suze Groeneweglanden 62 7542 NN Enschede
e-mail: gino.schirinzi@planet.nl

Internet http://www.geocities.com/Colosseum/Arena/5886
Dekogel@giganda.komkon.org

Clubavond Iedere dinsdag, aanvang 19.30 uur
Clublokaal 'De Wimpel' 4333882 053

Oldenzaalsestraat 298 .............. Enschede
Bankrekening 91.15.07.515 SNS-bank

(gironr.bank 310 031)

Bestuur

Voorzitter A. Boers 5388794
Hofkamp 140 7582 GE Losser
e-mail: albertboers@netnet.nl

Interne
competitie

B. Wiggers 4315137

Dr. Lovinkstraat 36 7545 JT Enschede
Secretaris/jeu
gdleider

L. Haan 4614574

Rondostraat 120 7534 GL Glanerbru
g

Penningmeest
er

J. van Montfoort 4313560

Remorsstraat 11 7545 EA Enschede

Afbellen bij B. Wiggers
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WARMTE-ISOLEREND GLAS   GLASBOUW    GLASHANDEL
GLASREPARATIES: “Ruit kapot, Becker helpt vlot”

Lipperkerkstraat 135 7511 CW  ENSCHEDE Tel. 053-4315398
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   Aantekeningen/opmerkingen

___________________________

___________________________

_______________________________________________________

__________________________________________________________________

Met dank aan onze adverteerders
Bij eventuele aankoop denk aan ze.

Dit is dan het eerste EDC nummer onder de nieuwe redacteur G.Kooistra
Hiermede wil ik graag iedereen danken voor hun bijdrage.
Heeft U suggesties of aanmerkingen dan hoor ik dat graag.

Ontwerpwedstrijd:!!!
Wie heeft er een leuk idee voor een nieuw voorblad????
Deze moet wel in zwart/wit zijn,de ontwerpen die binnen komen
Worden in het volgende EDC blad gepubliceerd.
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Boogaart BV
   Grondwerk - drainage - riolering
   Verhardingen
   Tuinarchitectuur en beplantingen
   Complete boomverzorging
   Aanleg en onderhoud sportvelden
   Aanleg en onderhoud Tennisbanen
   Tuinrestauraties en onderhoud
   Hydrocultuur interieurbepla

    GROENVOORZIENINGEN EN  WEGENBOUW
     Parelstraat 2, Postbus 940, 7550 AX  Hengelo (O.) Tel. 074-243
6000



                                                                            De D(r)ammer

Een explosieve column van een anonieme
criticus

Zaterdag 9 september 2000

Nr. 14: september 2000.
Is minister Pronk een zeikerd?

Jarenlang heb ik een ruim begrensd vertrouwen gehad in onze
ontwikkelingshulp. Het verleende mijn staatsburgerschap
zelfs enige glans: ik betrapte mezelf af en toe op glimmende
trots. Dat er gepronkt werd met andermans (lees: mijn!)
veren was niet zo erg want het geld werd  nuttig besteed.
Wel vroeg ik mij af waarom in de ontvangende landen nogal
eens nukkig op Pronk’s bemoeizucht werd gereageerd; enige
controle op de besteding van mijn zuur verdiende centjes is
tenslotte een oerdegelijk calvinistisch Oudhollands recht
van de gulle gever. Zelfs toen Pronk werd weggepromoveerd
naar milieu dacht ik nog enigszins opgewekt dat  het nu ook
met dat ministerie weer goed zou komen via zijn sprankelende
inbreng. Wie schetst echter mijn verbazing na het zoveelste
onzinnige idee van deze randgroepoudere? Boeren en andere
landgoedeigenaren mogen het vrijkomend snoeihout uit
ministerieel  gestimuleerde en dus welwillend aangelegde
houtwallen niet meer verbranden! Het glunderende gezicht van
Pronk na deze mededeling doet mij wanhopig naar mijn partner
kijken. Misschien dat zij er iets van begrijpt?
Na minutenlang verbijsterd met open mond naar lucht te
hebben gehapt waren de eerste woorden die ik kon uitbrengen:
“Wat is dat een verschrikkelijke zeikerd!” Pas veel later
realiseerde ik mij dat ik was bestolen. Ik overweeg dan ook
aangifte te doen van diefstal van een illusie. En hoewel
bovengenoemde omschrijving zo ongeveer de slechtste is die
ooit uit mijn pen vloeide laat ik hem maar staan. Voor
zoiets lulligs schiet mij gewoon niets beters te binnen.

Uw drammer.
P.S. Een illusionist is iemand die tegen de wind zeikt en
toch zijn broek droog houdt.
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Inhoudsopgave:

1.        Colofon
2.        Adverteerders
3.        Inhoudsopgave/adverteerder:Ihon
4.        Adverteerders:Van Wijk/Moekotte
5.        Van de voorzitter
6.        Jeninga Toernooi/Straatkamp.schap Enschede
7.        Partijen slagzet/lokzet uit de oude doos
8.        Speelrooster / ind.tweede klasse Oost
9.        EDC artikelen
10. /11. Italiē – Nederland
12./13. Wat losse standen met verrassende combinaties
14.       De Drammer
15.       Aantekeningen / notities
16.       De EDC – pen
            Overige adverteerders:Hu’s Garden?
            Techn.buro Geke /  Maas van ‘
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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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Dam combinatie. Wit haalt een dam op veld 2

Dam op veld 4 Geen dam maar wel een winnende
combinatie

Een dam op een bezet veld
halen is altijd leuk. Er gaan

17 schijven af!
Paul  van de Veen
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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



Wat losse standen met verrassende combinaties

In 1970 begon ik in een boekje allerlei standen te verzamelen uit boeken, kranten of eigen
partijen. Vooral combinaties want dat vind je als jeugdspeler nu eenmal het mooiste!
Hieronder volgt een kleine selectie uit mijn verzameling. Met een beetje puzzelen zullen
de meeste combinaties door iedereen wel gevonden worden. Om het plezier niet te
bederven geef ik de standen zonder oplossing!

Een verrassende damcombinatie Niet erg moeilijk maar probeer de slotstand
maar eens zonder de combinatie uit te
voeren te zien.

Oppositie op de lange lijn! Slagwerk, eindigend in oppositie van twee
schijven!
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 Van de voorzitter
September 2000.

Het nieuwe seizoen is inmiddels van start gegaan met het Jeninga toernooi. Via de
computer ging de verwerking en samenstelling van de nieuwe rondes zo snel dat er
nauwelijks tijd was voor pauzes. Perfect dus! Het aantal deelnemers, 15, was jammer
genoeg wat aan de lage kant, maar toch was de avond geslaagd. Het zomerdammen is
altijd weer een bijzondere belevenis en voorziet met elke avond 12 tot 15 aanwezigen
kennelijk in een behoefte. Jammer dat Bennie er niet bij kon zijn vanwege ziekte,
waardoor de sfeer toch anders was dan andere jaren. En natuurlijk speelde het weer ook
niet echt mee. De studentenintroductie was daarentegen heel succesvol. Weliswaar leverde
onze presentatie geen directe leden op, maar de belangstelling was dermate groot dat we
allemaal tot na 17.00 uur door zijn gegaan. Alle helpers bedankt voor de aanwezigheid en
Gerard voor de organisatie!
Iedereen weet inmiddels dat Bennie dusdanig ziek is dat hij door een aangetast
gezichtsvermogen voorlopig niet in staat is om te dammen. Ik hoop dat het herstel
voorspoedig zal zijn zodat we hem snel weer in ons midden mogen begroeten. Want naast
zijn onmisbare kwaliteiten als dammer en gezicht van EDC is ook zijn aanwezigheid als
mens iets waar we nog lang geen afscheid van willen nemen. Gerard Vink neemt de taken
als competitieleider over (waarvoor bijzondere dank!). Afmelden moet bij Luit Haan
gebeuren.

Gino verblijft ook al weer een aantal weken in de ‘lappenmand’, maar de vooruitzichten
zijn dermate goed dat we hem binnenkort wel weer zullen kunnen begroeten. Dick van
Ommeren heeft laten weten voorlopig het dammen op een laag pitje te moeten zetten
vanwege familieomstandigheden. Pluspunt is de gezondheid van Maartje (Veldman), die
haar ziekte voorlopig overwonnen heeft.

Dat een en ander gevolgen heeft voor de teamsamenstellingen zult u begrijpen. Maar ook
voor het danig geslonken bestuur begint de situatie nijpend te worden. Vandaar een
nadrukkelijke oproep om u aan te melden voor een functie.

Nogmaals alle zieken van harte beterschap gewenst en alle dammers een glorierijk
seizoen!

Albert Boers.
5.



Jeninga toernooi

Het damseizoen is weer begonnen met het traditioneel Jeninga Toernooi.
Door ziekte en nog enkele vakantie’s, waren er 14 deelnemers aanwezig.
Het toernooi werd gewonnen door G.Vink. Opmerkelijk was de prachtige 4e de plaats van
Doreen  Hams.  Zij wist o.a te winnen van Gerrit Kooistra en Harrie Veldman. Hieronder
de eindstanden.

Punten Weerst.P. SB
1 Gerard Vink 19-7
2 Luit Haan 16-7
3 Harrie Veldman 12-7 76 118
4 Doreen Hams 12-7 76 117
5 Paul v.d. Veen 12-7 65 90
6 Wim V st Annaland 11-7 79 98
7 Gerrit Kooistra 11-7 74 90
8 Ludwig Munnink 10-7
9 Alex Content 9-7 75 57
10 Albert Boers 9-7 68 45
11 Jan Velner 7-7 61 43
12 Koen Reefman 7-7 59 25
13 Willie Steinmeyer 6-7
14 Bobby v/d. Helm 0-7

Straatkampioenschap     Enschede  22 Juli 2000
Ook dit jaar werd tijden de Beachsgames weer het jaarlijks straatkampioenschap van
Enschede gehouden in samenwerking met damclub EDC. Het speeltempo was 40 minuten
per speler.
Hieronder een overzicht van de eindstand.

1 Gerard Vink EDC 5-3
2 André Nijmeijer M v ‘t Hoog 4-3
3 Jeroen Paalman M v ‘t Hoog 2-3
4 Roel Janssen EDC 1-3
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De hoofdrol is voor de partij Gino Schirinzi - Bennie Wiggers (0-3).

Diagr 1. 17-22! x, x, x, 24-
30, x, x, 27-22, x, x33

Diagr 2.    25-30!! Diagr 3   23-29!!

In het eerste diagram is te zien dat wit de schijven ongelijk verdeeld heeft: 9 links, 5
rechts.Bennie kiest hier de juiste afwikkeling, om deze zwakte uit te buiten. Het is aardig
hoe de beide kleuren om elkaar heen draaien.

Diagr. 4. 13-19! Diagr 5. 35-40 einde partij

Tot slot een variant bij het laatste
diagram:35-40, 28-23, 19x28, 26-21, 40-44,
21-17, 44-50, 17-11, 49-21, 16x27, 28-32,
27x38, 50x06, 50x06 Z+

Gerard Vink

11.



Italië – Nederland   0-3?!!

Het afgelopen seizoen was voor Bennie Wiggers een hele beste !!!
Hij werd clubkampioen en topscorer in de 2e  klasse D.
Toch speciaal dat Bennie zich als 60 plusser zo van “ de jonge honden” weet te
onderscheiden. Hier volgen twee voorbeelden van de scherpte op het juiste moment.

Bij het eerste diagram heeft Gerrit Kooistra met de
ruil 14-20 25-14 9x20 een fout gemaakt.
Bennie komt nu in actie met
30-25 20-24 25-20. De dreiging 38-33 zorgt nu
altijd voor schijfwinst.

Het tweede fragment is uit de partij Bennie
Wiggers – Gerard Vink (1-1). Het was mij gelukt
om Bennie onder druk te zetten.
Hier had ik het volgende in gedachten: 12-18, 39-
34, 18-23, 34-29, 23x34, 30x39, 19x30, 25x34, 15-
20, 34-29, 13-18 En deze 4 om 4 ziet er gewonnen
uit voor zwart, Maar na 12-18?komt 38-32, 27x38,
39-33, 38-20,25x12= Dus moest 28-32, 37-28, 27-
31 met later remise

10.

Partijen slagzet, lokzet zet uit de oude doos.

Heeft iemand een leuke fragment,meld dit even bij de redactie

Het eerste diagram is uit de partij H Willemse
Heemstede -G Kooistra.(1981) Hier speelde Gerrit (die
als invaller meedeed) 7-11
Waarop de wit speler uithaalde met 33-28 !!! en 43-38.

Diagram 1      7-11??

Diagram 2 is er even tussendoor (van recente
datum).1999
Uit de partij Gerrit Kooistra – Albert Boers hier speelde
Albert 7-12
Hier had Gerrit winnend uit kunnen halen door 37-31
!!! 17-11,Damslag en dan 10-04.!!!. Het werd echter
remise.

Geanalyseerd door Truus

Diagram 2      7-12 ??

7.

Diagr.1  30-25! 20-24 25-20!!.

Diagr.2. Zwart aan zet.



Speelrooster EDC 1 in de Provinciale Hoofdklasse
Voor de spelers van het eerste team,noteer onderstaande datum.
Het betreft alleen wedstrijden EDC 1,voor een uitgebreid overzicht
raadpleeg het Juli ‘00 nummer.

16 Sept  ‘00 EDC Enschede DDD Dedemsvaart
30 Sept.  ‘00 De Vechtstreek/O EDC Enschede
14 Okt.   ‘00 Damra Raalte EDC Enschede
28 Okt.   ‘00 EDC Enschede DOS
11 Nov   ‘00 Almelo EDC Enschede
25 Nov   ‘00 Witte van Moort 3 EDC Enschede
09 Dec   ‘00 EDC Enschede BDV Borne
13 Jan     ‘01 EDC Enschede O&O Genemuiden
27 Jan.    ‘01 EDC Enschede  Maas van’tHoog 2
10 Mrt.    ‘01 Lelystad  EDC Enschede

Het jaarlijks damtoernooi Dammen over de  IJssel 02-09-‘00
Dit toernooi is de officiële opening van het Damseizoen, er waren
5 deelnemers van EDC te weten:
Luit Haan Hfd. Kl.  Wim v St Annaland 1e kl. won de 2e prijs
Ludwig Munnink 2e kl. won de 1e prijs
Bobby v/d Helm 2e kl en Jan Velner 2e kl.
                          Indeling Tweede Klasse Oost.

Maas v ‘tHoog 3 Hengelo             Eelen & Rhaan   Hellendoorn
EDC 2                 Enschede           Witte v Moort 5  W’Haar
DOS 2                 Heino                 BDV                    Borne
BDV 3                 Borne                Maas v ‘tHoog 4 Hengelo

Speeldata EDC 2. Deze data even noteren in de agenda.

25 Sept. Eelen & Rhaan – EDC 2          16 Jan. EDC 2  -  M v ‘tH. 3
10 Okt   EDC                  -W v M 5        02 Febr. BDV 3        -  EDC 2
30 Okt.  DOS 2 Heino    - EDC 2            27 Febr. M v ‘tH.4 –  EDC 2
21 Nov. EDC 2               -BDV 2
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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   2,50

Te bevragen bij Albert Boers.
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