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Dit toernooi is mede mogelijk gemaakt door: 

 

De Winterswijkse Damvereniging organiseerde van 29 april tot en met 3 mei 2003 
een halve finale van het Nederlands kampioenschap voor junioren. Van de acht 
deelnemers plaatsten de beste drie zich voor kampioenschap van Nederland in juli 
2003.  

Programma 
Dinsdag 29 april om 12.00 uur ontvangst en kennismaking onder genot van koffie of 
thee. 
Om 12.30 uur werd de opening verricht door de wethouder A. Sletering, namens 
het college van B&W van Winterswijk. 
  

 
  

Speellocatie en routebeschrijving 
Het toernooi werd gespeeld in wijkcentrum “de Oosthoek”, Olmenstraat 37, 
7101 TE Winterswijk. 



Openbaar Vervoer 

Vanuit zowel Arnhem als Zutphen rijdt er ieder half uur een trein naar Winterswijk. 
Vanaf het station Winterswijk Centraal neemt u de buslijn nummer 73 naar de 
speellocatie, vertrek ieder uur. U stapt uit bij halte Prunusstraat en loopt verder in 
de rijrichting van de bus. Vervolgens neemt u de 1e straat links (Vlierstraat), deze 
gaat na 75 meter over in de Olmenstraat. Direct aan de rechterhand is de Oosthoek 
gelegen. 

Eigen Vervoer 

Vanuit Arnhem 

Vanaf Arnhem rijdt u richting Doetinchem, 
doorrijden tot Varsseveld, daarna N 318 via 
Aalten naar Winterswijk. 
  
Zodra u Winterswijk binnenrijdt, gaat u op de 
rotonde rechtdoor richting Groenlo. 
Vervolgens passeert u een spoorwegovergang. 
Op de eerstvolgenderotonde rechtsaf, 
Groenloseweg. 

Vanuit Zutphen 

Vanuit Zutphen rijdt u 
via de N 319 richting 
Winterswijk. 
  
  
Bij binnenkomst 
Winterswijk rotonde 
recht oversteken, 
Groenloseweg. 
  

Deze weg vervolgen, na circa 2 km ziet u benzinestation BP aan de 
rechterhand. Direct daarna rechtsaf, Acacialaan. Dan 1e straat rechts 
(Vlierstraat), deze gaat na 75 meter over in de Olmenstraat. Direct 

aan de rechterhand is de Oosthoek gelegen. 

In de omgeving is voldoende gratis parkeerruimte. 

  
  

Deelnemers 

 
  
 
 
  
  



Ronde 1 
(Dinsdag 29 april, 13.00 uur. Arbiter: H. Lenselink) 

Danny Slotboom – Martijn van Gortel  3-0 

Wouter Ludwig – Katrinus Posthumus 1-1 

Gerwin van der Meer – Mattijs Meulenbeld  3-0 

Erik van Kampen – Matthijs van den Akker 3-0 

Partij-notaties Ronde 1 

  
  
Danny Slotboom – Martijn van Gortel 3-0 (1.59/2.09) 

 

Wouter Ludwig – Katrinus Posthumus 1-1 (2.11/1.16) 

 

Gerwin van der Meer – Mattijs Meulenbeld 3-0 (1.50/2.01) 

 

Erik van Kampen – Matthijs van den Akker 3-0 (2.46/0.54) 

 

Terug naar boven              Stand 

  

Ronde 2 
(Woensdag 30 april, 09.30 uur. Arbiter: H. Lenselink) 

Danny Slotboom – Wouter Ludwig 1-1 

Mattijs Meulenbeld – Erik van Kampen 1-1 

Katrinus Posthumus – Gerwin van der Meer 1-1 

Martijn van Gortel – Matthijs van den Akker 1-1 

Partij-notaties Ronde 2               Stand 

  
  



Danny Slotboom – Wouter Ludwig 1-1 (1.42/1.40) 

 

Mattijs Meulenbeld – Erik van Kampen 1-1 (2.38/2.59) 

 

Katrinus Posthumus – Gerwin van der Meer 1-1 (0.55/1.27) 

 

Martijn van Gortel – Matthijs van den Akker 1-1 (1.10/1.57) 

 

Terug naar boven              Stand 

  

Ronde 3 
(Woensdag 30 april, 18.00 uur. Arbiter: H. Lenselink) 

  

Wouter Ludwig – Martijn van Gortel 1-1 

Gerwin van der Meer – Danny Slotboom 0-3 

Erik van Kampen – Katrinus Posthumus 1-1 

Matthijs van den Akker – Mattijs Meulenbeld 0-3 

Partij-notaties Ronde 3               Stand 

  
Wouter Ludwig – Martijn van Gortel 1-1 (1.50/1.18) 

 

Gerwin van der Meer – Danny Slotboom 0-3 (1.58/1.59) 

 

Erik van Kampen – Katrinus Posthumus 1-1 (1.38/1.08) 

 

Matthijs van den Akker – Mattijs Meulenbeld 0-3 (2.35/2.39) 



 

Terug naar boven              Stand 

  

Ronde 4 
(Donderdag 1 mei, 10.30 uur. Arbiter: H. Lenselink) 

Danny Slotboom – Erik van Kampen 1-1 

Wouter Ludwig – Gerwin van der Meer 1-1 

Katrinus Posthumus – Matthijs van den Akker 3-0 

Martijn van Gortel – Mattijs Meulenbeld 1-1 

Partij-notaties Ronde 4               Stand 

  
Danny Slotboom – Erik van Kampen 1-1 (2.10/2.35) 

 

Wouter Ludwig – Gerwin van der Meer 1-1 (2.33/2.42) 

 

Katrinus Posthumus – Matthijs van den Akker 3-0 (0.53/1.17) 

 

Martijn van Gortel – Matthijs Meulenbeld 1-1 (2.25/2.36) 

 

Terug naar boven              Stand 

  

Ronde 5 
(Vrijdag 2 mei, 09.30 uur. Arbiter: D. van Rikxoort) 

Gerwin van der Meer – Martijn van Gortel 1-1 

Erik van Kampen – Wouter Ludwig 1-1 



Matthijs van den Akker – Danny Slotboom 0-3 

Mattijs Meulenbeld – Katrinus Posthumus 1-1 

Partij-notaties Ronde 5               Stand 

  
Gerwin van der Meer – Martijn van Gortel 1-1 (2.40/2.00) 

 

Erik van Kampen – Wouter Ludwig 1-1 (2.49/1.57) 

 

Matthijs van den Akker – Danny Slotboom 0-3 (2.40/3.08) 

 

Mattijs Meulenbeld – Katrinus Posthumus 1-1 (2.25/1.35) 

 

Terug naar boven              Stand 

  

Ronde 6 
(Vrijdag 2 mei, 18.00 uur. Arbiter: D. van Rikxoort) 

Danny Slotboom – Mattijs Meulenbeld 3-0 

Wouter Ludwig – Matthijs van den Akker 3-0 

Gerwin van der Meer – Erik van Kampen 1-1 

Martijn van Gortel – Katrinus Posthumus 0-3 

Partij-notaties Ronde 6               Stand 

  
  
Danny Slotboom – Mattijs Meulenbeld 3-0 (0.45/0.38) 

 

Wouter Ludwig – Matthijs van den Akker 3-0 (0.57/0.50) 

 



Gerwin van der Meer – Erik van Kampen 1-1 (1.46/1.47) 

 

Martijn van Gortel – Katrinus Posthumus 0-3 (2.59/2.25) 

 

Terug naar boven              Stand 

  

Ronde 7 
(Zaterdag 3 mei, 10.30 uur. Arbiter: G. Brummelman) 

Erik van Kampen – Martijn van Gortel 0-3 

Matthijs van den Akker – Gerwin van der Meer 0-3 

Mattijs Meulenbeld – Wouter Ludwig 1-1 

Katrinus Posthumus – Danny Slotboom 1-1 

Partij-notaties Ronde 7               Stand 

  
  
Erik van Kampen – Martijn van Gortel 0-3 (1.59/1.58) 

 

  
Matthijs van den Akker – Gerwin van der Meer 0-3 (1.40/2.02)  

 

  
Mattijs Meulenbeld – Wouter Ludwig 1-1 (2.37/2.10) 

 

  
Katrinus Posthumus – Danny Slotboom 1-1 (1.14/1.19) 

 

  
Terug naar boven              Stand 
  
  



Eindstand 

 
De nummers 1,2 en 3 hebben zich geplaatst voor het NK Junioren (juli, Westerhaar). 

 
  

Scoretabel 

 
  

 
 
Terug naar boven 
  

Kort verslag van dag tot dag 

  

29 april, ronde 1 

De halve finale NK Junioren is strijdlustig begonnen: drie beslissingen en één 
remise. Danny Slotboom won in een gestroomlijnd duel van Martijn van Gortel. Een 
andere favoriet, Wouter Ludwig, moest genoegen nemen met een remise tegen 
Katrinus Posthumus. 
  

30 april, ronde 2 en 3 



Nadat er in de tweede ronde louter remises waren, heeft Danny Slotboom in de 
derde ronde afstand genomen van de concurrentie, via een zege op Gerwin van der 
Meer. In de analyseruimte werd echter wel duidelijk dat Gerwin een fraaie 
winstkans over het hoofd heeft gezien. 
  

1 mei, ronde 4 

In de vierde ronde kwam de enige winstpartij op naam van de Katrinus Posthumus, 
die daardoor in de tussenstand een sprong naar de tweede plaats maakte. 
  

2 mei, ronde 5 en 6 

In de vijfde ronde bijna een stunt van Erik van Kampen: een volle schijf voor tegen 
Wouter Ludwig maar toch slechts remise. Bij winst had Erik een grote stap richting 
kwalificatie gedaan. Danny Slotboom won in een lange partij van Matthijs van den 
Akker en is nu vrijwel zeker van een plaats bij de eerste drie en dus van 
kwalificatie voor het NK. 
  
Danny Slotboom behaalt in ronde 6 de toernooiwinst én kwalificatie voor het NK na 
een snelle winst op Mattijs Meulenbeld. Wouter Ludwig boekte zijn eerste zege ten 
koste van Matthijs van den Akker en heeft daardoor morgen nog een kans om 
kwalificatie af te dwingen. 
  

3 mei, slotronde 

In de even spectaculaire als spannende laatste ronde wist Katrinus Posthumus de 
tweede kwalificatieplaats te bemachtigen, na een beheerste remise met 
toernooiwinnaar Danny Slotboom. Gezien het sterke optreden van Katrinus in dit 
toernooi, kan zijn kwalificatie geen verrassing meer genoemd worden. 

Wél verrassend was het dat niet Wouter Ludwig of Erik van Kampen, maar 
Gerwin van der Meer de derde NK-plek pakte. Gerwin stond tot gisteren steeds in 
de middenmoot, maar een zege in de laatste ronde bracht hem plotseling op de 
derde plaats in de eindrangschikking. Erik van Kampen moest wel alles-of-niets 
spelen tegen Martijn van Gortel en verloor door tijdnoodfouten. Vervolgens kon 
Wouter Ludwig bij winst gedeeld tweede worden, maar Mattijs Meulenbeld gaf 
geen krimp: remise. 
          Danny Slotboom, Katrinus Posthumus en Gerwin van der Meer zijn dus 
geplaatst voor het NK junioren, dat begin juli in Westerhaar gespeeld wordt. 
Tijdens de drukbezochte sluitingsceremonie reikte Johan Haijtink (bondsdirecteur 
KNDB) de bekers uit. De Winterswijkse Damvereniging kan terugkijken op een zeer 
geslaagd toernooi! 

  

Techniek 

Hieronder een aantal opvallende partijfragmenten. Alle beweringen zijn onder 
voorbehoud, want de webmaster moet het doen met een rating van 1101 en heel 
veel hulp van de damcomputer. Over onjuistheden en bij-oplossingen kan niet 
worden gecorrespondeerd. 



Fragment 1: Danny Slotboom – Martijn van Gortel (ronde 1) 

 
Danny Slotboom speelde wellicht zijn beste 
partij in de eerste ronde tegen Martijn van 
Gortel. Praktisch zonder aanwijsbare fout van 
zijn tegenstander, bereikte Danny deze zeer 
voordelige stand. Maar de afwerking vereist 
nog veel precisie. 45. 42-38! (47-41 48-42 
wint niet) Nu dreigt 47-41 34-30 en Martijn 
speelde daarom 10-15. Maar de dreiging 47-41 
blijft aanwezig. 

Het komt nu aan op timing. Danny speelde 46. 38-32! want 47-41 levert op dit moment 
slechts remise op: zwart speelt na het slaan 15-20. 46. … 18-22! Een creatieve 
verdedigingszet. 47. 34-30?!! Gefronste wenkbrauwen bij de toeschouwers: waarom niet 47-
41? Hierin onderscheidt de ware kampioen zich van het eenvoudige damvolk: Danny zag (in 
tijdnood) dat 47-41 36x47 34-30 47x24 30x10 02-08(!) 25x14 15-20 14x25 04x15 weliswaar een 
schijf voorsprong oplevert, maar geen winst, door de dreiging 22-27! 47. … 22-27 (ook 32-28 
dreigde). Nu kan wit met 47-42 naar veld 10 slaan, maar dan komt hij zelfs in het nadeel. 
48. 48-42 27x38 49. 42x33 02-08 Pas nu is 47-41 winnend, maar even wachten is nóg 
effectiever: 50. 33-28 21-27 51. 47-41 en na de slag naar veld 10 gaf zwart op.  

Fragment 2: Gerwin van der Meer – Danny Slotboom (ronde 3) 

 
Een beetje geluk moet je als toernooiwinnaar 
ook hebben. Danny Slotboom stond tegen 
Gerwin van der Meer twee maal aantoonbaar 
verloren, maar won toch. 
Het pleit voor Gerwin dat hij, met al een 
overwinning op zak, tegen Danny de 
complicaties niet uit de weg ging. Vanuit de 
opening 33-28 16-21 31-26 ontstond een 
messcherpe partij.   

Het is niet verwonderlijk dat beide spelers in deze complexe stelling met wederzijds een 
korte vleugel-opsluiting, enkele fouten maakten. Danny heeft als laatste zet het logisch 
lijkende 26. … 07-12? gespeeld. In de partij volgde toen 44-40? maar als u de animatie 
afspeelt, ziet u hoe wit na 42-37! schijfwinst had afgedwongen. Na die zet is 18-23 taboe 
vanwege 34-29 met schijfwinst of dam op 3. Als enige zet blijft dus over 9-14. De volgende 
krachtzet van wit is dan 33-28! Dan mag zwart kiezen uit twee kwaden: op 24-29 volgt altijd 
30-24 en na 18-23 wint wit een volle schijf met het prachtige 28-22 17x28 26x17 12x21 34-29 
24-42 44-40 25x34 40x09 14x03 32x25 21x41 48x46.  

Fragment 3: Gerwin van der Meer – Danny Slotboom (ronde 3) 

 
Enkele zetten later stond deze stand op het 
bord. Na het gespeelde 31. 17-22? volgde 
28x17? 21x12 26-21 waarna zwart de partij 
won. De animatie laat zien dat Danny daarmee 
drie punten te veel kreeg, want na 
31. … 26x17! had juist Gerwin de beste 
papieren, zoals Wouter Ludwig en Frits 
Zegelink in de analyseruimte aantoonden. 

Het geplande 32. 24-29 33x24 22x42 faalt namelijk op 43-38! met een drievoudige slagkeuze 
voor zwart. Op 11x22 of 20x29 volgt na het slaan dam via 32-28. Danny had berekend dat 
zwart wel met 42x33 mocht slaan, maar dan kan wit als volgt de partij beëindigen: 48-42 
20x29 (ook 11x22 verliest: 32-28!) 31-26 11x31 32-28 23x41 34x03 25x34 03x47. In de 
diagramstand is 17-22 dus fout. En op 24-29 34x24 20x29 volgt zeer effectief 30-24. Blijft over 
8-12, maar dan komt wit in het voordeel met het offer 34-29 25x34 43-39! 34x43 38x49 23x34 
40x29  

Fragment 4: Katrinus Posthumus – Matthijs van den Akker (ronde 4) 

 
Katrinus speelde het hele toernooi zo degelijk 
als een Friese staartklok. Met snel en 
overzichtelijk spel kwam hij in geen enkele 
partij in problemen. Hij had zijn kwalificatie 
nog iets meer glans kunnen geven als hij tegen 
Matthijs van den Akker een slagzetje uit het 
boekje (‘Combineren op een randschijf’) in de 
praktijk had uitgevoerd. 



praktijk had uitgevoerd. 
Zwart’s laatste zet was 24. 3-9?, wit antwoordde 42-37? maar won even later toch een schijf 
en de partij. Een sneller einde zou zijn geweest: 34-30 25x34 40x18. Zwart heeft vervolgens 
een keuzeslag, maar het resultaat is in beide gevallen dat wit op veld 8 terechtkomt. 

Fragment 5: Gerwin van der Meer – Mattijs Meulenbeld (ronde 1) 

 
Gerwin won uiteindelijk met wat geluk van 
Mattijs Meulenbeld, want op de 50e zet gaf 
zwart remise uit handen door niet 30-35! maar 
24-29? te spelen (zie partij). Op de 25e zet 
verzuimde Gerwin een fraaie schijf- of 
partijwinst af te dwingen. 

Wit speelde in deze stand 25. 50-44, maar 39-34! was veel effectiever. De dreiging 33-28 
wordt zwart dan fataal. Op 9-13 volgt 24-20 en op 18-23 eenvoudig 24-19. De huiskamervraag 
luidt: hoe wint wit na 14-20? De animatie geeft het antwoord. 

Fragment 6: Gerwin van der Meer – Erik van Kampen (ronde 6) 

 
Wit heeft 40. 34-29 gespeeld, waarna de 
partij na 17-22 en het slaan direct in remise 
eindigde. Zwart had echter ook naar dam 
kunnen combineren, met 25-30 29x20 1924 
20x29 08-12 35x24 13-19 24x22 17x46. 
Waarschijnlijk was de uitslag dan ook remise 
geworden, maar het was zeker het proberen 
waard, want wit kan na de damzet meer fout 
doen dan zwart. 

    
  
  

Uit de krant 
In de lokale kranten waren na afloop van het toernooi de volgende artikelen te 
lezen: 

•       Danny Slotboom maakt ‘thuis’ favorietenrol waar (Winterswijkse Weekkrant) 

•       Danny Slotboom overtuigend naar finale NK dammen (Achterhoek Nieuws) 

•       Slotboom stoomt ‘thuis’ door naar de finale (De Gelderlander) 

Klik op een artikel om het te zien. De scans zijn elk ca. 0,5 mb.  
  

Links naar andere halve finales 

*...  Junioren poule A (Westerhaar) 

*...  Junioren poule C (Wageningen) 

*...  Aspiranten poule A (Aldeboarn) 

*...  Aspiranten poule B (Alphen aan den Rijn) 
  

Terug naar boven 

 
 


