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www.noordoostpolder.nl

Beleef Noordoostpolder; iedere dag! 

Noordoostpolder is opnieuw het decor voor 

de wereldrecordpoging kloksimultaandammen. 

Een boeiend damevenement dat veel bezoekers 

aantrekt. 

Daarmee is het niet alleen goede promotie voor de 

damsport, maar ook voor Noordoostpolder. Want 

Noordoostpolder heeft u veel te bieden. 

Er valt hier nog zoveel meer te doen: 

• Werelderfgoed Schokland 

• Unieke Poldertoren in Emmeloord 

• Winkelen en uitgaan in Stadshart Emmeloord 

• Golfbaan in de Wellerwaard 

• Wandelen en fietsen in Kuinderbos  

• Proefwonen in Noordoostpolder 

• Nieuwbouwwijk Emmelhage 

Kortom, nader kennismaken is een slimme zet!

Graag tot ziens.

U bent nu 
aan zet!
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van de redactie...

Na de succesvolle organisatie van de wereldrecordpoging kloksimultaandammen 2007 van wereldkampioen 
Alexander Schwarzman, het NK Dammen 2008, wereldrecordpoging kloksimultaandammen 2008, de WK 
Match tussen Alexander Schwarzman en Alexander Georgiev in 2009 gaat het bestuur van Stichting Aanzet in 
samenwerking met DC Emmeloord, Urk Aan Zet en Tamek Damkring Marknesse een nieuwe wereldrecordpo-
ging kloksimultaandammen op zaterdag 18 december 2010 in Emmeloord organiseren.

De uitermate sympathieke en sportieve internationaal grootmeester Jean Marc Ndjofang uit Kameroen gaat de klok-
simultaan geven. Hij is regerend kampioen van Afrika en heeft een FJMD-rating van 2324. Hij staat bekend als een 
der sterkste sneldammers ter wereld. Hij gaat spelen in de traditionele kledij van Kameroen. 

Het is verheugend om te melden dat op zondag 13 juli 2008 NK 2008-deelnemer Jeroen van den Akker in Den 
Haag een geslaagde wereldrecordpoging kloksimultaandammen ondernomen heeft tegen dertig tegenstanders. 
Anton van Berkel - eveneens NK 2008-deelnemer - heeft op 10 oktober 2008 aan de Universiteit van Tilburg 
dit record scherper gesteld. Van Berkel speelde tegen 32 tegenstanders met een gemiddelde rating van 1900. 
Hij behaalde precies de vereiste 70%-score. Ndjofang speelde op 20 december 2008 in Emmeloord tegen 33 
tegenstanders en behaalde een score van 88%. Ben Provoost heeft het record in handen. Hij speelde op 3 april 
2010 in Hengelo tegen 34 tegenstanders en behaalde een score van 72%.

De recordpoging van Ndjofang vindt plaats in de Beurszaal van theater ’t Voorhuys te Emmeloord. Deze zaal is 
uitermate geschikt voor de recordpoging. Ndjofang bindt de strijd aan tegen 36 tegenstanders. Indien de record-
poging slaagt wordt deze officieel door de FMJD erkend. De ervaren internationale arbiters Frank Teer en Evert 
Davelaar hebben hun medewerking in Emmeloord toegezegd. Ton Coenen is de derde arbiter.

Henk Boers, secretaris Stichting Aanzet
Zwartsluis, december 2010
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toernooi-organisatie:

stichting aanzet in samenwerking met de kndB en de fmjd

erecomité van het Wk dammen 2011:
Professor Mr. Pieter van Vollenhoven, 
Leen Verbeek, commissaris van de Koningin in de provincie Flevoland,
Aucke van der Werff, burgemeester van de gemeente Noordoostpolder, 
Paul Vermeulen, wethouder van de gemeente Noordoostpolder, 
Jaap Kroon, burgemeester van de gemeente Urk, 
Geert Post, wethouder van de gemeente Urk, 
Harry Otten, president van de FMJD, 
Johan Haijtink, voorzitter van de KNDB, 
Henk Strookappe, regiodirecteur van hoofdsponsor GIBO Groep Accountants en Adviseurs, 
Erik Hellendoorn, directeur van Best Western Hotel ’t Voorhuys, 
Lida Stevens, mede-eigenaar van drukkerij Feiko Stevens, 
Driek de Goede, vennoot van Tamek accountants en belastingadviseurs, 
Wobbe Bouma, directeur van ACF ICT Diensten en Producten,
Henk de Boer, directeur van De Koningshof.

organisatiecomité:
IJsbrand Haven, voorzitter,
Henk Boers, secretaris,
De Moerasorchidee 19
8064 HN Zwartsluis
T: 038-3868015
M: 06-30670286
E: iboers@home.nl 
Bart Jonker, penningmeester,
Joop Kip, adviseur.

arbiters:
Dr. Frank Teer, Evert Davelaar en Ton Coenen

officials:
Johan Haijtink en Evert Davelaar, namens de KNDB
 
commentator: 
Wiebe van der Wijk

locatie:
Beurszaal theater ’t Voorhuys te Emmeloord, Beursstraat 1, 8302 CW EMMELOORD

Bereikbaarheid:
Telefoon ’t Voorhuys: 0527-698657
Mobiel: 06-30670286 (Henk Boers)

Websites: wkdammen2011.nl en toernooibase.kndb.nl

ict en partij-invoer: 
Piet Bouma, Geb Kos, Hendrik Veenstra, Johan-Teake Dekker en Alex van Prinsenbeek

redactie:
Henk Boers, Joop Kip, IJsbrand Haven en Bart Jonker

grafische verzorging:
Drukkerij Feiko Stevens te Emmeloord

foto’s:
Gerrit Jan Pierik en Henk Boers
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voorwoord wereldrecordpoging kloksimultaandammen...

Beste dammer en bezoeker,

Voor de eerste keer in mijn carrière als burgemeester, zowel in 
Noordoostpolder als daarbuiten, mag ik een wereldrecordpoging klok-
simultaandammen openen. Ik ben dus letterlijk en figuurlijk aan zet! 

Geweldig dat zo’n succesvol damevenement wederom in de gemeente 
Noordoostpolder plaatsvindt. Het is niet alleen een promotie voor de 
damsport, maar ook zeker voor de gemeente. 

Daarom wil ik de organisatie van deze wereldrecordpoging hartelijk danken 
voor hun vele werk en inzet. 

Ik ben zeer benieuwd of het Jean Marc Ndjofang lukt om 36 tegenstan-
ders het hoofd te bieden. Maar met zo’n indrukwekkende lijst van prestaties en een bijnaam als “El Animal” 
kan dit bijna niet mislukken. Maar hoe het eindresultaat ook mag zijn, ik heb grote bewondering voor deze 
topspeler. 

Hopelijk wordt het vele werk van de organisatie beloond door een succesvolle recordpoging en een groot aan-
tal bezoekers. 

De deelnemers en bezoekers wil ik heel veel succes en vooral ook veel plezier wensen!

Aucke van der Werff,
Burgemeester van Noordoostpolder
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Noordoostpolder – Onverwacht Veel!

Waar andere gemeenten er honderden jaren over gedaan hebben om voor zowel 
inwoners als recreanten en toeristen aantrekkelijk te worden, is Noordoostpolder dat 
in 65 jaar gelukt. Niet meer van hetzelfde, maar een eigen en bijzonder aanbod dat 
te maken heeft met de ruimte die bij ons zo vanzelfsprekend is.

Werkgelegenheid

De gunstige vestigingsfactoren zorgen ervoor dat ondernemers onze gemeente hoog 
waarderen. Noordoostpolder is goed bereikbaar via de A6 en N50 en staat bekend om de 
positieve werkhouding en het goed georganiseerde bedrijfsleven. Zij die er ooit 
begonnen zijn denken er niet aan om weg te gaan, degenen die zich van elders kwamen 
vestigen zijn er zich zo thuis gaan voelen dat ze niet meer weg willen. Voor de promotie 
van Emmeloord als aantrekkelijke vestigingsplaats kunnen we dan ook rekenen op de 
steun van bedrijven als Marktplaats, Hakvoort Horeca, Kampstaal, Kuiken, allen groot 
geworden in Emmeloord.

Cultureel 

Ondanks het korte bestaan is er ook eeuwenoude cultuur in onze gemeente, zoals het 
Werelderfgoed Schokland/museum. Veel recenter is het dorp Nagele (ontworpen door 
architectengroep De Acht), dat ieder jaar bezocht wordt door grote groepen 
stedenbouw- en architectuurstudenten uit de hele wereld. Als u geïnteresseerd bent 
in cultuurhistorie zullen deze locaties u zeker aanspreken. Wist u trouwens dat heel 
Noordoostpolder is aangewezen als “Belvedere gebied”? Dit betekent dat de 
cultuurhistorie een inspiratiebron kan zijn voor (landschaps)architectuur en ruimtelijk 
ontwerp; vastgelegd in de Nota Belvedere. Voor verdere historische informatie van 
de Noordoostpolder verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Sport en recreatie

Ook op sportief gebied heeft 
Noordoostpolder veel te bieden. 
Al wandelend, fietsend of per kano kunt u 
genieten van het moois dat de polder te 
bieden heeft. Op initiatief van Op d’n Akker 
poldernostalgie in Nagele, in samenwerking 
met Museum Nagele, het Flevolandschap 
en de organisatie Natuurlijk Schokland, wor-
den kano-arrangementen aangeboden via 
Nagele tot aan Schokland. Waar anders 
kunt u kanoën zes meter beneden NAP? 

Daarnaast kunt u bij Op d’n Akker de sfeer opsnuiven van het authentieke boerenleven uit de 
50-er en 60-er jaren, maar ook leuke activiteiten ondernemen als klompgolfen, hooivorkdarten, 
of op een “zwevend tapijt” achter een paard. Landschapsbeheer Flevoland heeft onder de naam 
‘Op de kuierlatten’ diverse verrassende wandelroutes over boerenland uitgezet. De routes zijn 
een aanrader voor wandelaars die graag buiten de gebaande paden treden. Zoekt u uitdaging 
in uw fiets- of hardloopparcours, probeer dan eens de dijken uit bij Espel of bij Schokkerhaven 
of pak een route in het Kuinderbos. Natuurlijk kunt u ook baantjes trekken in het zwembad in 
Emmeloord of u aanmelden bij een van de vele sportverenigingen in Emmeloord en de dorpen. 
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Ontspanning

In Luttelgeest kunt u de grootste orchideeën-
tuin van Europa, de Orchideeënhoeve, 
bezoeken. In april 2008 is hier de grootste 
vlindertuin van Europa geopend. Wilt u 
kwekerijen en fraaie theetuinen bezichtigen? 
Ook op dit gebied kunt u uw hart ophalen in 
onze gemeente. In het voorjaar kunt u per 
auto de bollenroute volgen. Deze ruim 
100 kilometer lange autoroute voert langs de 
mooiste bollenvelden en polderdorpen in de 
Noordoostpolder. Voor fietsers is er een 
korter traject. Deze route is de langste en 
kleurrijkste bollenroute in Nederland en 
daarmee uniek in zijn soort. 

Ook letterlijk kunt u de sfeer van onze gemeente proeven. Langs verschillende fiets- en 
wandelroutes kunt u aardbeien, fruit of bloemen plukken. Er zijn legio boerderijwinkels 
en stalletjes langs de weg, waar u kennis kunt maken met heerlijke streekproducten. 
Wilt u meer informatie, loop dan eens langs het VVV kantoor op De Deel of kijk op www.
vvvnoordoostpolder.nl. 

Winkelen en uitgaan

In Emmeloord kunt u gezellig winkelen en 
uitgaan. En u kunt er gratis parkeren. 
De winkelstraat Lange Nering is helemaal 
gerenoveerd. Hier treft u de bekende 
winkelketens aan. Mensen uit de regio 
komen hier graag naar toe vanwege 
het grote aantal eigen en karakteris-
tieke zaken. Ook de achtergelegen Korte 
Achterzijde met een breed aanbod aan 
grote en kleine winkels is gerenoveerd. 

In 2008 is het oostelijk winkelgebied gemoderniseerd. Ook is inmiddels een nieuwe 
bioscoop met uitgaansgelegenheid gerealiseerd. In het centrum zijn verder diverse 
uitgaansgelegenheden, zoals (eet-)café’s en restaurants. Begin 2009 heeft 
sterrenrestaurant Hof van Sonoy haar deuren geopend in de Poldertoren.  

U zult merken: Noordoostpolder biedt onverwacht veel!



8

FLEVOLAND: OPEN MINDED TO SPORTS! 

FLEVOLAND
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10 454 Adv WK dammen (CBO).indd   1 5-11-10   9:42
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ndjofang geniaal snelle speler…

Het heeft wel wat, het voorwoord voor de wereldrecordpoging van Ndjofang 
in Afrika te schrijven. Vanuit Bamako in Mali waar we een FMJD vergadering 
hadden. Dammen neemt in het westen van Afrika een belangrijke plaats in. 
We hebben dat in Mali gemerkt, waar bij een opening van een dergelijke 
vergadering ministers aanwezig zijn. 

Bij de denksporten is dammen bij uitstek de sport waarin Afrika ook een 
belangrijke rol speelt. Als je in Senegal of andere Afrikaanse landen mensen 
ziet dammen, valt het op hoe snel en hoe goed de spelers spelen en combi-
naties in een fractie van een seconde doorzien. Ndjofang kan dat beter als 
geen andere.

Op 18 december gaat Ndjofang proberen aan te tonen dat het nog sneller kan. Voor een dampartij krijgen 
beide spelers twee uur voor vijftig zetten. Terwijl de tegenstanders van Ndjofang die twee uur helemaal voor 
hun eigen partij kunnen gebruiken, moet Ndjofang 36 partijen spelen. En zijn klok loopt gewoon door als hij 
aan zet is maar niet bij het bord staat. Ndjofang heeft in het verleden al bewezen dat een groot aantal tegen-
standers voor hem geen probleem is. 

Ergens zal er wel een fysieke limiet zijn want je moet wel van bord naar bord lopen en al snel is dat een paar 
kilometer. Ik reken erop dat die fysieke limiet op 18 december nog niet bereikt wordt, al zal een buitengewoon 
grote inspanning van Ndjofang gevraagd worden. 

In Nederland is FMJD erelid Henk Boers de organisator van damevenementen bij uitstek. Hij vormt een voor-
treffelijk team met IJsbrand Haven, Bart Jonker en Joop Kip van Stichting Aanzet. Zo staat het wereldkampioen-
schap van 2011 al helemaal in de steigers. Deze recordpoging wordt in het kader van het komende wereld-
kampioenschap gedaan. Daarom zal het ook op 18 december weer een prachtige damdag worden. 

Harry Otten
President Werelddambond FMJD
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PARTNER VOOR AL UW AGRARISCHE ZAKEN

Steegro agr. adv. en bem.

Melkquota

Dier- en mestproductierechten

Bietenquota

Toeslagrechten

Vastgoed

Semigratie en emigratie

Steegro B.V.  Penning 4, 8305 BH Emmeloord  T.0527 630500  F.0527 630510

Internet www.steegro.nl - www.steegromarkt.nl - info@steegro.nl

Exploitatieberekening

Turn-key realisatie

Grondstoffen levering

Opstart en onderdhoud

Proces optimalisatie

Subsidie

Vergunning

Ontwerp

Melkhandel Biovergistingsinstallatie
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voorwoord van de kndB...

Mensen proberen grenzen te verleggen. De een wil net iets beter presteren 
dan de ander. Deze drang is zo oud als de mensheid. Het zal in de komende 
eeuwen niet anders zijn. Ergens is echter een grens. De 100 meter zal niet 
binnen vijf seconden worden gelopen en de 500 meter niet binnen twintig 
seconden worden geschaatst. Eens zal het uiterste bereikt zijn maar nie-
mand weet wanneer en wat die grens is. Daardoor blijft het een uitdaging die 
grenzen op te zoeken en zullen er altijd mensen blijven die zullen proberen 
die grenzen te verleggen.

Het is in de damsport niet anders. Vooral de laatste jaren is het verbeteren 
van een wereldrecord een onderdeel van onze sport die erg in de belang-
stelling staat. Het meest tot de verbeelding spreekt natuurlijk het wereld-
record blindsimultaandammen, dat door Ton Sijbrands in 2009 op maar liefst 28 partijen is gebracht. Op het 
moment dat ik dit voorwoord schrijf zijn de voorbereidingen bezig van Jos Stokkel om op 6 november het 
wereldrecord simultaanspelen op 250 partijen te brengen. Hierbij hangt het niet alleen af van de fitheid en het 
denkvermogen van de simultaangever, maar ook of er wel zoveel tegenstanders kunnen worden gevonden 
die deze marathonzitting aan willen gaan.

Dit probleem doet zich niet voor bij het kloksimultaandammen, omdat de klok garandeert dat de poging binnen 
ongeveer zes uur moet zijn voltooid. Pogingen om dit wereldrecord aan te vallen zijn de laatste tijd met enige 
regelmaat ondernomen. Twee jaar geleden, in december 2008, bracht Jean Marc Ndjofang uit Kameroen het 
wereldrecord in Emmeloord op 33 partijen. Ben Provoost ondernam in april van dit jaar in Hengelo (Ov.) een 
poging om het aantal op 34 partijen te brengen en hij slaagde in die opzet. Dat het geen eenvoudige onderneming 
is ondervond Marino Barkel uit Westerhaar die deze zomer het record ook wilde aanscherpen, maar zijn 
poging strandde. 

Op zaterdag 18 december is het Jean Marc Ndjofang die, opnieuw in Emmeloord, zal trachten het record op 
36 partijen te brengen. Als er iemand is die dat kan, is hij het. Met zijn uitstekende fysieke gesteldheid en zijn 
uitzonderlijke rekensnelheid is de kans groot dat hij in zijn opzet slaagt. Dat hij in de toekomst het aantal nog 
omhoog weet te brengen, zou me niet verbazen.

In de aanloop naar het WK Dammen 2011 heeft Stichting Aanzet met dit evenement alvast de toon gezet. De 
Noordoostpolder wordt warm gemaakt voor het grote damspektakel dat in mei in Emmeloord en op Urk zal 
plaatsvinden.

Ik wens Jean Marc en de organisatie veel succes!

Johan Haijtink (voorzitter KNDB)
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Staartweg 20,  8321 NB,  Urk 
0527 - 651 651     |     info@dekoningshof.com     |     www.dekoningshof.com 

Locatie voor trouwfeesten, jubilea, verjaardagen, congressen, seminars,  
vergaderingen, personeelsfeesten en alle denkbare evenementen.

Professioneel zaken 
doen op een toplocatie!

De zakenwereld kent De Koningshof Party & Events  

als een goed bereikbare vergaderlocatie.  

Ons team denkt mee met het vormgeven van uw 

productpresentaties, congressen en seminars. 

Uw personeelsfeest kunnen wij thematisch 

invullen. De Koningshof Party & Events heeft 

zaalcapaciteiten van 10 tot 2000 personen.  

Een toplocatie voor professioneel zaken doen!

Bezoek onze 
website voor 

meer informatie



13

namens stichting aanzet...

Voor de Damsport is het belangrijk om in de publieke schijnwerpers te blij-
ven staan. Een evenement dat zich daar uitermate voor leent, is een nieuwe 
poging om het wereldrecord kloksimultaandammen aan te scherpen. 
Jean Marc Ndjofang zal proberen zijn oude record te heroveren. 
Bij zijn vorige poging ben ik behoorlijk onder de indruk geraakt van zijn 
snelheid, fitheid en fanatisme.

Voor Stichting Aanzet is het een mooie gelegenheid om mensen uit te nodigen 
die veel voor de Damsport doen. Wij willen op deze manier onze waarde-
ring laten blijken, voor het vele werk dat ze voor de Damsport over hebben! 
Exponent van deze groep is ongetwijfeld Johan Haijtink, voorzitter van de 
KNDB. Leiding geven aan een nationale bond is niet altijd even makkelijk. 
Daarnaast besteedt hij ook veel tijd aan de sociale contacten met de clubs.

Een woord van dank aan Henk Boers is eveneens op zijn plaats. Hij slaagt er steeds weer in om een prachtig 
programmaboekje samen te stellen. Stichting Aanzet is trots dat we weer een geweldig sportevenement aan u 
kunnen presenteren. 

Dit evenement wordt door Stichting Aanzet gezien als een nevenactiviteit van het GIBO Groep WK Dammen 2011. 
Zonder de ondersteuning van onze sponsors zou een evenement als dit niet georganiseerd kunnen worden. De 
vele logo’s laten zien dat er een breed draagvlak in de gemeenten Noordoostpolder en Urk en in de provincie 
Flevoland is.

Dank aan allen die meehelpen om de Damsport te promoten!

IJsbrand Haven, voorzitter Stichting Aanzet

Vlnr: 
Henk Boers, 

IJsbrand Haven, 
Joop Kip en
Bart Jonker.
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Uw onderneming neemt een grote vlucht. Tenminste, als het aan u ligt. Een goede 

aanpak is dan cruciaal. Advies van een ervaren coach kan daarbij hét verschil 

betekenen. U heeft uw doel gesteld: meedoen in de top. Maar heeft u uw focus 

op de juiste details? U wilt immers geen kostbare tijd verspillen aan zaken die u 

wellicht efficiënter kunt aanpakken. Bij de GIBO Groep vindt u die ervaren coach, 

die wetten, regels en de markt als geen ander kent. En misschien nog belangrijker: 

die weet wat een ondernemer bezighoudt. Ga samen met de GIBO Groep naar een 

topprestatie!

 

Bel voor een vestiging bij u in de buurt ons kantoor in Emmeloord (0527) 63 31 33 

of kijk op www.gibogroep.nl

Topprestaties 
komen niet vanzelf
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Wereldrecordpoging kloksimultaandammen door jean marc ndjofang tegen 36 spelers...

Jean Marc Ndjofang is op 15 maart 1976 in de provinciehoofdstad Ebolowa van Sud in Kameroen geboren 
en groeide op in Yaoundé de hoofdstad van Kameroen. Kameroen ligt centraal in het continent Afrika. Hij is 
de oudste van het gezin en heeft nog tien broers en zussen. Hij is vader van een achtjarige zoon. Hij ging 
naar verschillende Franse scholen. Hij studeerde drie jaar rechten, politiek en wetenschap aan de universiteit 
Yaoundé-Soa in Kameroen. Hij beoefent al twintig jaar het damspel en sinds 2002 is hij beroepsdammer. 
Ndjofang kwam van 2002 tot 2008 uit voor damvereniging Hiltex Amsterdam - een van de sterkste verenigingen 
van Nederland - en vanaf 2008 speelt hij voor Mo & Z Volendam. Als een van de weinige topspelers is hij ook 
bereid om actief te zijn binnen de FMJD en is hij onlangs lid geworden van de in 2007 opgerichte ethische 
commissie van de FMJD.

palmares van ndjofang: 
Meerdere keren kampioen van Kameroen; Kampioen van Afrika in 2000 en werd daarna benoemd tot MI 
(Internationaal Meester); hij eindigde als zevende bij de finale Challenge Mondial 2002 in Jakoetsk en werd 
daarna benoemd tot GMI (Internationaal Grootmeester); hij plaatste zich vier keer voor een WK: Moskou 
2002, Zwartsluis 2003, Amsterdam 2005 en Hardenberg 2007; viervoudig (tevens een record) toernooiwin-
naar van het internationale sneldamtoernooi in 2003, 2004, 2005 en 2007 in het Franse Wattrelos; tweevoudig 
winnaar in 2004 en 2006 van het internationale toernooi in Brunssum; winnaar van het internationale toernooi 
Open Curaçao 2004; winnaar van Nederlands sneldamkampioenschap 2004 in Alphen aan de Rijn; topsco-
rer in de Nederlandse competitie in het seizoen 2005 – 2006; winnaar van het internationale toernooi Open 
Guadeloupe 2006; winnaar van het sneldamtoernooi Open Brussel 2006; negende plaats bij het WK sneldam-
men in 2007 in Israël; winnaar van het internationale toernooi Open Thailand 2008; toernooiwinnaar van het 
internationale toernooi in Cannes in 2003 en 2008; uitdager van het wereldrecord kloksimultaan dammen in 
Emmeloord in 2008; winnaar Open Cannes 2009; winnaar Thailand Open 2009; winnaar internationaal snel-
damtoernooi Wattrelos 2009; winnaar Amersfoort Open 2009; winnaar Barnsteen Open 2010; kampioen van 
Afrika 2010; uitdager van het wereldrecord kloksimultaandammen in Emmeloord in 2008.

De bijnaam van Ndjofang is “El Animal”. Deze kreeg hij van Fred Ivens naar aanleiding van zijn honderd procent-
score in het sneldamtoernooi van een paar jaar geleden te Delft. Ivens was van mening dat Ndjofang hongerig 
was als een leeuw en daarom gaf hij hem de bijnaam: “El Animal”. Een van zijn mooiste overwinningen was 
tegen wereldkampioen Alexander Schwarzman tijdens de zesde ronde van het Open Thailand 2008. Hij voerde 
een damcombinatie uit ten koste van drie schijven en won de partij door een technisch sterk eindspel. Het 
was zijn tweede overwinning op Schwarzman. De eerste zege was tijdens het WK 2003 in Zwartsluis.

Jean Marc Ndjofang, “El Animal”, tegen Jelte Wiebe Veld
tijdens de laatste zetten van de recordpoging 2008.
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Nauw betrokken bij de gemeenschap

GIBO Groep is een onderneming die nauw betrokken is bij de lokale samenleving. Bij de slogan ‘Als je 
bedrijf je leven is’ realiseren we ons bij GIBO heel goed dat ondernemers en hun werknemers alleen tot 
bloei kunnen komen in een vitale gemeenschap. Daarom sponsort GIBO Groep diverse verenigingen en 
evenementen. 

De wereldrecordpoging kloksimultaandammen, die op zaterdag 18 december 2010 in Emmeloord plaats-
vindt, is een bijzonder evenement dat duidelijke raakvlakken heeft met ondernemen en accountancy. In de 
wereld van het dammen gaat het onder meer om denkkracht, je inleven in de denkwijze van de persoon 
aan de andere kant van het bord en om strategisch denken. 

Vooral dat laatste voorbeeld, het een paar zetten vooruit denken, is in weinig sporten zo belangrijk als 
dammen. Met al deze aspecten heeft een ondernemer te maken en dus ook de adviseur van die ondernemer; 
de accountant. Met deze vergelijking in ons achterhoofd gaan we van deze wereldrecordpoging kloksimul-
taandammen genieten en laten we ons als ondernemer en adviseur ook inspireren!

 

Alex Boxum, directeur GIBO Registeraccountants regio Noord 
en Henk Strookappe, regiodirecteur GIBO Flevoland
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Binnen de GIBO Groep worden medewerkers ook strategisch ingezet, namelijk daar ze voor hun relaties 
de meeste slagkracht kunnen realiseren. Henk Strookappe en Arjan Kanis zijn binnen onze organisatie 
als Accountant-Administratie-consulent aanspreekpunt voor ondernemers. Samen met een aantal cliënt-
adviseurs begeleiden zij ondernemers met cijfermatige ondersteuning bij overleggen met diverse instanties, 
zoals banken. 

Rick van den Bos begeleidt als P&O adviseur ondernemingen die worstelen met personele vraagstukken. 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan advisering rondom salarisverwerking, de begeleiding van 
werving&selectietrajecten en de beantwoording van vraagstukken op het gebied van  arbeidsrecht, arbeids-
overeenkomsten, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid. 

Alex Boxum stuurt een team aan dat als registeraccountants gespecialiseerd is in de controle van jaarrekeningen 
voor ondernemers die moeten voldoen aan de eisen met betrekking tot de wettelijke controle. Sinds 2009 
worden de controleopdrachten voor GIBO-cliënten die gehuisvest zijn binnen de noordelijke provincies 
vanuit de vestiging in Emmeloord uitgevoerd. 

Samenwerking tussen de verschillende disciplines wordt binnen onze organisatie gewaarborgd door de 
relatiebeheerders die naast de ondernemer als spin in het financiële web fungeren.

Dit alles maakt dat GIBO Groep voor u de vertrouwde partner is die op kwalitatief hoog niveau de 
gewenste ondersteuning biedt en zich onderscheidt in de markt door een persoonlijke benadering en  goede 
prijs/prestatie verhouding.

Wij wensen Jean Marc Ndjofang veel ‘accountant-eigenschappen’ toe. Het vooruitdenken en strategisch 
omgaan met de beschikbare tijd zal essentieel zijn voor het welslagen van de recordpoging.

Graag wijzen wij de aanwezige belangstellenden op de demonstraties die ‘onze’ wereldkampioenschap-
deelnemer Wiebe van der Wijk gedurende deze wereldrecordpoging kloksimultaandammen zal geven.

Informatie?
Wilt u meer informatie? Neem contact op met Paula van der Woude (telefoon: 0527-613333) of kijk op 
www.gibogroep.nl.
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accountants en belastingadviseurs

 GROEP

GROEP

Totaal
Advisering
Midden- en
Kleinbedrijf

Zwartsluis

Zwolle

Kampen

Genemuiden

Meppel

Urk

Lelystad

Blokzijl

Buitenkwartier 44-46 telefoon 038-3867618

8064 AE Zwartsluis telefax 038-3867319

www.tamek.nl zwartsluis@tamek.nl

T

CREATIEF
en

BETROKKEN

“Creativiteit 
gekoppeld aan humor 

is het begin 
van alle wijsheid”
Betrokken: het verschil

Het is en blijft de kunst ogenschijnlijk 

complexe problemen terug te brengen 

tot eenvoudige begrijpelijke oplossingen.
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programma Wereldrecordpoging kloksimultaandammen

datum: zaterdag 18 december 2010.

plaats: Beurszaal theater ’t Voorhuys te Emmeloord.

ontvangst genodigden: 10.15 uur.

openingsceremonie: 10.30 uur.

sprekers bij de openingsceremonie:

Henk strookappe, ceremoniemeester,

aucke van der Werff, burgemeester van de gemeente Noordoostpolder,

Henk strookappe, namens GIBO Groep,

ijsbrand Haven, voorzitter van Stichting Aanzet,

johan Haijtink, namens de KNDB,

openingszet 10.45 uur:

door burgemeester aucke van der Werff.

Aansluitend begin van 

de wereldrecordpoging kloksimultaandammen door

jean marc ndjofang, regerend kampioen van Afrika.

sluitingsceremonie: tussen 16.00 en 16.30 uur.
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Laat je zien

lange nering 9,  8302 eH emmeloord, tel 0527-612331.
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jaap akse, Wetering – geboren op 29 juni 1947 – rating kndB 1053 fmjd 1974
Jaap werd op zestienjarige leeftijd lid van HDC Hoogeveen. Hij is met dertien kampioen-
schappen nog steeds recordhouder bij HDC. Hij speelde landelijke voor Houdt Stand 
Beilen, DC Emmen en DC Stadskanaal. Hij beschouwt de remise tegen Anton Schotanus  
en zijn zege op Peter Schuitema in het Drents kampioenschap als zijn grootste prestaties. 
Hij is sinds vier jaar lid van DC Emmeloord en van Tamek Damkring Marknesse. Jaap 
speelde in mei 2010 remise tegen Ton Sijbrands in een kloksimultaan op Urk. 

jan Bosselaar, marrum – geboren op 13 mei 1947 – rating kndB 1114 fmjd 2022
Jan is in 1961 begonnen bij DC Aagtekerke. Daarna is hij lid geweest van DC Wageningen 
(1966) en sinds 1975 is hij lid van DC Huizum. Hij is voor de derde periode voorzitter van 
de PFDB en lid van de Bondsraad van de KNDB. Daarnaast was hij lid/voorzitter van de 
Jubileumcommissie van de PFDB i.v.m. het 75-jarig bestaan.

cees Bruijnes, ens – geboren op 19 mei 1943 – rating kndB 871 fmjd 1834
Cees is met dammen begonnen bij damclub Nunspeet. Na een aantal jaren is hij daar 
gestopt in verband met het veranderen van baan naar de gemeente Noordoostpolder. 
Door Jan de Graaf is hij lid geworden van DC Emmeloord. Zijn mooiste ervaring als dam-
mer beschouwt hij de simultaanwedstrijd tegen Jannes van der Wal. Jannes ondernam  de 
wereldrecordpoging simultaan dammen tegen 225 tegenstanders. Cees heeft daar tot de 
laatste twaalf spelers door kunnen spelen en moest zich toen gewonnen geven.

johan teake dekker, gorredijk – geboren op 4 juli 1980 – rating kndB 1378 fmjd 2193
Johan Teake is sinds 1987 tot heden lid van Damclub Gorredijk. In 1998 was hij een jaar 
lid van Oerterp. In 2008 is hij lid geworden van Huizum nadat Gorredijk niet meer landelijk 
speelde. In totaal heeft Johan Teake 25 (!) Friese titels op zijn naam staan. Zijn beste pres-
tatie is een gedeelde zesde plaats op het Junioren WK 1999 te Leeuwarden.

Wim dekker, kampen – geboren op 30 augustus1948 – rating kndB 1104 fmjd 2014
Wim startte zijn damleven in 1961 in het Zeeuwse Goes en is nu al jarenlang lid van dam-
club SSS in het Overijsselse Kampen. Daar werd hij vaak clubkampioen. Zijn laatste titel 
was in 2010.

jan van dijk, ureterp – geboren op 4 december 1990 - rating kndB 1249 fmjd 2146
Jan is begonnen bij damclub DC Oerterp en speelt daar nog steeds. Tegenwoordig is hij 
ook lid van DC de Oldehove. Zijn persoonlijke hoogtepunt is de zevende plaats op het NK 
junioren van 2008.

alex Boxum, emmeloord – geboren op 28 november 1976 – rating kndB 1160 fmjd 2058
Alex is op zevenjarige leef-
tijd begonnen bij Damclub 
Sint Janskamp in Sint 
Jansklooster en heeft het 
dammen daar geleerd. 
Inmiddels alweer vijftien 
jaar bij Tamek Damkring 
Marknesse. Zijn beste pres-
taties stammen uit zijn aspi-
ranten- en juniorentijd en uit 
2004 toen hij in het internatio-
nale toernooi van Brunssum 
twee punten achter wereld-
kampioen Schwarzman finish-
te. Kortom: tijd voor een nieu-
we prestatie in de kloksimul-
taan van Ndjofang! Tijdens de 
vorige poging wist hij met een 
schijf meer net niet te winnen 
van hem. Hopelijk gaat het dit 
jaar nog beter.

J. Akse

J. Bosselaar

C. Bruijnes

W. Dekker

J. van Dijk
Alex Boxum

J.T. Dekker
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menko van dijk, marknesse - geboren op 17 november 1983 - rating kndB 1063 fmjd 1982
Menko is begonnen bij Damclub Ureterp toen hij in groep zeven zat van de basisschool. Na 
wat jaartjes bij de jeugd doorgebracht te hebben is hij verder gegaan bij de senioren. Als 
vaste waarde van het eerste team van Ureterp, dat uitkomt in de provinciale hoofdklasse 
van Friesland, heeft hij veel leuke dampartijen gespeeld. Vanaf zijn verhuizing van Ureterp 
naar Marknesse is hij nu lid van Tamek Damkring Marknesse en DC Emmeloord. 

piet dijkstra, kampen – geboren op 2 augustus 1957 – rating kndB 1042 fmjd 1966
Piet startte zijn damloopbaan in 1972 bij Damkring Marknesse. Vanwege verhuizing naar 
Kampen is hij vanaf 1988 lid en is de huidige voorzitter van damclub SSS in Kampen. 
Bij de laatste vereniging was hij tweemaal clubkampioen. Piet speelde remise tegen Ton 
Sijbrands tijdens het wereldrecord blindsimultaandammen in 2002.

teun van gelder, ijsselmuiden - geboren op 3 juli 1968 - rating kndB 1031 fmjd 1957
Teun is met dammen begonnen toen hij op de middelbare school zat. Hij werd in 1982 
lid van ONA Kamperzeedijk. Al vrij snel werd de overstap naar damclub SSS in Kampen 
gemaakt. Hij werd één keer clubkampioen in Kampen. Toen SSS in 2006 honderd jaar 
bestond speelde Teun remise in een damsimultaan tegen Ton Sijbrands. Hij hoopt ooit nog 
een keer clubkampioen te worden bij SSS Kampen.

rob Hendriks, olst – geboren op 23 mei 1949 – rating kndB 1099 fmjd 2011 
Rob is in 1966 begonnen met dammen in Zaandam, seizoen 1970/1971 in Assen (dienst-
tijd). Sinds 1971 bij DDC  Deventer. Hij is penningmeester van DDC en teamleider van 
eerste team, uitkomend in eerste klasse. Hij won het  Rabotoernooi 1989 in Deventer. Hij is 
organisator van het vijfdaagse damtoernooi in Deventer, sinds 1989. Hij was  tot juni 2010 
lid van de protestcommissie van de KNDB. In simultaanwedstrijden heeft Rob goede resul-
taten geboekt tegen “echte dammers” o.a. remise tegen Bennie Provoost in zijn geslaagde 
recordpoging kloksimultaan dammen 2010. Bij de vorige recordpoging kreeg hij een pak 
slaag van Jean Marc Ndjofang, maar Rob is uit op revanche.

johan Haijtink, Brummen – geboren op 1 juli 1942 – rating kndB 1141 fmjd 1996
Johan begon op twaalfjarige leeftijd bij DEZ te Laren (Gl.). In 1961 werd hij jeugdkampioen 
van Gelderland, en eindigde op de tiende plaats bij het NK jeugd 1961. Hij is damtrainer A 
en B, arbiter. Momenteel is hij lid bij drie verenigingen: BDV Brummen, Dammers uit Oost 
en (weer) DEZ Laren (Gl.). Hij is Lid van verdienste van de UPDB en van de KNDB en 
tevens Erelid van de KNDB en huidige voorzitter van de KNDB.

siep Hamster, dronten - geboren op 29 september 1942 - rating kndB 1027 fmjd 1954
Siep is geboren in 1942 in Middelstum (Gr.). Damt vanaf 1967. Eerst bij damclub Ons 
Genoegen in Middelstum en vanaf 1980, na zijn verhuizing, bij damclub Dronten waarvan 
hij thans voorzitter is. Hij heeft vaak meegespeeld in eendagstoernooien. Legendarisch is 
zijn winst en remise (in simultaanwedstrijd) tegen Ton Sijbrands en de remise tegen Harm 
Wiersma. Is bij damclub Dronten vier maal 
clubkampioen geweest. Verder houdt hij zich 
bezig met de jeugdopleiding bij damclub 
Dronten.

michel stempher, kampen – geboren op 10 
mei 1992 – rating kndB 1219 fmjd 2085
Michel is een jaar of acht geleden begonnen 
in Kampen bij damclub SSS. Momenteel damt 
hij nog steeds voor de provinciale competitie 
bij deze club. De nationale competitie speelt 
hij inmiddels voor het tweede seizoen namens 
TDV te Tilburg in de hoofdklasse. Zijn meest 
aansprekende resultaten zijn: Nederlands 
kampioen Aspiranten in 2008, vierde bij het 
WK Aspiranten Blitz in 2008 en vijfde bij het 
EK Junioren Blitz in 2009. Stempher wist als 
enige Ndjofang in 2008 te verslaan!

M. van Dijk

P. Dijkstra

T. van Gelder

R. Hendriks

J. Haijtink

M. Stempher
na zijn zege op Ndjofang

S. Hamster
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dik glazenborg, steenwijk - geboren op 19 oktober 1945 - rating kndB 979 fmjd 1917
Dik damt al vanaf van zijn zesde jaar. Vanaf zijn zestiende jaar bij een club met wisselende 
successen. Hij damt nu bij Tamek Damkring Marknesse en bij DC Steenwijk ‘36. Hij is al 
vanaf 1989 voorzitter van Tamek Damkring Marknesse. Bovendien was hij een aantal jaren 
voorzitter bij DC Steenwijk ‘36.

Henk van Hooff, emmeloord - geboren op 9 augustus 1953 - rating kndB 797 fmjd 1774
Henk speelt sinds 1998 bij damclub Emmeloord. De laatste jaren in het tweede team. Hij 
geniet erg van het spel. Hij mist niet graag de wekelijkse speelavond, (ook voor het gezel-
lige biertje achteraf). Henk is sinds kort voorzitter van DC Emmeloord.

arie Hoonstra, emmeloord – geboren op 29 april 1959 – rating kndB 958 fmjd 1900
Arie is in 1988 begonnen met dammen in Bellingwolde bij de Oost-Groninger Dambond. In 
1990 is hij in Emmeloord komen wonen en werd direct lid van Damclub Emmeloord. Sinds 
2003 speelt hij ook voor Tamek Damkring Marknesse. Echt grote prestaties heeft hij nog 
niet geleverd, maar hij vindt het een ontzettend leuk spel.

frank jansen, Zwolle – geboren op 8 mei 1964 – rating kndB 1106 fmjd 2016
Frank is in 1972 begonnen bij damvereniging Huissen. Hij speelde mee voor het kampioen-
schap van Gelderland voor aspiranten. Tijdens zijn studie in 1983 was hij lid van DAVO 
(later info Engineering) in Tilburg en werd daar een keer kampioen van Tilburg in de eerste 
klasse. In 1987 verhuisde hij naar Deventer en werd daar lid van DDC. Hij is een vaste 
speler van het eerste tiental. Hij is een aantal keren met DDC in de `heen en weer` tussen 
provinciaal en landelijk tweede klasse gegaan. Sinds dit jaar komt DDC in de landelijk eer-
ste klasse uit.

gerlof l.e. de jong, dronten – geboren op 24 juli 1962 – rating kndB1057 fmjd 1978
Al vanaf zijn zestiende loopt het dammen als een rode draad door zijn vrijetijdsbesteding. 
Het blijft een boeiende sport waarin nog veel te ontdekken en te genieten valt. Als hij de 
bladen “64”, Sjaski, Het Nieuwe Damspel, de Brouwerij en Hoofdlijn openslaat, krijgt hij 
alleen maar meer zin in het spel. Het dammen blijft hem boeien. Momenteel speelt hij met 
veel plezier bij damclub Dronten en SSS Kampen.

Henk kamminga, dronten – geboren op 25 april 1951 – rating kndB 961 fmjd 1897
Henk is veel te laat (ongeveer toen hij 33 was) begonnen met dammen bij Damclub 
Dronten. Ook nu is dat nog zijn club, maar hij speelt ook landelijk tweede klas voor SSS 
Kampen. Sinds 2006 is hij naast het zelf dammen ook intensief bezig met het opleiden 
en begeleiden van jeugd, op de eigen jeugdopleiding en op verschillende basisscholen in 
de gemeente Dronten. Dit laatste is een uit de hand gelopen hobby geworden. Zijn beste 
resultaten als dammer zijn een aantal remises die hij geboekt heeft in meerdaagse toer-
nooien tegen 1300-spelers als bijvoorbeeld Tjon A Ong en ook tegen Diakité. 

geb kos, schalkhaar – geboren op 14 februari 1959 – rating kndB 1110 fmjd 2019
Geb is begonnen bij 
Huizen, als aspirant werd 
hij kampioen van de UPDB 
en als junior tweede. Bij 
WSDV Wageningen acht 
jaar gedamd en voor 
Wageningen uitgekomen 
in het studentenkampioen-
schap van Nederland. Na 
een sabbatical van zeven-
tien jaar bij WSDV de draad 
weer opgepakt en twee 
jaar later in woonplaats 
Deventer bij DDC. Geb ver-
leent hand- en spandiensten 
op IT-gebied aan de KNDB 
en aan Stichting Aanzet.

D. Glazenborg

H. van Hooff

A. Hoonstra

F. Jansen

G.L.E. de Jong

H. KammingaG. Kos
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jan van der star, Biddinghuizen – geboren op 25 nov. 1996 – rating kndB 966 fmjd 1906
Jan is in 2005 bij de net opgerichte jeugdclub van damclub Dronten begonnen. Hier werd 
hij drie keer jeugdkampioen. Vorig jaar werd hij kampioen bij de senioren. In zijn derde jaar 
als pupil eindigde hij als zesde bij het NK Pupillen. Met een viertal van zijn basisschool is hij 
in 2009 Nederlands kampioen geworden. Jan speelt in de bondscompetitie voor damclub 
Harderwijk dat uitkomt in de landelijke eerste klasse en voor DC Dronten dat uitkomt in de 
hoofdklasse van de PODB.

jan-marten van der reest, urk – geboren op 6 nov. 1973 – rating kndB 1233 fmjd 2115
Jan-Marten is begonnen bij Urk Aan Zet en speelt daar nog steeds en alweer zestien jaar 
steunpilaar van Tamek Damkring Marknesse.

lauran rijk, emmeloord - geboren op 6 november 1962 - rating kndB 891 fmjd 1848
Lauran is begonnen bij damclub Luttelgeest en werd daar in 1983, 1984 en 1985 clubkam-
pioen. Vanaf 1986 speelt hij bij Tamek Damkring Marknesse. Hij is nu ook lid van damclub 
Emmeloord. In 2004 werd hij sneldamkampioen van Emmeloord. In 2007 eindigde hij op de 
eerste plaats van de tweede groep.

jan snijder, urk – geboren op 21 februari 1963 – rating kndB 1012 fmjd 1945
Jan is sinds juli 1985 lid van de KNDB. Een jaar daarvoor is hij lid geworden van damclub 
Urk aan Zet. Omstreeks de periode 1991-1994 nam hij ook deel aan het correspondentie 
dammen. In 1994 promoveerde hij naar de halve finale van Nederland. Verder speelde hij 
wel eens een toernooi, de ene keer won hij een eerste prijs, de andere keer een tweede en 
ook wel eens geen prijs. In het kampioenschap van Flevoland 2007 haalde hij zeven pun-
ten uit zeven wedstrijden. Hij is secretaris van Damclub Urk aan Zet.

teunis snoek, urk – geboren op 5 december 1955 – rating kndB 1057 fmjd 1978 
Teunis speelt bij Tamek Damkring Marknesse. Deze vereniging speelt dit seizoen in de lan-
delijke eerste klasse.

theo W.H.m. stoverinck, lunteren – geboren op 19 juni 1954 – rating kndB 1100 fmjd 2011
Theo is op 1 januari 1975 lid geworden van DIOS-Achterhoek, voor welke vereniging 
hij nog steeds landelijk speelt. Dit jaar is het team gepromoveerd naar de Nationale 
Hoofdklasse, waarin hij met het eerste team van DIOS al ruim twintig jaar gedamd heeft. 
Hij is veertien jaar voorzitter geweest van DIOS. Tussentijds is hij ook lid geweest bij UDG 
Utrecht (van 1977 tot 1989), DCA Apeldoorn (van 1989 tot 1993), DES Lunteren (van 1993 
tot -2002) en vanaf 2002 ook lid van BDSV Barneveld. Hij nam één keer deel aan het kam-
pioenschap van Utrecht in seizoen 1984-1985. Van april 2006 tot mei 2010 was hij bondsdi-
recteur van de KNDB.

jelte Wiebe veld, Britsum – geboren op 23 mei 1946 – rating kndB 1101 fmjd 2012
Jelte is voor het eerst gaan dammen bij 
damclub ‘Ontspanning’ uit Aldeboarn. 
Hij nam als junior twee keer deel aan de 
Turkstra-toernooien waar ook IJsbrand 
Haven, Bart Jonker, Harm Wiersma en 
Frank Drost aan meededen, tussen groot-
heden als Ton Sijbrands, Anatoli Gantwarg 
en Roel en Pieter Bergsma. In diezelfde tijd 
werd hij vierde bij het juniorenkampioen-
schap van Friesland. Frank Drost werd 
toen kampioen, voor Harm Wiersma en 
Arthur Kalverboer. Na ‘Ontspanning’ volgde 
DC Sneek, dat toen landelijk speelde met 
o.a. Frank en Eddie Drost en Gerrit Ybema. 
Na Sneek volgde BEGB uit Cornjum, waar 
hij al langer dan dertig jaar lid van is. Als 
bestuurder heeft hij deze club vele jaren 
als voorzitter mogen dienen. Hij was tevens 
een aantal jaren jeugdleider van de PFDB.

J. v.d. Star

J.M. v.d. Reest

L. Rijk

J. Snijder

T. Snoek

T. StoverinckJ.W. Veld



27

jacob poortinga, emmeloord - geboren op 8 augustus 1955 - rating kndB 1104 fmjd 2014
Op vijftienjarige leeftijd begon Jacob bij damclub Achlum. In 1971 werd DC Franeker opge-
richt en werd hij daar lid. Tijdens zijn studententijd in Groningen heeft hij een aantal jaren 
voor het DC Het Noorden gespeeld en nam hij een keer deel aan het kampioenschap van 
Groningen. Vanaf 1982 speelt hij al weer voor Tamek Damkring Marknesse en sinds enkele 
jaren ook voor DC Emmeloord.In de vorige geslaagde wereldrecordpoging kloksimultaan, 
speelde hij remise tegen Ndjofang en ook in een kloksimultaan van Ndjofang tegen spelers 
van Tamek Damkring Marknesse en DC Emmeloord in 2009 behaalde hij hetzelfde resul-
taat. Om driemaal op rij remise tegen Ndjofang te spelen is zijn streven, maar of dat gaat lukken? 

tjalling van den Bosch, achlum - geb. op 28 juni 1959 - rating kndB 1180 rating fmjd 2021
Tjalling begon bij de Achlumer damclub. Hij komt uit de lichting Jannes van der Wal, Auke 
Scholma en Johan Cappele. Hij stopte in de beginjaren tachtig met dammen omdat het 
“sterke man gebeuren” een belangrijke plaats in ging nemen. Van 1988 tot 1998 reisde 
hij als professionele krachtsporter de hele wereld over. Sinds die tijd is hij krachttrainer bij 
diverse sporten (o.a. atletiek en schaatsen). Hij is thans “program director” (zoals dat zo 
mooi in de USA wordt genoemd) bij een jeugdtennis-project in Florida. De laatste jaren 
speelt hij voor damclub Huizum. Hij werd met damclub Huizum en ook met de Achlumer 
damclub, meerdere malen kampioen van Friesland, zowel in de clubcompetitie als met het 
sneldammen voor viertallen.

sietse age nagel, leeuwarden - geboren op 24 april 1961 - rating kndB 1208 fmjd 2106
Sietse leerde het damspel kennen in de vijfde klas van de lagere school doordat er een 
onderwijzer was, die een dambord op tafel legde. Van de groep, die er omheen stond, 
waren er circa twee, die het trucje één geven twee terugpakken doorzagen. Eén van die 
twee was Bert Hollander, tegenwoordig voetbaltrainer. Samen zwierven ze op veertienjarige 
leeftijd per bus door Friesland om de zaterdagse damtoernooien te bezoeken, die in de 
jaren zeventig veel deelnemers trokken uit alle hoeken van het land. Op 19 december 1974 
waren zij al lid geworden van Damclub Huizum in Zalen Tivoli. Op dit moment is Sietse 
bekend als redacteur van de site www.pfdb.nl. Zelf vindt hij het jubileumboek van Damclub 
Huizum (2007), dat hij samen met Rein van der Pal produceerde, een soort van hoogte-
punt. Sportieve hoogtepunten zijn voor hem de derde plaatsen op het persoonlijk damkam-
pioenschap van Friesland in 1989, 2002 en in 2008. In 2008 leek remise mogelijk tegen 
Jean-Marc Ndjofang, maar het werd verlies. Of het in 2010 beter gaat, is een grote vraag, 
want een ander hoogtepunt diende zich aan. Zoon Arjen werd geboren. Wellicht een mooie 
inspiratiebron. Wie weet een opvolger. 

sibbele silvester reekers, Woudsend - geb. op 31 dec. 1933 - rating kndB 948 fmjd 1892 
Nadat Sibbele op twaalfjarige leeftijd zijn vader versloeg mocht hij lid worden bij de 
Woudsender damclub. Deze vereniging had toen 36 leden en was aangesloten bij dambond 
Zuidwesthoek, een wilde dambond die massakampen tegen dorpen onderling organiseerde.  
Sibbele is dertien keer kampioen van damclub Woudsend geweest. Hij heeft er voor gezorgd 
dat damclub Woudsend zich bij de KNDB, via de PFDB, aansloot. Sibbele speelde 49 keer 
mee aan de voorwedstrijden om het kampioenschap van Friesland. Uit protest heeft hij de 
vijftigste keer niet mee gedaan, wegens verandering van de organisatie. Hij kwam daardoor 
zelfs voor de Friese televisie in het programma “De Stoel” om het waarom uit te leggen! Hij 
speelt de laatste zestien jaar voor damclub Britsum in de tweede klasse KNDB. Voor de 
vele bestuursfuncties in het dorp en vooral voor damclub Eensgezindheid kreeg hij in 1994 
zijn eerste Koninklijke onderscheiding: de  Eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van 
Oranje Nassau. In 2005 werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau wegens 
meer dan vijftig jaar bestuurslid van damclub Woudsend.

antoine koster, kampen - geboren op 3 juli 1990 - 
rating kndB 1029 fmjd 1956
Antoine is begonnen met dammen toen hij zes jaar oud was. Hij 
heeft het dammen van zijn moeder geleerd. Hij speelt bij SSS 
Kampen dat uitkomt in de landelijke tweede klasse. Zijn beste 
individuele prestatie was de bekerwinst bij zijn club, en zijn beste 
teamprestatie was in het seizoen 2008-2009 toen zij kampioen met 
viertallen van de hoofdklasse in Overijssel werden.

J. Poortinga

Tj. v.d. Bosch

S.A. Nagel

S.S. Reekers

A. Koster
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klaas veldstra, emmeloord – geboren op 6 juli 1955 – rating kndB 1088 rating fmjd 2002
Klaas is in 1970 schoolkampioen geworden. Hij werd daarna door de secretaris van DC 
Hindeloopen gevraagd of hij lid wilde worden. In 1974 is hij een jaar lid geweest van 
Amstelland. Hij eindigde toen als tweede en werd eerste bij het sneldammen. Zijn tweede 
damperiode begon in 2004 toen hij zich aanmeldde bij DC Emmeloord. Klaas speelt de 
provinciale wedstrijden bij DC Emmeloord en de nationale wedstrijden bij Tamek Damkring 
Marknesse. Individuele successen uit de tweede periode zijn: in 1974 toernooiwinnaar in 
Workum, winnaar van het Lankhorst SDC toernooi in 2006 en tweede bij het Flevolands 
kampioenschap sneldammen in 2008.

Hendrik veenstra, ureterp – geboren op 25 maart 1978 – rating kndB 1222 fmjd 2082
Hendrik is op tienjarige leeftijd begonnen bij DC Oerterp. Bij de aspiranten eindigde hij in 
1993 als tweede van Friesland, bij de junioren eindigde hij in 1996 en in 1997 twee keer 
als tweede van Friesland. Vanaf 2004 tot en met 2009 speelde hij voor DC Oerterp in de 
landelijke competitie. Vanaf 2004 startte hij met Oerterp in de tweede klasse landelijk en 
vanaf 2006 in de eerste klasse landelijk. Hij speelt al vanaf 2001 met DC Oerterp in de 
provinciale hoofdklasse van Friesland. Hij speelde al eens remise tegen Ndjofang in het 
toernooi in Thailand Open, en tegen Auke Scholma in een kloksimultaan bij DC Oerterp 
en tegen Ton Sijbrands in een simultaan in Leeuwarden. Hendrik is competitieleider bij DC 
Oerterp en tevens de website beheerder van DC Oerterp. Hendrik is de ontwikkelaar van 
de Oerterp-applet welke gebruikt wordt op Toernooibase om partijen na te spelen. Hij is 
een aantal jaren voor DC Gorredijk in de landelijke tweede klasse uitgekomen en werd met 
deze vereniging ook in zijn laatste jaar kampioen.Hendrik Veenstra en Johan Teake Dekker 
ondersteunen met hun kennis het ICT-gebeuren van Stichting Aanzet tijdens het GIBO 
Groep WK Dammen 2011.

jacob post, urk - geboren op 29 juli 1971 - rating kndB 1086 fmjd 2000 
Jacob speelt al twintig jaar een vooraanstaande rol in het team van Urk Aan Zet. Sinds vijf 
jaar speelt hij ook landelijk bij Tamek Damkring Marknesse. Jacob is een speler die de strijd 
niet schuwt, maar geen goede relatie onderhoudt met het uurwerk. Zijn beste persoonlijke 
prestatie leverde hij vijf jaar geleden toen hij kampioen van Flevoland werd. J. Post

H. Veenstra

K. Veldstra

Wiebe van der Wijk Fries Kampioen 2010.
IJsbrand Haven overhandigt hem de bloemen.

foto: Sietse Nagel
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Wiebe van der Wijk, emmeloord - geboren op 16 juli 1982 - demonstrateur...
Wiebe is in groep zes, via een schooldamtoernooi, met dammen begonnen. Daarna werd hij lid van damclub 
Harlingen en maakte daar voor het eerst kennis met de damwereld. In 1993 verhuisde hij naar Heerenveen 
en werd daar lid. Het jaar daarop ging hij naar damclub Mildam. Hier speelde hij voor het eerst mee in de 
nationale competitie. Verder heeft hij nog voor de volgende clubs gespeeld: Angarde Informatica, Hijken en 
Rinsumageest. Na een pauze van bijna tien jaar is hij weer enthousiast begonnen! Hij speelt nu bij Tamek 
Damkring Marknesse en geeft les aan de nieuwe toekomst van damclub Emmeloord.

Zijn mening over de recordpoging van Jean Marc? Je moet er maar gaan staan om 36 partijen tegelijk te spelen 
en dan moet je ook nog het beoogde winstpercentage halen! Als iemand hier toe in staat is dan is dat Jean 
Marc wel, met uiteraard het frivole Afrikaanse dammen en met een aanvalslust die moeilijk te stoppen is! 
Wiebe vindt het erg leuk om deel uit te mogen maken van deze wereldrecordpoging kloksimultaandammen en 
wenst alle deelnemers maar vooral Jean Marc veel succes toe.

palmares van demonstrateur Wiebe van der Wijk:
1994: Nederlands pupillenkampioen;
1999: Fries kampioen senioren;
1999: Wereldkampioen junioren;
2000: Fries kampioen senioren;
2000: Gedeeld eerste bij het wereldkampioenschap
  junioren en werd na barrage tweede;
2010: Fries kampioen sneldammen senioren;
2010: Fries kampioen senioren.

Wiebe wereldkampioen Junioren 1999

Wiebe van der Wijk treft 
Jean Marc Ndjofang volgend jaar in het 

GIBO Groep WK Dammen 2011. 

Wiebe speelde op 
18 mei 2010 remise
tegen Sijbrands in 

De Koningshof op Urk

foto: Sietse Nagel
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toernooien waar frank teer arbiter was:

1992  match Jankovskaja - Van Lith om recht van uitdaging van wereldkampioene Golubjeva
1993, 1999, 2002, 2004 en 2009 hoofdarbiter bij Wereldrecordpogingen blindsimultaan dammen van Ton Sijbrands 
1999  Europees Kampioenschap in Hoogezand
2000  Wereld Kampioenschap sneldammen in Tel Aviv, Israël 
2000  Europa Cup in Velp
2001  Wereld Kampioenschap sneldammen vrouwen in Velp
2001  Finale Europa Cup in Ufa, Rusland
2002  Bunschoten/Spakenburg
2002  Europees kampioenschap in Domburg, Zeeland
2003  Europees kwalificatietoernooi voor het WK in Cannes
2003  Wereld Kampioenschap in Zwartewaterland
2003  Wereld Kampioenschap herkamp Georgiev -Tsjizjov - Valneris in Zwartewaterland
2005  Wereld Kampioenschap Blinddammen in Schiedam
2006  Europees Kampioenschap in Bovec Slovenie
2007  Wereld Kampioenschap in Hardenberg
2007  Europees Kampioenschap Jeugd in Sint Petersburg
2007 Wereldrecordpoging kloksimultaan Alexander Schwarzman
2008  Wereldrecordpoging kloksimultaan Jeroen van den Akker
2008  Wereldrecordpoging blindsimultaan Erno Prosman
2008 Wereldrecordpoging kloksimultaan Jean Marc Ndjofang
2010 Wereldrecordpoging kloksimultaan Ben Provoost
2010 Hoofdarbiter Europees Kampioenschap in Polen

Hiernaast is Frank Teer actief in de “commission technique” van de werelddambond FMJD vanaf 1981, 
waarvan voorzitter van 1991-2000 en opnieuw sinds 2006 voorzitter van deze commissie en tevens 
bestuurslid van de FMJD. In 2007 is Teer ook benoemd tot “Secrétaire Général” van de FMJD. Sinds 2000 
is Teer “eminent erelid” van de FMJD.

Frank Teer
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toernooien waar evert davelaar arbiter was:

2003  assistent-arbiter bij het vijfde European Youth Championship te Minsk
2003  assistent-arbiter bij het zevende Bijlmertoernooi
2004  hoofdarbiter bij het vijfde Barnsteentoernooi
2004  namens de KNDB arbitercursus gegeven op Curaçao
2004  assistent-arbiter bij het derde European Woman Championship  (Polen)
2005  hoofdarbiter bij het zesde Barnsteentoernooi
2005  hoofdarbiter bij het eerste “Thailand Open”
2005  hoofdarbiter bij het NK Dames te Pernis
2006  hoofdarbiter bij het Internationaal Toernooi “Wlawa” (Polen)
2006  2005 hoofdarbiter bij het vijfde “Bovec Open”-toernooi (Slovenië)
2006  hoofdarbiter bij het NK Heren te Culemborg
2006  hoofdarbiter bij het tweede “Thailand Open”
2006  hoofdarbiter bij het “Open Polen”-toernooi “Zuromin” (Polen)
2006  assistent-arbiter bij het European Championship Bovec (Slovenië)
2006  hoofdarbiter bij het negende Bijlmertoernooi
2007  hoofdarbiter bij het WK kwalificatietoernooi Korbach (Duitsland)
2007  hoofdarbiter bij het NK Heren te Soest;
2007  hoofdarbiter bij het derde “Thailand Open”
2007  hoofdarbiter bij het tiende Bijlmertoernooi
2008  hoofdarbiter bij het WDC-toernooi te Volendam
2008  hoofdarbiter bij het NK Heren te Emmeloord
2008  hoofdarbiter bij het negende Barnsteentoernooi
2008  hoofdarbiter bij het vierde “Thailand Open”
2008  hoofdarbiter bij het International Competition “Zielun” (Polen)
2008  hoofdarbiter bij het tiende European Youth Championship “Stettin” (Polen)
2008 arbiter wereldrecordpoging kloksimultaan Jean Marc Ndjofang
2009 hoofdarbiter bij het kwalificatie toernooi WK in Berlijn
2009 hoofdarbiter bij het Thailand Open
2009 hoofdarbiter bij het internationaal toernooi in Zuromin, (Polen)
2009 hoofdarbiter bij het WK kadetten in Korbach, (Duitsland)
2009 hoofdarbiter bij het NK Rapid in Utrecht
2010 hoofdarbiter NK algemeen in Emmen
2010 hoofdarbiter Thailand Open
2010 hoofdarbiter EK dames in Polen
2010 hoofdarbiter Internationaal toernooi Zuromin (Polen)

Davelaar is sinds 28 april 1978 arbiter van de KNDB. In de jaren daarna is hij bij vele belangrijke wedstrijden 
in Nederland actief geweest, zoals bij de Pupillen- en Schooldamkampioenschappen. Davelaar is sinds 25 
jaar voorzitter van DVSB te Soest en daarvoor elf jaar voorzitter van ADG te Amersfoort. DVSB heeft hij zelf 
opgericht en het eerste team speelt nu sinds drie jaar in de Ereklasse. Tevens is Davelaar vier jaar voorzitter 
geweest van de Bondsraad. Na al die toernooien vindt hij het nog altijd een grote eer om uitgenodigd te worden 
om arbiter te zijn. Vooral naar aanleiding van het tiende European Youth Championship in Polen heeft hij 
zowel van de FMJD als van de EDC alle lof gekregen. Dat geeft hem een bepaalde bevrediging en het gevoel 
dat hij het niet voor niets doet. Vanwege zijn verdiensten voor de damsport 
en verdiensten op maatschappelijk vlak is Davelaar in 1999 benoemd tot 
Ridder in de orde van Oranje Nassau. Sinds mei 2008 is Davelaar lid van 
verdienste van de KNDB.

ton coenen, marknesse, geboren op 10 januari 1952.

Ton Coenen is sinds 2 maart 2000 arbiter. Hij is lid van DC Emmeloord. 
Hij was assistent-arbiter bij kloksimultaan van Alexander Schwarzman 2007 
en assistent-arbiter bij het NK 2008 in Emmeloord en bij de wereldrecord- 
poging van Jean Marc Ndjofang in 2008 in Emmeloord,

Evert Davelaar

Ton Coenen
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gedragscode voor de spelers:
1. Voor alle spelers gelden de normale bepalingen uit het Spel- en wedstrijdreglement van de FMJD. 
2. De speler dient zijn partij correct en duidelijk te noteren. Altijd moet voor de simultaangever en de arbiter duidelijk te zien zijn 

hoeveel zetten er zijn gedaan.
3. Het is de spelers niet toegestaan om elektronische hulpmiddelen bij zich te hebben als mobiele telefoons, zakcomputers etc. 

Alle hulpmiddelen waarmee het mogelijk is advies te krijgen van anderen of op welke andere manier dan ook fraude te plegen 
zijn verboden tijdens de wedstrijd. 

4. Iedere tegenstander speelt zijn eigen partij. Daarom is het niet toegestaan om advies te vragen of te ontvangen over de partij. 
Ook is het niet toegestaan te spreken met anderen. 

Bepalingen voor de simultaangever.
1. Het staat de simultaangever op ieder moment vrij om te kiezen bij welk bord hij wil staan en aan welk bord hij een zet wil uitvoeren.
2. De simultaangever hoeft niet de notatie bij te houden.

annex 8 B. reglement voor de kloksimultaan
Aangenomen door de algemene Vergadering van de FMJD in 1988.

artikel 1: definitie.
Bij een kloksimultaan speelt een simultaanspeler gelijktijdig partijen met een gegeven speelduur tegen een aantal tegenstanders. 

artikel 2: spelreglement.
Het internationale FMJD-spelreglement, annex 1, is van toepassing. 

artikel 3: Wedstrijdreglement.
Het internationale FMJD wedstrijdreglement, annex 3, is van toepassing behalve daar waar in dit reglement van dat wedstrijdregle-
ment wordt afgeweken. 

artikel 4: speelruimte.
De speeltafels worden in een rechthoek naast elkaar geplaatst. De ruimte binnen de tafels is gereserveerd voor de simultaangever 
en voor de arbiters, terwijl de tegenstanders aan de buitenkant van de rij tafels plaats nemen.

artikel 5: speelmateriaal.
Het speelmateriaal, het bord, de klok en het notatiebiljet wordt op iedere tafel geplaatst, zoals voorgeschreven door de bepalingen in annex 3.

artikel 6: speeltijd.
De beschikbare tijd voor de simultaangever en voor zijn tegenstanders is 2 uur voor 50 zetten en vervolgens steeds 1 uur voor 25 zetten. 

artikel 7: notatieverplichting.
Alleen de tegenstanders zijn verplicht de partij te noteren. Het notatiebiljet moet altijd zichtbaar zijn voor de simultaangever en voor 
de arbiter. Op geen enkel moment is het opschorten van de notatie toegestaan.

artikel 8: verloop van de seance.
De simultaangever kiest de kleur waarmee hij op ieder bord wil spelen. Hij bepaalt zelf aan welk bord en in welke volgorde hij zijn 
zetten doet.

artikel 9: Het starten van de klok.
Aan het begin van de seance wordt door de arbiter de klok van de witspeler gestart, van het eerste tot en met het laatste bord. 
Vanaf dat moment wordt het omzetten van de klok door de spelers gedaan volgens de normale reglementaire bepalingen, zowel door de 
simultaangever als door zijn tegenstanders. Zijn tegenstanders hoeven dus niet te wachten tot de simultaangever aan hun bord verschijnt.

artikel 10: opruimen van de schijven.
De geslagen stukken worden door de tegenstander in het doosje gedaan.

artikel 11: advies en praten tijdens de wedstrijd.
Iedere tegenstander speelt zijn eigen partij. Daarom is het niet toegestaan om advies te vragen of te ontvangen over de partij. Ook 
is het niet toegestaan te spreken met anderen.

artikel 12: controle van het aantal gespeelde zetten.
Als het aantal gespeelde zetten moet worden gecontroleerd dan wordt dit door de arbiter gedaan samen met de tegenstander van 
de simultaangever op een apart bord.

artikel 13: onderzoek door de arbiter.
Zoals in artikel 7 is aangegeven is de tegenstander verantwoordelijk voor de correcte notatie van de partij. Als de simultaangever 
verkeerd is ingelicht over het aantal gedane zetten en dat leidt tot het vallen van diens vlag voordat hij het vereiste aantal zetten 
heeft gedaan, dan wordt de partij verloren verklaard voor de tegenstander die verantwoordelijk is voor de foute notatie.
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artikel 14: controle en herstel.
Iedere controle of noodzakelijk herstel wordt uitgevoerd als omschreven in artikel 12. De tijd die daarvoor nodig is wordt in mindering 
gebracht op de klok van de tegenstander indien die een fout blijkt te hebben gemaakt. Op de klok van de simultaangever wordt 
echter in geen geval tijd in mindering gebracht. 

artikel 15: einde van de partij.
Zodra een partij beëindigd is en de formaliteiten zijn vervuld in aanwezigheid van de arbiter, moet de tegenstander zijn bord verlaten. 
Indien gewenst door de simultaangever kunnen borden worden verplaatst zodat hij minder ver hoeft te lopen van het ene naar het 
andere bord.

artikel 16: prestatie.
De prestatie van de simultaangever is des te beter naar gelang het aantal tegenstanders en het bereikte resultaat hoger zijn. In 
annex 11 wordt de erkenning van prestaties en records gereglementeerd.

artikel 17: leiding van de simultaan.
Op het goede verloop van de simultaan wordt toegezien door een hoofdarbiter die wordt geassisteerd door een of meer hulparbiters.

artikel 18: overtredingen.
Overtreding van dit reglement leiden tot een waarschuwing door de arbiter. Ernstige of herhaalde overtredingen kunnen leiden tot 
het verloren verklaren van de partij voor de speler die in overtreding is.
 
annex 11. reglement voor de erkenning van prestaties en records door de fmjd.
Gedeelte dat betrekking heeft op de kloksimultaan. Aangenomen door de Algemene Vergadering van de FMJD in 1984. De speci-
fieke bepalingen voor de kloksimultaan worden vastgelegd op de komende algemene Vergadering van de FMJD in november 2007, 
mede naar aanleiding van deze eerste wereldrecordpoging.

artikel 1. algemene bepalingen.
De FMJD verleent aan de speler op voorstel van hun respectievelijke nationale bonden, een diploma voor een prestatie of een 
record. Dit voorstel moet worden toegestuurd samen met de relevante documenten. De toekenning van een diploma moet worden 
bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de FMJD. 

artikel 2. voorwaarden voor erkenning.
De prestatie die beoordeeld wordt, moet worden verricht in het bijzijn van twee leden van het bestuur van de nationale dambond.

artikel 3. omschrijving van de activiteit.
De speler speelt gelijktijdig een aantal partijen met een gegeven speelduur tegen een bepaald aantal tegenstanders in een enkele 
seance. De speler bepaalt zelf aan welk bord hij zijn volgende zet uitvoert. De tegenstander hoeft niet te wachten met zetten totdat 
de simultaangever aan zijn bord komt.

artikel 4. criteria voor een record.
1. Het aantal tegenstanders moet minstens 25 zijn.
2. De simultaangever moet een score halen van 70% of meer.
3. Minstens 70% van de tegenstanders moet lid zijn van een nationale dambond.
4. De gemiddelde rating van de tegenstanders moet 1900 zijn of meer. Als een tegenstander geen internationale rating heeft 

mag de nationale rating worden gebruikt mits bekend is hoe de verhouding (het verschil) is tussen de nationale rating en de 
internationale rating. Tegenstanders zonder rating worden geacht de zelfde rating te hebben als de tegenstander met de laagste 
rating. 

5. De exacte tijd die voor de prestatie wordt gebruikt moet worden aangegeven.

artikel 5. record.
Na vergelijking in de volgorde van de in artikel 4.1 en 4.2 genoemde criteria zal de beste prestatie worden erkend als record.

artikel 6. geldigheid.
Erkenning van nieuwe records wordt slechts in de volgende gevallen in overweging genomen:
1. De speler moet lid zijn van een nationale dambond.
2. Deze nationale dambond moet lid zijn van de FMJD en aan zijn financiële verplichtingen tegenover de FMJD hebben voldaan.
 
Wijzigingen:
tijdens de Algemene Vergadering van de FMJD in dec. 2009 in Berlijn zijn de volgende wijzigingen aangenomen:

bij de kloksimultaan, evenals bij de gewone simultaan en blindsimultaan, bestaat nu ook de plicht om bij twee schijven achter-
stand op te geven, als er tenminste geen duidelijke compensatie of remisekansen zijn (zie annex 8, artikel B17);

de minimale gemiddelde FMJD rating is omhoog gegaan naar 1950;

de omrekening van de KNDB rating naar de FMJD rating is aangepast voor die spelers die geen FMJD rating hebben (voor 2010 
en 2011 geldt FMJD=0,783*kndb+1150) (zie annex 11, artikel 4.2.4).
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Wij dragen op maatschappelijk verantwoorde wijze 
bij, aan een duurzaam evenwicht tussen milieu, 
mens en economie. 
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