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Van de Voorzitter
Beste klokslaglezers,
In mijn laatste column schreef ik dat niet alles rozengeur en maneschijn was op
onze club. Op dat moment wist ik nog niet welke verschrikkelijke gebeurtenis
ons en in het bijzonder de familie Hogewoning zou treffen. Door het tragische
verlies van Arjan is een terugblik op het seizoen 2007-2008 er één geworden
met 2 gezichten.
Op sportief gebied een jaar om in te lijsten met als hoogtepunten een
kampioenschap voor het 2e en een halve finale plek voor het bekerteam. Op het
persoonlijk vlak is er behalve het eerder gememoreerde, ook zorg om de
gezondheid van enkele andere clubleden. Dit zorgt ervoor dat er een heel ander
gezicht op ons netvlies verschijnt als we naar het afgelopen seizoen kijken.
Wat de komende tijd betreft: het RABOBANK damtoernooi is weer van start
gegaan en er zijn opnieuw een aantal enthousiaste dammers uit de regio die zich
voor dit toernooi hebben aangemeld. Ik wens alle deelnemers veel mooie
partijen en natuurlijk ook veel plezier toe.
De keuzecommissie is bij elkaar gekomen en heeft geconstateerd dat onze
doelstelling om met 3 teams op zaterdag te blijven spelen door allerlei
ontwikkelingen wel zeer moeilijk wordt. Zij zullen de komende weken een
aantal spelers van buiten onze club benaderen om ervoor te zorgen dat wij
komend seizoen zoveel mogelijk volledig uit kunnen komen. Het zal, denk ik,
wel voor kunnen komen dat wij dit een enkele keer niet zullen halen, maar een
team terugtrekken is op dit moment geen alternatief.
Wat het bestuur betreft ben ik blij te kunnen melden dat de ontstane vacatures
zijn opgevuld. Jan Oudshoorn en Laura Andriessen hebben zich bereid
verklaard om een bestuurstaak op zich te nemen. Hartelijk welkom! en alvast
bedankt voor tijd die jullie kwijt zijn aan het besturen.
Tot slot wil ik iedereen een prettige vakantie toewensen en hoop jullie in de
komende tijd op en rond het dambord te ontmoeten.
Rinus Kromhout
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In memoriam
Arjan Hogewoning

Geboren 26 juni 1984 - Overleden 30 maart 2008
Op maandag 31 maart bereikte ons het verbijsterende bericht dat Arjan
Hogewoning plotseling was overleden. De vrijdagavond ervoor was hij gewoon
nog op onze clubavond en niemand van ons heeft toen iets gemerkt van het
besluit waar hij toen al mee bezig was. De sfeer was zoals gewoonlijk gezellig
en Arjan deed alsof er niets aan de hand was. De plannen voor het komend
seizoen werden besproken en Arjan gaf aan dat hij zoals hij dat noemde nog een
jaartje relaxed in het 2e zou blijven spelen. Dat relaxte was wel kenmerkend
voor de persoon die Arjan was, die vooral geen druk wilde, want daar hield hij
niet van; nee gewoon je gangetje gaan en vooral en beetje plezier maken tijdens
het dammen dat vond hij leuk.Over zijn partijen was hij altijd veel minder
tevreden dan zijn teamgenoten. Als hij won dan kwam het meestal omdat zijn
tegenstander een nog grotere kruk was dan hij, zo zei hij dan.
Ik denk dat Arjan zo'n 15 jaar geleden lid werd van onze damclub en al gauw
behoorde hij bij de sterkste pupillen en aspiranten van Nederland. Omdat hij niet
zo fanatiek was, stopte hij een aantal jaren geleden met intensief dammen en
wilde hij alleen nog het spelletje spelen zonder alle poespas en dikdoenerij want
dat was niets voor hem; daar hield hij niet van. Naar het waarom van zijn daad,
daar zullen wij nooit antwoord op krijgen.Voor ons is 23 jaar een leeftijd waarop
je nog zoveel mooie dingen kunt gaan doen en ervaren. Bij Arjan was dit
vooruitzicht helaas uit beeld verdwenen.
Wij verliezen in hem niet alleen een zeer talentvolle dammer maar boven al een
geliefde damvriend. We wensen Bram en Anja, Eric en Gera de kracht toe dit
verlies te dragen en de vrede en rust te vinden die Arjan zocht.
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Van de redactie
Een vrij dun clubblad, maar allemaal kwaliteitsstukjes. En zelfs een buitenlandse
inzending: Fons op dammissie in Zuid-Afrika! Ook hebben we een uitgebreid
verslag van het toernooi in Salou ontvangen, met lekker veel diagrammen. De
rest leest u vanzelf wel. Iedereen hartelijk dank voor haar/zijn bijdrage en over
drie maanden hopen we weer op uw aller medewerking voor een fraai gevuld
clubblad. Speelt u een zomertoernooi? Laat ons meegenieten van de hoogte- en
dieptepunten.

In veel ingezonden stukjes wordt stil gestaan bij het verlies van Arjan. Ik kan
namens de familie zeggen dat de overweldigende steunbetuigingen ons veel
goed hebben gedaan.
Wat veel mensen niet van Arjan wisten en wat ik zelf ook eigenlijk pas vrij kort
geleden heb ontdekt, is zijn grote schrijftalent. Zijn wispelturigheid zorgde
ervoor dat het uitzonderlijk was dat hij iets afmaakte, maar op internet is zowaar
een kort gedicht/verhaal van hem te vinden: plakkende liefde in een overvolle
bus. U moet het maar eens lezen. Op zijn computer vond ik nog een leuk en
veelbelovend begin van een nieuw stukje waar ik graag meer van had gezien:
Het beklag der witte velden
Democratie is niet voor ons weggelegd , sprak het witte vakje tussen veld 27
en 28 mij aan...

Service Apotheek Rijnsburg
Anjelierenstraat 4
2231 GT Rijnsburg
Tel:071-4079114
Fax:071-4079115
E-mail: apotheekrijnsburg@planet.nl
Website: www.apotheekrijnsburg.nl
Gratis bezorging van uw geneesmiddelen
Directe verrekening met uw verzekering
Uitstekend geschoold, vriendelijk personeel

Ruime openingstijden, vrijdagavond en zaterdag
24-uurs zorg gegarandeerd
Spreekuren met apotheker en verpleegkundigen
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Damkalender
Vr
Vr
Vr
Zat
Zat
Zat
Zat

15
22
29
13
20
27
25

Aug
Aug
Aug
Sept
Sept
Sept
Okt

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

Feestweek dammen
Blitztoernooi
begin Clubkampioenschap
Johan Kromhouttoernooi
1e ronde Nationale Competitie
2e ronde Nationale Competitie
3e ronde Nationale Competitie

Kees Majoor Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zoals jullie wellicht weten, heeft Kees Majoor onlangs een lintje van de
koningin uit handen van de burgemeester van Oegstgeest ontvangen en mag hij
zich nu lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Hij kreeg dit voor zijn vele
vrijwilligers-werk ten behoeve van ouderen in met name de verpleeg- en
verzorgingshuizen. Ook via dit medium feliciteren wij hem van harte met deze
onderscheiding.
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A-Groep Kampioenschap van Rijnsburg
De terugkeer van El Chupacabra
Rustig begon begin maart de strijd in de A-groep. Ik had mij voorgenomen om
alle wedstrijden te winnen en was goed begonnen door te winnen van Richard
Kromhout. Achteraf bleek iedereen dat te doen, achteraf kon ik dus niet spreken
van een goede start. Maar goed, er was gewonnen en dat was het belangrijkste.
Evert Dollekamp trok zich vervolgens met rugklachten terug. Toen ook Marc
Bremer besloot niet mee te doen, kreeg ik zelfs nog een avondje vrij. Tenminste,
dat dacht ik, totdat Hij opeens in de deuropening verscheen. Bloeddorstiger dan
gewoon eiste Hij een plaats op in deze competitie en ging maar meteen
tegenover mij zitten. Geschrokken ging ik achter het bord zitten. Vele
opzienbare verhalen later, prutste ik mij naar een remise eindspel toe. De missie
was niet meer te volbrengen, het spelplezier was eraf.
In de volgende partijen liet ik nog een punt liggen, tegen Frerik Andriessen. Hij
moest winnen om nog een kans te maken, maar kennelijk vindt hij één
kampioenschap per seizoen voldoende. Dat belooft weinig voor het komende
NK. Mijn overige partijen won ik wel. Ook het monster liep nog een keertje
averij op. Tegen Eric-Jan van Reenen schijnt hij goed weg te zijn gekomen met
een remise. Maar de rest won ook hij.
De avond voor de ledenvergadering was het dan zover. Om een beslissing te
forceren stonden 20 wedstrijden op het programma, met een totale bedenktijd
van één uur per speler. Gefocust op de lange strijd, besloot ik tot een slow start.
Een handje vol remises, wat tijdwinst en de rest zou kinderspel zijn.
Het beest was echter minder vreedzaam; in de eerste wedstrijd al won hij een
onschuldig standje, en ging meteen maar even door. Voor ik het door had keek
ik tegen een 7-1 nederlaag aan. Weg tactiek, ineens moest er gewonnen worden.
Bij de stand 9-3 lukte het mij om mijn opponent voor het eerst te verwonden.
Geënthousiasmeerd door deze overwinning besloot in wat meer tijd te
investeren, om de volgende overwinning op te pakken. Het resultaat was een
imposante rij remises, en een verdampte tijdsvoorsprong. Bij een stand van 1410 werd de tijdsdruk voelbaar.
De aanpassing ging te traag, en weer liep ik tegen een nederlaag aan, en voor het
eerst een achterstand in tijd. Snel herpakte ik mij, om met snel spel nog
minimaal vier potjes te spelen, om vervolgens op de klok de stand gelijk te
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trekken. Vol van deze hernieuwde strategie hervatte ik met nieuw elan de strijd.
Maar het gevaar had mijn energie verslonden. Twee keer flakkerde ik nog om bij
een 20-10 achterstand de handdoek maar in de ring te gooien. Het had mij
verslonden.
De rest? Ach, de rest, zij hadden al helemaal geen kans gehad. Natuurlijk lieten
zij ook fraaie dingen zien, maar het was simpelweg niet voldoende. Frerik en
Eric-Jan volgden op gepaste afstand. Richard Meijer in de middenmoot. Richard
Kromhout speelde bijna onfatsoenlijk. Hij mocht van geluk spreken dat er
zusterliefde bestaat, anders had hij zich kunnen verheugen met een eierrekje.
Mariëlle smaakte hetzelfde genoegen, maar hierbij was manlief de tegenpartij.
En ikzelf? De grootste wonden zijn geheeld. In alle stilte ga ik mij voorbereiden
op het revanche-toernooi dit najaar. Deze keer houd ik mij wel aan mijn
voornemens.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bas Messemaker
Cor van Dusseldorp
Eric-Jan van Reenen
Frerik Andriessen
Richard Meijer
Richard Kromhout
Mariëlle Meijer-Kromhout

AW
6
6
6
6
6
6
6

Ptn
10
10
7
7
5
2
1
Cor van Dusseldorp.

R D C 10
B groep, Kampioenschap van Rijnsburg
Arie Schoneveld kampioen !
In dit wedstrijdverslag van de B-groep kan en wil ik niet voorbijgaan aan het tragische
overlijden van onze clubgenoot Arjan Hogewoning.
De drie partijen die hij nog gespeeld heeft ga ik echter niet behandelen in dit verslag.
Een uitzondering wil ik maken, en dat betreft de partij die ik zelf tegen hem speelde,
waarin in het eindspel alles voor mij precies klopte zodat ik, enigszins gelukkig, een
mooie overwinning boekte. De reactie van Arjan was tegen zoveel geluk kan ik niet
op , een opmerking die enkele weken later wel een heel dubbele betekenis kreeg
rondom zijn overlijden. Ikzelf zal deze opmerking niet licht vergeten, en ik hoop dat
een ieder van ons wel een mooie herinnering aan hem heeft.
Schrijver dezes werd dus kampioen van deze behoorlijk pittige groep. Alleen tegen
Rinus moest ik in het zand bijten. Ik verzuimde een remise-afwikkeling te nemen,
waarna Rinus met een zeer venijnig slagzetje de partij besliste. De overige partijen
wist ik allemaal te winnen. Sommigen, bijvoorbeeld tegen Jan Schijff, met wat geluk,
maar zonder geluk vaart niemand wel.
Rinus werd overtuigend tweede, maar hij verloor tegen Jan Schijff en remiseerde
tegen Cees van den Bosch. Zijn overwinning tegen Hans Tangelder sprong het meest
in het oog vanwege de bizarre partij die beide spelers op het bord toverden. Met 6
punten werd Arno derde, tegen Arie en Rinus verloor hij, maar de overige spelers
werden vakkundig ingeblikt wat resulteerde in drie overwinningen.
Cees vd Bosch werd vierde met 4 punten, tegen Hans Tangelder werd gewonnen,
maar daar bleef het bij. Met drie remises en twee verloren partijen zat er niet meer in
voor Cees. Jan Schijff werd vijfde met slechts drie punten. Na zijn onfortuinlijke
verlies tegen Arie zat Jan voornamelijk tegen zichzelf te dammen. Hij won wel
verrassend van Rinus, maar alleen een remise tegen Cees kwam daar nog bij, de rest
verloor hij kansloos.
Laatste werd, ook verrassend, Hans Tangelder. Het lijkt erop dat zijn bizarre spelstijl,
en het verrassingseffect hiervan wat uitgewerkt zijn binnen onze vereniging.
Jan Schijff wist hij wel te verschalken, de overige partijen gingen min of meer
kansloos verloren.
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1
2
3
4
5
6
7

Arie Schoneveld
Rinus Kromhout
Arno Kooloos
Cees van der Bosch
Jan Schijff
Arjan Hogewoning
Hans Tangelder

Aw
6
6
5
6
5
3
5

Ptn
10
8
6
5
3
2
2

Kampioenschap van Rijnsburg, C groep
In de c-groep ging de strijd om de eerste plaats voornamelijk tussen Laura en Nico.
In een uiterst spannend onderling duel waarin Nico moest winnen om kampioen te
worden, moest Laura alles uit de kast halen. De partij eindigde uiteindelijk in remise,
genoeg voor Laura om kampioen te worden van deze groep, iets wat ze toch wel aan
haar stand verplicht is.
Nico speelde opvallend goed en zijn tweede plaats is dan ook meer dan verdiend.
Jan Parlevliet blijft altijd een gevaarlijke outsider. Twee ongelukkige nederlagen
zorgden ervoor dat hij net niet meedeed aan de strijd om de koppositie.
Ondanks goed spel van Matthijs Ravensbergen waren er ook twee partijen die
verloren gingen. Twee overwinningen en drie remises zorgden voor 7 punten en een
vierde plaats. Piet, Vickey, Martijn, en Jan Oudshoorn eindigden allen op 5 punten en
een gedeelde vijfde plaats. Met hun vieren moeten ze nog een beslissing spelen om
een degradatieplaats.
De uitslagen:

1
2
3
4
5
6
7
8

Laura Andriessen
Nico Mul
Jan Parlevliet
Mathijs Ravensbergen
Piet van Egmond
Vicky Andriessen
Martijn Boekee
Jan Oudshoorn

AW
7
7
7
7
7
7
7
7

PTN
11
10
8
7
5
5
5
5
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Kampioenschap van Rijnsburg, D groep
In de D groep was het spannend net als altijd. Op de laatste plaats staat Teun de
Kluyver. Teun wist slechts 2 remises en 1 overwinning te scoren. Volgend
seizoen gaat het vast beter met de remises. Op evenveel punten staat Jaap
Spaargaren. Jaap heeft bijna elke partij last van te weinig tijd. Als dit niet meer
gebeurt, gaat hij veel meer punten scoren. Op de 8e plaats vinden we Hans
Andriessen. Hans heeft 6 punten gescoord. Daarin zat wel een overwinning
tegen Kees Majoor. Op de 7e plek komen we Jasper tegen, ook met 6 punten.
Jasper wist met een mooie slagzet te winnen van Jac van Delft. Volgend seizoen
gaat Jasper meer partijen winnen. Op plaats 6 zien we Anton van Dusseldorp
met een score van 7 punten. Anton heeft netjes het gemiddelde behaald.
Op plaats 5 vinden we Jelle Vooys met een puntenaantal van maar liefst 9
punten! Jelle heeft een uitstekend eerste jaar gedraaid en we zullen nog veel
meer gaan zien van hem. Op een 4de plek staat Gert van Delft. Gert heeft in het
begin verloren van Teun. Dit heeft waarschijnlijk de competitie zo spannend
gemaakt. Gert heeft nu 10 punten.
Op een derde plek staat Kees Majoor. Kees wist 12 punten te scoren. Hij verloor
in de laatste ronde van Jelle, dit heeft hem het kampioenschap gekost.
Gedeeld eerste staan Steven den Hollander en Jac van Delft. Zij moet beiden nog
een barrage spelen om de kampioen van de D groep bekend te maken.
Het kampioenschap is dus nog niet beslist. Hier is de tussenstand:

1.

Steven den Hollander
Jac van Delft
3. Kees Majoor
4. Gert van Delft
5. Jelle Vooys
6. Anton van Dusseldorp
7. Jasper Verhoef
Hans Andriessen
9. Jaap Spaargaren
10 Teun de Kluyver

AW
9
9
9
8
8
8
8
8
8
9

PTN
13
13
12
10
9
7
6
6
4
4
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De beker. The road to victory !?
Ons beker-avontuur begon met een klinkende overwinning in de finale van de
DMH beker tegen Samen Sterk. De totaal score was 27-5. Hierdoor begonnen
we natuurlijk met een goed gevoel aan de landelijke beker.
In de landelijke beker mochten we de eerste ronde aantreden tegen s
Gravenpolder. Dit team had ons verleden jaar aardig dwars gezeten, dus wilde
wij een sportieve revanche boeken. Dit lukte ook, omdat Richard Kromhout al
snel wist te winnen via een leuke combinatie. Marc Bremer wist met een schijf
minder remise te spelen, Richard Meijer kon net niet winnen en Cor van
Dusseldorp leek een goede stand te hebben, maar beging enige
onnauwkeurigheden in tijdnood en moest toen nog vechten voor remise, wat hij
eigenlijk ook vrij gemakkelijk binnenhaalde. Een mooie 5-3 overwinning dus.
De tweede ronde speelde wij tegen Heijmans Excelsior, de nieuwe en oude club
van Sijbrands. Helaas voor hun en ons deed hij niet mee. Wij wisten vrij
gemakkelijk te winnen met 7-1. Alleen Richard Meijer z n tegenstander wilde
niet verliezen, ook niet winnen trouwens. Voor de rest was het die middag
eenrichtingsverkeer.
De kwartfinale speelde wij tegen Huizum, de oude club van Wiersma, helaas
voor ons deed ook Wiersma niet mee. Toen Richard Meijer in een
gecompliceerde stand een grote ruil uithaalde, bleek hij niet echt een kansrijke
stand over te houden. Omdat hij dacht dat alles remise was, sloeg hij bij
slagkeus vrij snel en bood remise aan. Tot zijn ontsteltenis werd dat afgeslagen
en bleek Richard ineens totaal verloren te staan. Richard Kromhout kon een
voordelige stand helaas net niet winnen. Doordat Cor zijn tegenstander helemaal
vouwde kwamen we weer op gelijke hoogte. Marc zat nog als laatste en had een
gunstig, maar remise eindspel op het bord. Gelukkig voor ons dacht zijn
tegenstander er te gemakkelijk over en kon Marc de overwinning binnenhalen.
Zaterdag 21 juni spelen wij de halve finale tegen Schiedam. Als jullie dit lezen
weten jullie waarschijnlijk al of wij de finale hebben gehaald. In de volgende
klokslag kunnen jullie verder lezen over ons succes.
Richard Kromhout
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Halve finale junioren 2008 in Lent
Op maandag 28 april begon de HF junioren. Ik was ingedeeld met Arno Bos,
Bas van de Broek, Arfidah Beset, Jan van Dijk, Thijs Gerritsen, Willem Hoek en
Roland de Rijke. Samen met Arfidah zat ik in een gastgezin bij de familie
Spaans.
De eerste ronde moest ik tegen Arno Bos, dit ging niet echt heel goed, maar met
een beetje kunst en vliegwerk zorgde ik ervoor dat dit remise bleef. s Avonds
gingen we tennissen. Aangezien ik dit nog nooit had gedaan, kun je wel raden
hoe dit ging . Samen met Arfidah ging ik even wat oefenen, en we hebben
meer de bal van de ene kant van de baan naar de andere kant achterna gehold
dan dat we echt een bal hebben geraakt ;-) Ons record was als ik het me goed
herinner 3 keer overspelen! Nou, hier waren we natuurlijk erg trots op! Later
gingen we nog samenspelen met 2 anderen uit de groep, en Arfidah en Bas
kregen het voor elkaar om een aantal ballen over het hek heen te slaan, weg
ballen!
De volgende dag waren er twee rondes te spelen. De
eerste moest ik tegen Bas, en deze won ik in een
mooi klassiekje, al zeg ik het zelf(zie diagram). 33.
21-26 34.40-34 20-25 35.48-43 15-20! . 36.28-22
8-12 37.33-28 16-21 38.27x16 18x27 39.32x21
23x41 40.36x47 26x17 41.38-33 13-18 42.47-42 2530 43.34x23
Daarna moest ik tegen Arfidah. Hier zat een enorme
afwikkeling in die goed was voor mij, maar goed, dat zag ik niet, want zoiets
ziet alleen een computer. Dus dit werd remise. s Avonds gingen we pokeren in
het clubhuis. Dit had ik ook nog nooit gedaan, alleen een beetje gekeken. Maar
het ging uiteindelijk nog best goed! Ik kwam zelfs aan de finale tafel, maar hier
was ik al snel uit.
Woensdag was het Koninginnedag, dus er waren allemaal activiteiten in de
buurt van het clubhuis, waaronder een zeepkistenrace waarbij lekker muziek
werd gemaakt. Heel gezellig dus. En ondertussen moesten wij een wedstrijd
spelen. Ik speelde tegen Jan van Dijk, de koploper. Ik kwam heel goed te staan,
maar aangezien Jan een meester is in zetjes, en ik niet, kun je al raden hoe ik heb
verloren. Nou ja, niet getreurd, dan moest ik er maar weer eentje winnen. s
Avonds was er een Champions League (schrijf je dat zo?) wedstrijd, vraag me
niet wie tegen wie, want dat weet ik niet meer. Maar die gingen we met de hele
groep en mensen van de club kijken in het clubhuis. Ze hebben namelijk een
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enorm mooie tv daar! Maar dat terzijde. Van die wedstrijd heb ik eigenlijk niet
heel veel meegekregen, want zo boeiend was die niet volgens mij.
Toen donderdag weer twee wedstrijden. Tegen
Thijs ging het weer eens mis, zodat ik weer
verloor. Dus toen werd het echt tijd om te
winnen! Willem was mijn slachtoffer. Met mijn
mooie aanval knoopte ik hem op(zie diagram).
47. 4-10 48. 40-35 10-14 49. 24-19 27-32 50.
38x27 22x31 51. 26x37 20-24 52. 29x9 18x38
53. 9-3 en opgegeven. Derde stond ik hierna en
de volgende dag had ik aan een puntje genoeg
om derde te blijven. s Avonds gingen we met iedereen uit eten, de gastgezinnen
gingen mee. Lekker naar de Chinees .
De laatste dag mocht ik aantreden tegen Roland. Het kostte me nog wat moeite
om dat puntje eruit te halen vond ik zelf, na analyse bleek dit allemaal mee te
vallen en vond m n trainer zelfs dat ik beter stond, maargoed. Ik had dus de
derde plek binnen en me geplaatst voor het NK junioren! Jammer genoeg kan ik
de finale niet spelen.

V.l.n.r. Jan van Dijk(1), Laura Andriessen(3), Thijs Gerritsen(2)
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Dan de eindstand tot slot:
pl
1
2
3
4
5
6
7/8
7/8

Score
1
Jan van Dijk
X
Thijs Gerritsen
1
Laura Andriessen
0
Bas van den Broek 0
Willem Hoek
0
Arno Bos
0
Arfidah Beset
0
Roland de Rijke
0

2
1
X
0
1
0
1
0
0

3
2
2
X
0
0
1
1
1

4
2
1
2
X
1
0
0
1

5
2
2
2
1
X
1
1
0

6
2
1
1
2
1
X
1
1

7
2
2
1
2
1
1
X
1

8
2
2
1
1
2
1
1
X

pt
13
11
7
7
5
5
4
4
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Verslag van het 11e Campeonata de Costa Daurada

Verslag van Salou 2008
Het verslag over het vorige Salou open 2007 eindigde met de zin: we gaan het
allemaal beleven tijdens de volgende Salou Open onder de Spaanse zon. Nu
weten we dat we het daadwerkelijk beleefd hebben maar dat de Spaanse zon het
regelmatig liet afweten. Tijdens het verblijf in Spanje was het weer in Nederland
beduidend beter. Tijdens de aankomstdag op zaterdag 10 mei regende het de
gehele dag net als op zondag 18 mei. Daarnaast waren er ook nog een aantal
bewolkte dagen zodat de dagen met zon spaarzaam waren. De grootste afwezige
bij dit toernooi was overigens Teun de Kluyver. In gedachte was Teun overigens
wel aanwezig bij de deelnemers uit de regio Rijnsburg/Katwijk (zie de
eindstand). Ondanks deze beperkingen was de pret tijdens het toernooi niet te
drukken.

Donkere wolken met regen bij het hotel op zaterdag 10 mei.
Mogelijk had het mindere weer zijn weerslag op het spelniveau tijdens de eerste
ronde. Zo ontkwam Kees Thijssen met wit op bijna onnavolgbare wijze aan
verlies. Op de veertigste zet speelde hij in een praktisch verloren stand 30-25 en
nam tegenstander Henk Kalk een doorbraak. Na de doorbraak haalde Henk
direct een dam die direct door Kees werd afgenomen. Dit alles gebeurde voor de
50e zet in tijdnood. Na de tijdnood restte de spelers nog slechts een half uur om
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de partij uit te maken. Henk Kalk wist de stand echter niet meer in winst om te
zetten. Kees startte hiermee het toernooi met
slechts één punt.
Kees Thijssen

Henk Kalk

40. 30-25? 24-30! 41. 25x34 19-24 42. 28x30 17x28
43. 32x23 21x41 44. 30-24 41-47? 45. 39-33 47-41?

Hier was 47-36 beter, de dam moet zo duur mogelijk
worden gevangen!
46. 43-39 41x30 47. 35x24 26-31 48. 24-30 31-36
49. 20-15 10-14 50. 33-29 36-41 51. 29-24 41-46 52.
34-30 8-12 53. 40-35 14-20

Ook met 53. 16-21 is remise onvermijdelijk! 54. 2419 13x24 55. 30x10 46x5 56. 39-33 21-26 en 57. 3328 en wit haalt dam.
54. 39-33 20x29 55. 33x24 46-5 56. 30-25 16-21 57.
24-19 5x49 58. 15-10 49-38 59. 10-5 21-26 60. 5-41
38-47 61. 41-23 12-17 62. 23-10 17-22 63. 10-15 1116 64. 35-30 47-41 65. 15-24 22-27 66. 24x2 27-31
67. 2-24 31-36 68. 24-47 41-19 69. 47-29 19x35 70.
29-23 en remise overeengekomen.
Alexander Presman was in de eerste ronde met zwart tegen Anton Kosior ook al
in een verloren stand terecht gekomen.
Toen Anton als 47e zet 33-28 speelde probeerde
Alexander met 18-22 in tijdnood de schade te
beperken en hoopte wellicht op 27x29. Anton sloeg
natuurlijk 48. 28x30 en kon eenvoudig de winst naar
zich toetrekken.
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In de eerste ronde speelde Mourodoullo Amrillaew met wit tegen Theo Dijkstra
met zwart. In de volgende stand speelde wit 37. 39-34
waarna Theo met 23-28 vervolgde. Helaas voor hem
heeft wit nu een ietwat onoverzichtelijke plakker met
38. 29-23! Zwart slaat nu 28x37 en wit 39. 23x41 en
heeft hiermee direct een schijf voorsprong. De
websitemanager van het Salou Open werd door
Amrillaew zoals verwacht mocht worden niet in staat
gesteld om dit nadeel te compenseren. Wit vervolgde
de partij op professionele wijze en rondde de partij
behendig af in winst.

Theo Dijkstra met laptop en Kees Osté en Dirk Alderlieste
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Arie Schoneveld begon het toernooi optimaal met twee winstpartijen gevolgd
door twee remisepartijen. Tijdens de tweede ronde wist hij te winnen van Lotte
Aleven die met zwart een verkeerde voorzetting koos nadat wit 31-26 had
gespeeld als 46e zet.

46. 27-22 47. 39-34 14-20 48. 26-21 12-18 49.
23x12 22-28 50. 34-30 28-32 51. 12-7 32-38

Nu vervolgde wit echter met 52. 29-23 20x18 en 53.
7-1 en 18-22 was niet meer afdoende tegen wits
volgende zet 54. 1-6, immers 22-27 was verhinderd.
Zwart had als 46e en 47e zet 13-18 en 14-20 moeten
spelen voor een reële kans op remise!

Met name de voordelige remise van Arie tijdens de vierde ronde tegen
internationaal grootmeester Raimonds Vipulis was indrukwekkend. Arie hield
zijn tegenstander op overtuigende wijze in toom. Vipulis werd uiteindelijk
negende met 13 punten in de eindstand!!

Arie Schoneveld tijdens de afsluitceremonie.
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Raimonds Vipulis - Arie Schoneveld, 13 mei 2008
1. 33-39 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4. 50-44 19-23 5. 32-28 23x32 6.
37x28 20-24 7. 29x20 15x24 8. 41-37 10-15 9. 46-41 5-10 10. 31-26 16-21 11.
37-32 11-16 12. 41-37 1-6 13. 37-31 7-11 14. 34-30 14-19 15. 30-25 9-14 16.
40-34 4-9
In deze stand ruilde Vipulis uit pure armoede terug.
Voordat hij tot deze keuze kwam dacht hij echter wel
zo n 20 minuten na!
17. 31-27 22x31 18. 26x37 21-26 19. 44-40 17-22
20. 28x17 12x21 21. 34-30

Arie dunt de LV-stand van Vipulis uit, een beproefde
methode.
21-27 22. 32x21 26x17 23. 33-38 16-21 24. 39-33
21-26 25. 38-32 17-21 26. 43-38 21-27

Wederom gaat Arie over tot ontruiming van de LV van
wit.
27. 32x21 26x17 28. 49-43 11-16 29. 37-32 2-7 30. 4237 7-11 31. 47-42 18-23 32. 37-31

Nu eerste de eigen LV ontwikkelen met 15-20! Hierna
neemt zwart het kerkhofveld 29 in.
15-20 33. 31-27 10-15 34. 27-22 24-29 35. 33x24
20x29 36. 42-37 16-21 37. 48-42
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Arie wikkelt af naar een voordelige remisestand.
21-27 38. 32x12 23x41 39. 36x47 8x28 40. 43-39 38 41. 38-33 29x38 42. 42x22 8-12 43. 39-33 12-18
44. 33-29 18x27 45. 29-24 27-32 46. 47-42 11-17
47. 40-34 17-21 48. 34-29

Uiteraard vertraagt zwart allereerst de doorbraak
voor wit met 15-20! 49. 24x15 21-26 50. 30-24
19x30 51. 35x24 32-37 52. 42x31 26x37 53. 25-20
14x25 54. 15-10 en remise gehouden. Niet voor niets
dat Harm Wiersma in zijn verslaggeving voor de
Telegraaf deze remise tot meest opvallend resultaat
van de middagronde kwalificeerde. Arie werd door
Wiersma ook nog eens tot de toernooiverrassing
bestempeld.
Ook tijdens dit toernooi waren opvallende slagzetten op de borden te zien. Joop
Roedolph had met wit het nodige geluk tegen Kees Plug in de volgende stand.
Kees had zojuist voor wit de Coup Royal mogelijk gemaakt door 8-12? te spelen
als 37e zet.
Natuurlijk liet Joop zich deze kans niet ontlopen en
speelde 38. 27-22 18x27 39. 32x21 23x34 40. 44.40
16x27 en 41. 40x7 +. In nevenstaande stand was 37.
10-15 een zet die goede perspectieven biedt voor
zwart. Wit is hier in het nadeel door het
tempovoordeel in deze klassieke stand. Kees kreeg
overigens tijdens de afsluitende ceremonie de tweede
prijs voor de zwakkere spelers. Aangezien Kees toen
even niet in de speelzaal aanwezig was nam Gé deze prijs voor Kees in
ontvangst.
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Vertrouwde deelnemers aan het Salou Open 2008 bij de bar van het hotel.
Tijdens de derde ronde liet Martijn van IJzendoorn zich lelijk verrassen door
Leonie de Graag in de volgende stand.
Leonie speelde met wit als 45e zet 48-42 waarop
Martijn met 12-18? antwoordde. 23-29 had voor
zwart nog een crashremise opgeleverd. Nu volgde
46. 34-29 23x25 en 47. 33-28 22x33 en 48. 38x9 +.
Er volgde nog enkele onnodige zetten voordat zwart
het onvermijdelijke verlies accepteerde.

Ingrid de Kok wist in dezelfde ronde met zwart Wim Koopman te verrassen in
de volgende stand. In principe lijkt er helemaal niets aan de hand maar de witte
stand zal weldra door eigen toedoen ineenstorten.
Als 37e zet had Ingrid 16-21 gespeeld. Hierop werd
38. 42-37 gespeeld, nadat 21-26 volgde werd dit
schijf op veld 26 door Wim weggeruild met 39. 3731 26x37 40. 32x41 23x32 en 41. 38x27. Hierbij
ontstond de volgende situatie.
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Zwart antwoordt met 41. 19-23, waarop wit 42. 4137 speelt. Zwart vervolgde met de ruil 14-20 43.
25x14 9x20. Nu blijkt pas hoe giftig deze dreiging is,
wit had te allen tijde 43-38 moeten spelen als 42e
zet!. Als 44e zet is 43-38 te laat door: 44. 23-28! 45.
22-17? en 7-11! 46. 33x22.

Er volgde uiteraard 46. 13-18 47. 22x13 en 11x44 +.

Tijdens de vijfde ronde verraste Viktoriya Motrichko
met zwart tegenstander Rudolfs Tomass die in de
volgende stand met wit 37. 37-31?? speelde.
Na 37. 28-33 38. 39x17 en 14-20 39. 31x13 en 8x48
kon Rudolfs direct opgeven. Mogelijk werd the
rednosed raindeer ergens door afgeleid tijdens de
partij. Tot op heden is echter niet duidelijk waardoor
dit werd veroorzaakt!

Viktoriya Motrichko aan het dambord.
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Niet alleen op het dambord trok Viktoriya de nodige aandacht naar zich toe. Ook
op de dansvloer bewoog zij zich overtuigend. Tijdens de Karaoke op de laatste
zondagavond zong zij enkele Russische volksliedjes met prachtige zuivere stem.
Ze is zonder meer begenadigd met meerdere talenten. Bij dit alles was zij ook
nog zeer zomers gekleed. Alle reden voor de Rijnsburgse/Kastwijkse deelnemers
om haar uit te roepen tot toernooipoes.

Bij afwezigheid van Teun de Kluyver poseert Jan Schijff noodgedwongen met
Victoriya.
Jan Schijff en Gé Berbee speelde tijdens de zesde speelronde tegen elkaar. Gé
liet zich met zwart behoorlijk wegdrukken door Jan. In de volgende stand
verzuimt Jan direct de winst naar zich toe te trekken door 51. 30-24?? te spelen.

51. 33-29 22x35 en 52. 31x11 is immers direct winst.
Gé had hierop naar een zekere remise kunnen
afwikkelen door 51. 17-21 52. 28x26 en 14-20 te
spelen. Na 53. 31x22 slaat zwart 20x27. Gé, die zich
praktisch al verloren waande, speelde echter 51. 1420?? waarop Jan met 52. 24-19 en 53. 23-18 alsnog
doorbrak naar dam met de bijbehorende winst.
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Michel Stempher won ditmaal de prijs voor de
mooiste combinatie. Dit deed hij in de achtste ronde
met zwart tegen Faustin Ekollo. In de volgende stand
speelt Faustin 33. 37-32 waarna Michel met 23-29
een omvangrijke slagreeks startte.
34. 34x23 19x37 35. 30x10 17-21 36. 42x31 21x43
37. 48x39 9-14 38. 10x19 20-24 39. 19x30 en 25x43.
Vanuit de stand links liet Michel de partij helaas
onnodig remise lopen omdat hij niet direct dam
haalde (bijvoorkeur op veld 48).

Ondanks het tegenvallende weer was de stemming onder de deelnemers van het
11e Salou Open opperbest. In de laatste ronde wist Martin Dolfing ietwat
gelukkig te winnen van Johan Teake Dekker. Hiermee haalde hij Guntis
Valneris in die de laatste ronde remise speelde tegen Raimonds Vipulis. Valneris
had vanaf de zesde ronde remise gespeeld tegen Martin Dolfing, Anatoli
Gantwarg en Kees Thijssen. Hij had zijn eerste vijf partijen allemaal gewonnen
en stond daarmee vanaf ronde 1 (mede) aan kop. Uiteindelijk was dit dus niet
voldoende voor de toernooizege.
Eindstand Salou Open 2008
Titel
1
Martin Dolfing
MF
2
Guntis Valneris
GMI
3
Yuriy Anikeev
GMI
4
Mourodoullo Amrillaew GMI
Martijn Vissers
6
Anatoli Gantwarg
GMI
7
Kees Thijssen
GMI
9
Raimonds Vipulis
GMI
25 Viktoriya Motrichko
48 Arie Schoneveld
83 Jan Schijff
105 Gé Berbee
118 Kees Plug

Land
NL
LV
UA
RU
NL
BY
NL
LA
UA
NL
NL
NL
NL

Ptn
15
14
13
13
13
13
13
13
11
10
8
7
5

En waar is Teun ??
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven?
Wie ben je?
Wanneer en waar ben je geboren?
Ik ben Nicolaas Maria Mul, geboren op 10 september 1956 in Roelofarendsveen
(uit de klei getrokken)
Wat is je burgerlijke staat?
Ongehuwd.
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)?
HAVO, 1 jaar Sociale Academie (gecombineerd met een baan als part-time
taxichauffeur), Psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Hoe lang dam je al?
Al vanf m n zestiende denk ik. Dus reken maar uit.
Speelde je bij andere clubs?
Ja, bij damclub Lisse die inmiddels niet meer bestaat.
Wat is je grootste prestatie op damgebied?
Nul punten in de A-groep.
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld? (en waarom?)
Ik heb, lang geleden, een simultaan gegeven op mijn middelbare school.
Ik damde net twee weken maar m n schoolvriend die mij aan het dammen had
gebracht en eigenlijk die simultaan gaf vanwege schoolfeestelijkheden moest
kranten lopen. Heb ik het dus overgenomen. Heeft de leerlingenvereniging veel
flessen wijn gekost.
Van welke muziek hou je?
Dat is nogal divers.
Een lijstje dan maar:
Chopin, Metallica, Mozart, Osdorp Posse, Shostakovich, Aphrodite, Bach
(vooral de orgelwerken), Coldplay, Fatboy Slim, etcetera
Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast)
Clubkampioen worden en daarna zien we wel.
Verder heb ik geen ambities.
Ik heb, denk ik, te weinig receptoren voor dopamine.
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Wat verwacht je van het dammen in de toekomst?
Ik word clubkampioen. Weet alleen nog niet precies wanneer ongeveer.
Wat vind je van het leven op aarde? (vraag van Arjan)
Dit is nu wel een pijnlijke vraag geworden.
Toen ik hoorde van de zelfmoord van Arjan was ik vooral kwaad op Arjan. Ik
vond dat hij het niet had moeten doen. Iemand met zoveel mogelijkheden en
iemand met zo n zachtaardig karakter. Daar hebben we er nu juist te weinig van.
Maar goed is geen antwoord op zijn vraag.
Ik ben ervan overtuigd dat je maar 1 leven hebt.
En daarna het Grote Niets.
Dus probeer ik er maar het beste van te maken.
Wat niet altijd meevalt voor iemand met te weinig dopamine-receptoren.
Anyway, het leven op aarde valt tot nu toe mee.
U begrijpt het al: ik ben een rasoptimist.
Wat moeten we nog van je weten wat hierboven nog niet aan bod is gekomen?
Mijn pincode?
Ok, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (Of
noem een getal tussen de 0 en 31 waarmee we loten.)
Doe maar loten. Ik zeg 15.
Welke vraag wil je erbij? Welke vraag wil je eruit?
Ik heb geen klachten, dus laat maar zo.
Nico Mul

( De redactie heeft al geloot en de gelukkige voor de volgende keer is niemand
minder dan Richard Kromhout! )
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Dammen in Zuid-Afrika
Alweer ruim twee maanden zat ik op een regenachtige dag ergens in Groningen
te denken aan een ver, warm en vooral zonnig land. Toen Zuid-Afrika bij me
opkwam, dacht ik al gauw aan zijn heerlijke wijnen, de vrolijke volken met hun
prachtige klikkende talen en Nelson Mandela, de meest sympathieke politicus
van de vorige eeuw. Wat een mooi land moest dat zijn! Ineens besefte ik dat ik
helemaal geen dammers uit Zuid-Afrika kon opnoemen. Damden ze daar
eigenlijk überhaupt wel? Waarschijnlijk niet! Stel je voor! Een land zonder
dambord! Dat is toch verschrikkelijk? Al mijn medelevende gevoelens voor de
volken op aarde die het wat minder goed hebben dan wij kwamen naar boven.
Diezelfde dag besloot ik dat ik zo snel mogelijk naar Zuid-Afrika te gaan, om
mijn arme broeders het damspel bij te brengen. Heel makkelijk is dat allemaal
niet natuurlijk, want als je daar een lange tijd wilt zitten is het wel zo handig om
een goedkope slaapplek te hebben. Gelukkig heeft de vakgroep 'community
ecology' van de Groningse Universiteit de afgelopen jaren veel onderzoek in
Zuid-Afrika gedaan. Ik klopte dus aan bij de kamer van de 'community ecology'
professor om te zeggen dat ik 'onderzoek' wilde doen in Zuid-Afrika en wel
naar... de vegetatie en sprinkhanen (de eerste twee woorden die in me
opkwamen). En zo kon ik dus goedkoop naar Zuid-Afrika om daar de mensen
die het allemaal wat minder hebben het damspel bij te brengen.
Aangekomen in Zuid-Afrika, was mijn strategie om eerst de Zulu's het spel bij te
brengen. Immers, alle dammende Afrikanen (Baba Si, Ndjofang, Ba, N'Diaye...)
zijn zwarte Afrikanen. Ik stapte dus op de eerste Zulu af die ik tegenkwam en
vroeg zoiets als: 'ken je het damspel? Je weet wel, dat spel van wit tegen zwart!'
Dit probeerde ik meerdere keren, maar helaas werd ik na afloop niet heel erg
vriendelijk aangekeken door de normaal zo goedlachse mensen. Toch niet zo'n
goede strategie dus...
Mijn volgende tactiek was dus de Zuid-Afrikanen op het veldstation, voornamelijk van Europese herkomst, het spel der spellen bij te brengen. Geoff, een
Engelstalige blanke bleek geïnteresseerd, maar toen hij hoorde dat dammen een
soort checkers is op een bord van 100 velden had hij ineens heel wat anders te
doen. 'Mijn zieke schoonmoeder! Ik had beloofd vandaag nog haar afwas te
doen en haar vloer te stofzuigen!' schreeuwde hij. En hij rende naar zijn auto en
reed met plankgas in de richting van café 'die rooie babelas'. De volgende dag
hoorde ik in de wandelgangen van het veldstation dat Geoff checkers, met zijn
64 velden, al ingewikkeld genoeg vond.
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Ten slotte probeerde ik David, een Afrikaner, dat wil zeggen soort van
Nederlands sprekende, blanke Zuid-Afrikaan, het damspel te leren. Afrikaners
staan er hier om bekend de ergste mensen geweest te zijn onder het
apartheidsregime, veel erger dan de Engelstalige blanken. Ik moest dus oppassen
met wat ik zei. Een heel uur besteedde ik aan het uitleggen van alle regels,
waarbij ik zo goed en kwaad als het kon uitdrukkingen als 'wit heeft zwart
afgemaakt' wist te vermijden. Met het tonen van een aantal simpele slagzetjes,
probeerde ik hem enthousiast te maken. In het begin keek David vertwijfeld,
maar al snel gingen zijn ogen steeds wijder open te staan en na een uur
begonnen ze te fonkelen. 'Een apart spel, maar wel leuk!' kirde hij. 'Ja, jullie
Afrikaners houden wel van apartheid he?' zei ik. Oeps... En nooit heeft David
meer een schijf aangeraakt, noch mij een blik waardig gegund.
Ek is jammer, maar et sal lang duur vôr et dam gewild wôr in Suid-Afrika.
Fons van der Plas
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Schijven bijzetten
Het vierde deel van deze serie. Bij elke diagram is het de bedoeling 3 schijven
erbij te plaatsen voor wit, zodat met wit aan zet er een combinatie is uit te halen.
Met nadruk wil ik erop wijzen dat het allemaal standaardcombinaties in het
klassiek zijn. Dus de één om twee bijoplossing etc is niet goed! Veel plezier.

1

4
7

2
5

3

6
8

9

Oplossingen:
1. Coup Philip
2. Zetje van Weiss
3. Kaatsingslag

4. Hielslag
5. Coup Royal
6. Valluikslag

7. Coup Springer
8. Coup Ricou
9. Coup Manoury
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