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Van de Voorzitter
Beste lezers,
Hoewel het seizoen 2008 2009 alweer enkele weken oud is wil ik in dit eerste
nummer wel even stil staan bij de start van het nieuwe seizoen.
Wat mij opviel in de bestuursvergadering bij het agendapunt interne competitie
en vooral bij de indeling, dat wij door allerlei oorzaken wel heel ver dreigen af
te geraken van ons ideaal plaatje van drie klassen met 14 spelers.
Ik denk dat er voor ons allemaal een taak ligt om de populariteit van de
damsport duidelijk te maken aan onze omgeving. Dat het er op vrijdagavond op
onze club gezellig aan toegaat is voor ons vanzelfsprekend maar is iets wat bij
de geïnteresseerde buitenwacht niet altijd bekend is en een drempel kan vormen
om een keer binnen te stappen. Schroom dus niet om is een keer iemand mee te
nemen die interesse toont en laat zien dat dammen niet saai is maar een
prachtige tijdsbesteding waar je veel plezier aan kan beleven.
Voor het overige zal dit nummer vol staan met de roosters voor de diverse teams
en klasse indelingen en natuurlijk de promotie en degradatie regelingen.
Voorspellingen over de resultaten van de diverse tientallen zijn gevaarlijk maar
ik wil wel een gokje wagen:
Voor het vlaggenschip een plaats in de middenmoot. Het 2e zal zijn pas
gepromoveerde status met moeite handhaven en het 3e zal zich met een paar
overwinningen tevreden moeten stellen.
Maar voor iedereen geldt dat ik hoop dat jullie weer ontzettend veel plezier
mogen hebben met ons mooie damspel.
Rinus Kromhout
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Van de redactie
Ok, het september-nummers is dit keer een oktober-nummer geworden, maar
verder bevat het nog steeds de roosters en indelingen zoals gebruikelijk, maar
natuurlijk ook de echt interessante stukjes. Deze editie heeft een opvallend grote
bijdrage van Richard Kromhout, dus vergeet niet hem daar voor te bedanken.
Verder mag trots gemeld worden dat het Frerik dit keer gelukt is op tijd een
bijdrage te leveren, applaus, we hopen deze trend vast te houden. Ik wil niet de
hele lijst met namen afgaan, maar verder iedereen natuurlijk ook weer bedankt
voor de leuke bijdrages.
Het stukje over Kees Majoor is overigens afkomstig uit het Witte Weekblad. We
doen netjes aan bronvermelding om copyright-boete-bedragen een beetje terug
te dringen.
Voor de wedstrijden van RDC 2, RDC 3 en RDC provinciaal zoeken wij nog
verslaggevers. Bent of weet u iemand die hiervoor te porren is, vertel of verklik
het aan de redactie; het is namelijk in uw eigen belang voor een leuk en gevuld
clubblad in december !!
......(oh ja, en anders gaan we mensen aanwijzen enzo).......
Veel leesplezier.
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Subtoptraining
RDC prov - KDC Katwijk
Lent - RDC1
RDC2 - Samen Sterk
RDC3 - Lelystad
RDC1 - TDV
DVSB2 - RDC2
DVSB3 - RDC3
KDV Krimpen a/d IJssel - RDCp
Subtoptraining
RDC1 - Constant Charlois
Leids Damgenootschap - RDC2
Denk en Zet2 - RDC3
RDC prov - Kijk Uit Zegveld
Subtoptraining
Denk en Zet HG - RDC1
RDC2 - Barnsteen
RDC3 - Harderwijk2
Essesteijn Voorburg - RDC prov
RDC1 - Den Haag
Ons Genoegen - RDC2
IJmuiden2 - RDC3
Subtoptraining
Nieuwjaarstoernooi
RDC prov - OGB Bodegraven
Damlust - RDC1
RDC2 - Gandhi
RDC3 - Zenderstad
Subtoptraining
LDC Leiderdorp - RDC prov
Subtoptraining
RDC1 - Angarde Informatica
Heemstede - RDC2
Zaanstreek2 - RDC3
RDCprov- ADC Alphen a/d Rijn
Heijmans Excelsior - RDC1
RDC2 -Zaanstreek
RDC3 - SNA2
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Subtoptraining
Trainingsdata (allen op donderdag)
25 september 2008
16 oktober 2008
6 november 2008
27 november 2008
18 december 2008

8 januari 2009
29 januari 2009
19 februari 2009
12 maart 2009
2 april 2009

Opzet training. (Zelfde als verleden jaar)
1. Elke training beginnen met een hersenenkraker. 10 - 15 minuten.
2. Dan een of enkele partijen van trainingdeelnemers. 45- 60 minuten
3. En dan afsluiten met een thema . Klein uurtje.
1. Behoeft geen verdere uitleg.
2. Lever zoveel mogelijk partijen in. Geef mij ook keuze, dus niet alleen maar
partijen die je wint of die je verliest. Het mooist zou zijn als ik per persoon, een
partij per training krijg. Dat is natuurlijk utopie, maar ik zou iedereen willen
vragen, er wel naar te streven.
3. Voor de thema s wil ik een viertal onderwerpen behandelen komend jaar.
a. Opsluitingen en centrumomsingeling.
(kettingstelling, hekstelling, podkova)(3)
b. Het spelen met dammen.(2)
c. Eindspel!(2)
d. Ideeën verzamelen.(3)
Het laatste thema verdient extra uitleg. Vorig jaar, bij de evaluatie werden wat
ideeën geopperd, over omgaan met tijdnood, tijdverdeling, openingen, directe
correctie tijdens het spelen/trainen. Bij het onderdeel ideeën verzamelen wordt
dit allemaal gecombineerd. Ik zal een verplichte opening geven, waarbij ik kort
wat uitleg geef over deze opening en daarna gaan jullie tegen elkaar de opening
uitspelen, hierbij zal maar een beperkte tijd zijn en zal ik zoveel mogelijk tijdens
de partijtjes opmerkingen plaatsen. Het is ook een nieuw onderdeel voor mij,
maar ik denk dat het heel leerzaam gaat worden en dat jullie het daarnaast ook
leuk zullen vinden.
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Verwachte deelnemers vorig jaar (9)
Jan Schijff
Mariëlle Meijer-Kromhout
Kees Majoor
Anton van Dusseldorp
Vicky Andriessen
Jan Parlevliet
Gee Berbee
Martijn Boekee
Alex Zwanenburg

Nieuwe deelnemers (3??)
Jack van der Plas???
Steven den Hollander
Hans Andriessen???
...

Promotie naar training eerste(1):
Arie Schoneveld

Afvallers(2):
Matthijs Ravensbergen
Reindert Vetter

Mochten jullie nog belangstellenden weten, laat het mij weten dan kunnen die
eventueel ook uitgenodigd worden. Richard Kromhout
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Rooster Hoofdklasse clubkampioenschap 2008-2009
van september t/m 20 februari 2009
1 2 3 4

5

6

7

8

9 10 11

Tot ES

1. Cor van Dusseldorp
2. Bas Messemaker
3. Frerik Andriessen
4. Eric-jan van Reenen
5. Richard Meijer
6. Richard Kromhout
7. Mariëlle Meijer-Kromhout
8. Arie Schoneveld
9. Rinus Kromhout
10. Arno Kooloos
11. Marc Bremer
Speelschema
ronde 1
ronde 2
ronde 3
ronde 4
ronde 5
ronde 6
ronde 7
ronde 8
ronde 9
ronde 10
ronde 11

1-12
12-7
2-12
12-8
3-12
12-9
4-12
12-10
5-12
12-11
6-12

2-11
8-6
3-1
9-7
4-2
10-8
5-3
11-9
6-4
1-10
7-5

3-10
9-5
4-11
10-6
5-1
11-7
6-2
1-8
7-3
2-9
8-4

4-9
10-4
5-10
11-5
6-11
1-6
7-1
2-7
8-2
3-8
9-3

5-8
11-3
6-9
1-4
7-10
2-5
8-11
3-6
9-1
4-7
10-2

Afmelden uiterlijk dinsdag, vanaf woensdag
bij overmacht telefonisch bij tegenstander en wedstrijdleider.
Nr. 1-7 plaatsen zich voor groep A, de overige 5 gaan naar groep B
Speeltempo:
2 uur voor de eerste 50 zetten en dan een uur voor de volgende 25
Wedstrijdleider: Richard Meijer
REVMeijer@tiscali.nl
tel: 071-4028520

6-7
1-2
7-8
2-3
8-9
3-4
9-10
4-5
10-11
5-6
11-1
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Rooster Eerste klasse clubkampioenschap 2008-2009
van september t/m 20 februari 2009
1 2 3 4

5

6

7

8

9 10

Tot ES

1. Cees van den Bosch
2. Jan Schijff
3. Laura Andriessen
4. Nico Mul
5. Jan Parlevliet
6. Vicky Andriessen
7. Martijn Boekee
8. Jan Oudshoorn
9. Steven den Hollander
10. Pieter Jan Rijken

Speelschema
ronde 1
ronde 2
ronde 3
ronde 4
ronde 5
ronde 6
ronde 7
ronde 8
ronde 9

1-10
10-6
2-10
10-7
3-10
10-8
4-10
10-9
5-10

2-9
7-5
3-1
8-6
4-2
9-7
5-3
1-8
6-4

3-8
8-4
4-9
9-5
5-1
1-6
6-2
2-7
7-3

4-7
9-3
5-8
1-4
6-9
2-5
7-1
3-6
8-2

5-6
1-2
6-7
2-3
7-8
3-4
8-9
4-5
9-1

Afmelden uiterlijk dinsdag, vanaf woensdag
bij overmacht telefonisch bij tegenstander en wedstrijdleider.
Nr.1 plaatst zich voor groep A. nr. 2-4 plaatsen zich voor groep B. nr. 5-9
gaan naar groep C en nr. 10 naar groep D.
Speeltempo:
2 uur voor de eerste 50 zetten en dan een uur voor de volgende 25
Wedstrijdleider: Laura Andriessen
laura_lareky@hotmail.com
tel: 015-2571081
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Rooster Tweede klasse clubkampioenschap 2008-2009
van september t/m 20 februari 2009
1 2 3 4

5

6

7

8

9 10

Tot ES

1. Nico Schoneveld
2. Jac van Delft
3. Kees Majoor
4. Gert van Delft
5. Jelle Vooys
6. Anton van Dusseldorp
7. Jasper Verhoef
8. Hans Andriessen
9. Teun de Kluyver
10. Jan Lute

Speelschema
ronde 1
ronde 2
ronde 3
ronde 4
ronde 5
ronde 6
ronde 7
ronde 8
ronde 9

1-10
10-6
2-10
10-7
3-10
10-8
4-10
10-9
5-10

2-9
7-5
3-1
8-6
4-2
9-7
5-3
1-8
6-4

3-8
8-4
4-9
9-5
5-1
1-6
6-2
2-7
7-3

4-7
9-3
5-8
1-4
6-9
2-5
7-1
3-6
8-2

5-6
1-2
6-7
2-3
7-8
3-4
8-9
4-5
9-1

Afmelden uiterlijk dinsdag, vanaf woensdag
bij overmacht telefonisch bij tegenstander en wedstrijdleider.
Nr. 1 plaatst zich voor groep C en kan in die groep niet degraderen. Nr. 2
en 3 plaatsen zich hier ook voor. De rest komt in de D-groep.
Speeltempo:
1,5 uur voor de eerste 50 zetten en dan een kwartier om de partij af te
maken.
Wedstrijdleider: Rinus Kromhout
jkromhoutzn@hetnet.nl
tel: 071-4023677
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Rooster en indeling RDC1
1
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2

3

4

5

6

7

Cor van Dusseldorp
Richard Kromhoutc
Richard Meijer
Marc Bremer
Frerik Andriessen
Eric-Jan van Reenen
Eric Hogewoning
Laura Andriessen
Arie Schoneveld
Pieter-Jan Rijken

25 Oktober 2008
1 November 2008
15 November 2008
29 November 2008
13 December 2008
17 Januari 2009
31 Januari 2009
14 Februari 2009
28 Februari 2009

Captain

c=captain

Lent - RDC1
RDC1 - TDV
RDC1 - Constant Charlois
Denk en Zet HG - RDC1
RDC1 - Den Haag
Damlust - RDC1
RDC1 - Angarde Informatica
Heijmans Excelsior - RDC1
RDC1 - Denk en Zet C

Richard Kromhout
Voorhouterweg 52
2231 NG Rijnsburg
0714023677
nu99005551@hotmail.com

8

9

10 11

Tot
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Rooster en indeling RDC2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gera Hol
Albert Huisman
Arno Kooloos
Rinus Kromhout
Mariëlle Meijer-Kromhoutc
Jan Schijff
Cees van den Bosch
Nico Mul
Jan Parlevliet
Jack van der Plas

25 Oktober 2008
1 November 2008
15 November 2008
29 November 2008
13 December 2008
17 Januari 2009
31 Januari 2009
14 Februari 2009
28 Februari 2009

Captain

c=captain

RDC2 - Samen Sterk
DVSB2 - RDC2
Leids Damgenootschap - RDC2
RDC2 - Barnsteen
Ons Genoegen - RDC2
RDC2 - Gandhi
Heemstede - RDC2
RDC2 -Zaanstreek
ADG - RDC2

Mariëlle Meijer-Kromhout
Oegstgeesterweg 84
2231 BA Rijnsburg
0714028520
mmkromhout@tiscali.nl

11

Tot
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Rooster en indeling RDC3
1
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2

3

4

5

Martijn Boekee
Gé Berbee
Jan Jungerius
Vicky Andriessen
Kees Majoor
Casper Vroegop
Piet van Egmond
Steven den Hollander
Alexander Zwanenburg
Jelle Vooijs

25 Oktober 2008
1 November 2008
15 November 2008
29 November 2008
13 December 2008
17 Januari 2009
31 Januari 2009
14 Februari 2009

Captain

RDC3 - Lelystad
DVSB3 - RDC3
Denk en Zet2 - RDC3
RDC3 - Harderwijk2
IJmuiden2 - RDC3
RDC3 - Zenderstad
Zaanstreek2 - RDC3
RDC3 - SNA2

Rinus Kromhout
Voorhouterweg 52
2231 NG Rijnsburg
0714023677
jkromhoutzn@hetnet.nl

6

7

8

9

10 11

Tot
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Rooster en indeling RDC prov
1
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2

3

4

5

6

7

8

C. van Dusseldorp
R.M. Kromhout c
J. Oudshoorn
K. Majoor
Jac. van Delft
G. van Delft
M. Boekee
A. van Dusseldorp
S. den Hollander
F.D. Andriessen
P. van Egmond

17 Oktober 2008
4 November 2008
21 November 2008
1 December 2008
9 Januari 2009
19 Januari 2009
6 Februari 2009
17 Februari 2009
Captain

RDC prov - KDC Katwijk
KDV Krimpen a/d IJssel - RDC prov
RDC prov - Kijk Uit Zegveld
Essesteijn Voorburg - RDC prov
RDC prov - OGB Bodegraven
LDC Leiderdorp - RDC prov
RDC prov- ADC Alphen a/d Rijn
DID Bergambacht - RDC prov

Richard Kromhout
Voorhouterweg 52
2231 NG Rijnsburg
0714023677
nu99005551@hotmail.com

c=captain
Algemene reserves

Dick van Dijk
Fons van der Plas
Anton van Dusseldorp
Jasper Verhoef
Hans Andriessen

Tot
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OEGSTGEEST - Burgemeester Timmers-van Klink reikte in april en mei
koninklijke onderscheidingen uit aan negen inwoners van Oegstgeest. Het
Witte Weekblad kijkt in een reeks artikelen met een aantal van hen terug op
deze bijzondere, eervolle gebeurtenis.
Deze week met de heer C.J. (Kees) Majoor bij verpleeghuis Van Wijckerslooth.
Majoor finishte voor de achtste keer als 'duwer' bij de rolstoelvierdaag-se. Hij
werd op 29 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranjc-Nassau en is net 82 jaar
geworden.
Verwachtte u dat een lintje zou krijgen?
'Nee, het was een complete verrassing, maar in de nacht voorafgaand aan de
uitreiking lag ik wakker in bed en vroeg me af wat ik de volgende ochtend toch
op het gemeentehuis moest gaan doen. Ik dacht toen nog 'als ik een lintje krijg,
weiger ik het'. Er zijn zo veel mensen die echt een lintje verdienen, zoals mijn
vrouw Zij doet zo verschrikkelijk veel. Eén klein voorbeeld. Via de tclcfooncirkel kwam ze te weten dat er iemand moeite had voor zichzelf te koken.
Mijn vrouw kookte vervolgens ruim vijf jaar lang elke zondag een extra portie.
Lukte het op zondag niet, dan brachten we op maandag een maaltijd bij haar
langs. Later begrepen we dat ze er twee dagen van at. Helaas is die mevrouw
kortgeleden op ruim 90-jarige leeftijd overleden.'
Het Witte Weekblad was bij de uitreiking. Hij heeft de onderscheiding zonder
tegenstribbelen laten opspelden...
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'Jawel. Het is achteraf bezien maar goed dat ik het niet geweigerd heb. Ik had
mijn vrouw echt teleurgesteld. Zij had namelijk die dag flink uitgepakt. Er was
gebak in huis, er stonden vlees- en vissalades klaar, ja, het was echt feest thuis.'
Weet u wie het lintje voor u heeft aangevraagd?
'Een vriendin van mijn vrouw.'
In de toespraak van burgemeester Timmers werd u geroemd om uw
onbaatzuchtige inzet voor de behoeftige medemens: de telefooncirkel,
boodschappen doen, rolstoel-vierdaagse, eten koken en brengen enzovoorts.
'Maar het dammen zijn ze vergeten te noemen. Ik ben al heel jong begonnen met
dammen. Op mijn tiende wilde ik al lid worden van een damclub, maar dat
mocht niet. Ik moest minstens 18 jaar zijn, tenzij ik 20 jongens wist te aan te
melden, want dan kon er een jeugdafdeling komen. Een week later had ik 20
namen! Een daarvan was mijn broertje van 9 jaar.' 'Het dammen heeft stil
gelegen in de periode dat ik deel uitmaakte van de monnikengemeenschap van
de Achelse Kluis. Dat was van mijn 21ste tot mijn 46ste. Nadat ik was
uitgetreden ben ik weer met dammen begonnen, bij Dammen is Denken (DID)
in Zoe-termeer. Ook daar heb ik een jeugdafdeling opgezet. Op een gegeven
moment ben ik gestopt, omdat het te veel van mijn gestel vergde, zoals in de
periode van de clubkampioenschappen. Dan konden de partijen tot diep in de
nacht duren. Dat mijn toenmalige vrouw te kampen met naweeën van WO II
heeft hierin ook meegespeeld. Later heb ik het weer opgepakt, bij de
Rijnsburgse damclub, elke vrijdagavond. Een gemiddelde wedstrijd duurt drie
uur. Het komt ook voor dat ik daar om half twee 's nachts weg ga.'
Wie verdient er volgens u een lintje?
'Anton van Dusseldorp van de Rijnsburgse damclub. Anton is nog steeds actief,
terwijl hij toch een behoorlijke periode flink ziek is geweest. Het mooie is dat hij
met dammen is begonnen nadat zijn zoon lid van de vereniging werd. Anton en
ik gaan om de beurt een paar partijen spelen bij een clubgenoot van 84 jaar waar
het momenteel niet zo goed mee gaat. Met een spelletje proberen we hem weer
op te beuren.'
Waar komt de betrokkenheid bij uw medemens vandaan?
'We woonden in de oorlog in de wijk Ondiep in Utrecht. Het was in die tijd
zeker geen vetpot, maar mijn moeder gaf gerust eten weg aan mensen die het
harder nodig hadden.' 'Vrijwilligerswerk geeft mij veel voldoening. Het is onbetaald werk, maar je hebt nooit vrij. Want als ik bijvoorbeeld een keer niet kan,
dan is de eerste vraag aan mij 'wanneer wel?' Verschuiven van de afspraak kan
natuurlijk, maar liever niet afzeggen.'
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Verslag 17de Rabobank zomerdamtoernooi 2008
Alweer voor de 17e keer werd het Rabobank Damtoernooi gespeeld met dit
jaar een uitgebreid en sterk deelnemersveld. Er hadden zich maar liefst 30
dammers en damsters aangemeld voor dit toernooi, een reocrd!! Naast 24
dammers van de organiserende Rijnsburgse Damclub, waaronder een
aantal coryfeeën als Evert Dollekamp, Richard kromhout en Richard
Meijer, deden er ook nog een zestal dammers van andere clubs uit de naaste
en verdere omgeving (van IJmuiden tot Wateringen en Rotterdam) mee!
Dat de laatste ronde een spannende aangelegenheid zou worden stond vooraf al
vast. De laatste partijen leverden dan ook tot ver na middernacht spetterend spel
op waar in bijna alle partijen voor de prijzen kon worden gespeeld. Zo speelden
in de hoofdklasse nog drie spelers voor de eerste plaats in de laatste ronde, t.w.
Richard Kromhout tegen Evert Dollekamp en Richard Meijer tegen Conall
Sleutel. De Richarden wonnen de partij en kwamen daardoor beide op de eerste
plaatsen waarbij Richard Kromhout door betere weerstandspunten de kampioen
werd. Ondanks het verlies van Conall Sleutel tegen een hoofdklassespeler,
mocht hij toch winnaar worden van de tweede klasse, ook al weer op
weerstandspunten. Zijn naaste belager, dus ook met hetzelfde aantal
wedstrijdpunten is Gerard van der Valk geworden. De beide derde plaatsen
werden opgeëist door Evert Dollekamp en Martijn Boekee, respectievelijk voor
de hoofdklassen en eerste klasse.
Bij de jeugd deed onze jongste deelnemer, Jelle Vooijs, goede zaken door Leny
van der Gaag het nakijken te geven en dat was dit jaar goed voor de jeugdprijs
(beker), die vorig jaar nog ten deel viel aan Conall Sleutel.
Rabo-toernooi Hoofdklasse
Ptn WP
1 Richard Kromhout
14 92,0
2 Richard Meijer
14 82,5
3 Evert Dollekamp
13 93,5

Rabo-toernooi Eerste klasse
Ptn
1 Conall Sleutel
12.0
2 Gerard van der Valk 10.5
3 Martijn Boekee
10.0

WP
80,5
97,0
84,5

Rabo-toernooi Jeugdspelers
1 Jelle Vooijs

Ptn
7.0

WP
nvt

Achter v.l.n.r. Voorzitter Rinus Kromhout,
Gerard van der Valk, Rabobank vertegenwoordiger de heer Ham. Vooraan v.l.n.r.
Jeugdspeler Jelle Vooijs, Conall Sleutel,
Richard Kromhout en Martijn Boekee.
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Cor van Dusseldorp kampioen 9de Johan Kromhout Toernooi

Met 42 deelnemers had het 9e Johan Kromhout damtoernooi wat minder
liefhebbers dan de voorgaande jaren. In zijn openingswoord gaf voorzitter Rinus
Kromhout aan dat de reden hiervoor lag aan het verzetten van een
trainingsweekend voor de nationale jeugd naar deze dag in verband met de
olympische spelen voor denksporters in Beijng begin oktober.
Nietemin ontspon zich een boeiend gevecht om de koppositie want na 3 ronden
hadden nog 4 spelers geen enkel punt verspeeld. Het duel tussen de koplopers
Cor van Dusseldorp en Richard Kromhout eindigde in remise maar de
Kameroense grootmeester Jean Marc Njdofang wist mede koploper Jeroen Kos
te verslaan en kwam alleen aan kop. In de 5de ronde moest Cor tegen Jean Marc
en tot veler verrassing slaagde hij erin om de Afrikaanse kampioen aan zijn
zege-kar te binden. Richard kwam helaas niet tot winst tegen Jeroen zodat Cor
alleen aan de leiding kwam,hij maakte in de laatste 2 ronden geen fouten meer
en daar zijn tegenstanders tegen elkaar punten bleven verspelen werd hij met een
voorsprong van 2 punten winnaar op de 2e plaats eindigde Jean Marc Ndjofang
en derde werd Richard Kromhout.
In de eerste klasse eindigde Arie Koster uit Utrecht op de eerste plaats Koos
v.Amerongen uit Ijssselstein werd 2e en veteraan Kees Kentie uit Bergambacht
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3e. De hoofdprijs in de tweede klasse was voor Glenn Hardenberg uit
Leiderdorp hij wist onze Steven den Hollander nipt voor te blijven Bram Boer
uit Amerongen werd met 1 punt minder derde. Ondanks de wat lagere opkomst
kijkt de damclub R.D.C.terug op een geslaagd toernooi.
Ranglijst Hoofdklasse
1
2
3

Cor van Dusseldorp
Jean-Marc Ndjofang
Richard Kromhout

AW
7
7
7

+
6
5
4

=
1
1
2

0
1
1

Ptn
13
11
10

T-Rat.
1216
1207
1190

E-Rat.
1421
1489
1325

AW
7
7
7

+
4
3
1

=
1
3
6

2
1
0

Ptn
9
9
8

T-Rat.
987
916
965

E-Rat.
958
1027
1047

AW
7
7
7

+
3
4
2

=
2
0
3

2
3
2

Ptn
8
8
7

T-Rat.
920
854
913

E-Rat.
700
700
795

AW
7
7
7

+
3
4
4

=
3
0
0

1
3
3

Ptn
9
8
8

T-Rat.
916
940
854

E-Rat.
1027
966
700

Ranglijst Eerste klasse
1
2
3

Arie Koster
Koos van Amerongen
Cees Kentie

Ranglijst Tweede klasse
1
2
3

Glenn Hardenberg
Steven den Hollander
Bram Boer

Ranglijst Hoofdklasse
1
2
3

Koos van Amerongen
Michiel Torn
Steven den Hollander

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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Verslag van het eerste
Dordrecht

RDC 20 september 2008

Daar zit je dan als teamcaptain, je bent een week bezig geweest om de opstelling
te verzinnen, je hebt uitgebreid de tegenstander geanalyseerd en dan verlies je de
eerste wedstrijd. Hoe kan dat, vraag ik me dan af?
Terug naar vrijdagavond, acht spelers van het eerste tiental waren aanwezig op
de clubavond, niet allemaal speelden ze, maar ze waren er in ieder geval. Dat is
een goed teken. Een discussie met Frerik over een functieruil binnen de
Klokslag. Deze houdt in dat Frerik vanaf nu over de techniek schrijft, zoals ik de
afgelopen jaren heb gedaan en dat ik mij bezig hou met het schrijven over het
eerste. Lijkt een goede deal, want dan Frerik al zijn damcreativiteit kwijt en kan
ik vanaf hier, de spelers van het eerste indoctrineren.
Tot zover leek het allemaal goed te gaan. Zaterdagochtend was bijna iedereen op
tijd aanwezig, Frerik en Laura stonden op de afgesproken plek in Delft klaar en
we waren met zijn allen op tijd aanwezig in de speelzaal. Daar begon de ellende,
de tegenstanders kwamen handjes schudden. Ik houd daar niet van, ze zijn de
tegenstander en het is mijn enige doel ze te verpletteren, te vernietigen, te
verslaan! Kom dan niet vriendelijk een handje geven. Het is niet vriendelijk
bedoeld, want het enige waarvoor de tegenstander dient is om je eigen
suprematie aan te tonen.
Hetzelfde probleem heb ik voor de wedstrijd als ik een hand geef. Wat zeg je
dan? Een leuke partij, Een sportieve strijd, Een goede wedstrijd, Dat de beste
mag winnen? Zelf vind ik eigenlijk de laatste nog de beste, want ik ga er simpel
vanuit dat ik de beste ben. Maar meestal mompel ik maar wat in de trend van
een leuke, goede wedstrijd .
Kijk op de clubavond is het anders, daar ben ik toch voornamelijk voor de
gezelligheid en hoop ik gewoon een leuk potje te spelen, maar in de competitie,
dat is toch anders, dan wil je toch gewoon winnen. Al die vriendelijkheden
vooraf, van mij mogen ze gestolen worden. Bij voetbal, als ik dat zie op tv, ook
al zo erg, geven ze elkaar een hand en nog geen minuut later een grove
overtreding om even te laten voelen wat de tegenstander kan verwachten in de
wedstrijd. Kijk geef dan ook gewoon geen hand, maar meteen een schop!
De binnenkomst ging dus mis. De loting leek aardig gunstig, meer kansjes op
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papier voor ons dan voor hun, dus dat gaf wel weer een goed gevoel. En toch
ging het mis zoals te zien is in de gedetailleerde uitslag.
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DC Dordrecht
Rob van Eijk
Anton Kosior
Randy Horne
Fons Huybrechts
Ton van Bokhoven
Nico Knoops
Bert Baars
Hans Giphart
Fred Roedolph
Joop Roedolph

RDC1
Frerik Andriessen
Richard Meijer
Eric Jan van Reenen
Laura Andriessen
Cor van Dusseldorp
Richard Kromhout
Pieter Jan Rijken
Arie Schoneveld
Mariëlle Meijer-Kromhout
Marc Bremer

1-1
2-0
1-1
1-1
1-1
1-1
0-2
2-0
1-1
1-1
11-9

Als eerste wist Pieter Jan te winnen. Zijn tegenstander zei na de wedstrijd dat hij
gewoon een schijf weg had gegeven, mij leek het dat Pieter-Jan hem gewoon
gevouwen had. Daarna een kleine tegenvaller: Eric Jan speelt remise, ondanks
een licht betere stand geen winnend voordeel kunnen bereiken.
Daarna beginnen de echte tegenvallers pas te komen, Marc komt niet langs de
taai-verdedigende Joop, Frerik weet geen voordeel te verkrijgen tegen van Eijk,
ikzelf weet niets te bereiken tegen Knoops, ondanks een vreselijk mispeer van
hem in het middenspel.
Mariëlle speelt zeer mooie aanval tegen Fred, maar op het moment dat ze aan
winnen kan gaan denken, denkt ze dat ze twee keer achterelkaar mag zetten,
helaas mag dit nog steeds niet en verliest ze daardoor eenvoudig een schijf,
gelukkig voor ons vecht ze zich nog wel naar een knap punt. Onze andere dame
overkwam iets soortgelijks, al stond die minder gewonnen, maar ook Laura gaf
in een goede stand zo maar een schijf weg en wist daarna nog naar remise te
vechten.
Dat Arie het niet redde was geen schande, hij moest de hele partij verdedigen en
kwam mede door weinig tijd, in een verloren eindspel terecht, wat hij nog wel
lang wist te rekken, maar uiteindelijk moest hij toch genoegen nemen met een
verlies. Cor kon net niet winnen van de taaie Bokhoven. Wel een mooie
omsingeling, maar in het late middenspel en het eindspel bleken er net genoeg
reddingen voor zijn tegenstander in te zitten.
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Als laatste zat Richard nog tegen Kosior. Richard had wel een minder eindspel,
maar theoretisch was het remise. Toen na ruim 6 uur spelen, Richard de remise
voor het grijpen had, was hij even niet meer scherp en trapte hij in het laatste
geintje van zijn tegenstander. Hierdoor had hij een zuur weekend, volgens
Mariëlle dan en de rest van het team deed het ook al weinig goed.
Zo lijkt alles op zaterdagmiddag goed te verlopen tot 3 uur en door een paar
kleine foutjes sta je zaterdagavond toch met een kater in de kroeg. Nu moet de
eerste overwinning van de nieuwe teamcaptain maar komen tegen Schiedam, de
volgende wedstrijd.
RDC

Schiedam 27 september 2008

Na ons dramatisch verlies in de eerste ronde, hadden wij natuurlijk iets goed te
zetten in de tweede ronde. Schiedam kwam op bezoek en behoort al jaren tot
onderste helft van de hoofdklasse. Vooral stugge dammers die ook naast het
dammen niet al te vriendelijk zijn. Ook al heb ik het idee dat het de laatste jaren
iets beter wordt, maar misschien komt dat omdat wij de laatste jaren meestal van
ze winnen.
Voor mij begint de competitie op vrijdagavond, eigenlijk nu ik teamcaptain ben
begint het al veel eerder. De opstelling verzinnen, doe ik natuurlijk al in de week
voorafgaand. Soms nog eerder, zo heb ik nu al een opstelling zoals ik nu denk
dat we tegen Lent in de derde ronde zullen gaan spelen. Dit verandert nog wel
een keer of wat. Maar in de basis zal de opstelling zo zijn, zoals ik hem nu in
mijn hoofd heb. Ik zou hem hier wel willen neerzetten, maar er zijn ook
tegenstanders die deze Klokslag lezen. Dus voor de maximale verrassing doe ik
dat niet.
Dus vrijdagavond begint voor mij de voorbereiding. Het liefst dam ik dan ook
op vrijdagavond voor de competitie. Dan kom je lekker in je ritme en ben je al
bezig met dammen. Deze vrijdagavond speelde ik tegen Frerik en zat ik naast
Jan Schijff en Laura, tevens bracht Iris na jaren weer een bezoek aan onze club,
dus het was erg gezellig! Misschien wel iets te gezellig, want Laura trapte in een
eenvoudige Coup Royal. Ja daar ligt de captain weer een nacht wakker van
natuurlijk. Laura hoog neergezet, omdat ze altijd degelijk speelt en opdat ze veel
leert zodat haar talent tot volle wasdom komt. En dan verliest ze zo knullig, zal
dat morgen wel goed gaan? Dan op zaterdagochtend de traditionele stress over
of iedereen er wel zal zijn. Je weet dat Marc altijd te laat is, maar echt plezierig
is dat niet. Zeker niet als de wedstrijd aanvangt om twaalf uur en Marc er dan
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niet is. In andere takken van sport zouden ze het dan hebben over, dat Marc geen
respect heeft voor zijn teamgenoten. Of verzint de trainer dat hij een mop moet
vertellen aan de groep. Als we dit met terugwerkende kracht invoeren mag Marc
wel een moppenboek gaan kopen.
Gelukkig was de tegenstander volledig, want toen ik Cees van den Bosch om
even voor twee uur bij ons binnen zag lopen, keek ik toch wat raar op. Het bleek
dat bij het tweede de tegenstander maar negen mensen had kunnen vinden om te
spelen. Schiedam was dus wel volledig en zat redelijk zoals ik had verwacht.
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RDC1
Frerik Andriessen
Eric Jan van Reenen
Cor van Dusseldorp
Richard Meijer
Laura Andriessen
Richard Kromhout
Eric Hogewoning
Pieter Jan Rijken
Arie Schoneveld
Marc Bremer

Van Stigt Thans 2
Edwin de Jager
Hans Lansbergen
Ton Burgerhout
Peter van der Stap
Wim Vrijland
Christien Fung
Guido van den Berg
Piet Bastiaanse
Tiny Mous
Dirk van Schaik sr.

1-1
0-2
0-2
2-0
1-1
2-0
2-0
1-1
1-1
1-1
11-9

De wedstrijd liep echter niet zoals ik verwachte en nog wel meer mensen vonden
er opmerkelijke uitslagen tussen zitten.
Als eerste verloor Eric-Jan, ja wat daar gebeurde snapt denk ik enkel Eric-Jan.
Als je op een gegeven moment 1,5 uur meer hebt verbruikt dan je tegenstander
en je net in het middenspel zit, dan is de kans groot dat je door een kleine
blunder de partij verliest. Dit was ook exact wat er gebeurde bij Eric-Jan. Er zijn
veel stelregels te vinden en eventueel te verzinnen over je tijdverbruik, maar een
gebruikelijke tijdverdeling is toch wel dat je voor elk deel van de partij ongeveer
evenveel tijd verbruikt. En niet bijna 2 uur voor enkel de opening! Ik hoop dan
ook dat Eric-Jan hier de komende tijd aan gaat werken, want dat hij een goede
speler voor het eerste is daar twijfelt niemand aan.
Gelukkig maakte ik daarna de stand weer gelijk, door een eenvoudige
combinatie uit te halen tegen het vrouwelijk schoon aan de overzijde van het
bord.
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Als derde was Pieter Jan uit, hij speelde tegen een man of een vrouw. De
geleerden zijn daar nog niet over uit. Eva, onze barvrouw vertelde na de
wedstrijd tegen mij dat ze twee uur zich heeft lopen afvragen of het een man of
een vrouw was. Ik durf er niets met zekerheid over te zeggen enkel dat ik sterk
het vermoeden heb dat t als man is geboren. Helaas voor ons, kreeg Pieter-Jan
weinig klaar en moest hij zich tevreden stellen met remise.
Eric liet zien dat het soms verstandig kan zijn om krachten te sparen. Voor de
wedstrijd vertelde Eric dat hij op de afgelopen twee toernooien allebei in de plus
was geëindigd. Wij grapten dat hij dat dan voortaan maar elke zaterdag dat wij
spelen in de plus moet eindigen. De eerste zaterdag hield hij zich daar perfect
aan. Een kleine wending die hem schijf voorsprong gaf in het middenspel bracht
hij na een dappere tegenstrijd van zijn tegenstander tot een mooie winstpartij.
Daarna bracht Richard de meest spectaculaire overwinning binnen. Vorige keer
nog de schlemiel, deze keer de held! Zijn gerenommeerde tegenstander liet hij in
een moeilijke partij met veel rekenwerk zien dat hij daar toch echt beter in is.
Dat zijn tegenstander toen zo onsportief was om door zijn klok te gaan en
Richard niet het genoegen gunde om het gewonnen mega-eindspel uit te spelen,
was het enige smetje op deze prachtige overwinning.
Direct daarop de grootste domper, Cor verloor. Ja zoals menigeen weet spelen
wij al jaren met de tactiek Cor wint, de rest speelt remise. Meestal lukt het eerste
deel van de tactiek wel, maar het tweede deel niet. Nu echter verloor Cor, als ik
het goed heb was de laatste keer dat Cor verloor in de competitie drie jaar
geleden tegen Dordrecht, maar helemaal zeker ben ik daar niet van. Volgens
eigen zeggen, kon hij zich slecht concentreren de hele middag en ging het in het
middenspel mis, toen hij twee zetten omdraaide, waardoor zijn tegenstander een
krachtige aanval kon opzetten. Voor ons was het natuurlijk wel een schok.
Gelukkig speelde Laura een mooie remise. Een klassiekachtige partij die in het
late middenspel meer op totale rommel ging lijken met overal schijven. Laura
hield het hoofd koel en speelde secuur naar een punt. Laura laat dus zien dat ze
terecht hoog zit!
Arie speelde tactisch een zeer goede opening. Hij bereidde zeker een tiental
zetten lang een grote ruil voor. De op papier sterkere tegenstander zag dit
aankomen, maar kon er weinig tegen doen. Dit was vooral mentaal een
belangrijke opsteker voor Arie. Na een dam uitgehaald te hebben, bleek dat Arie
toch nog niet helemaal gewend is aan het spelen op hoofdklasse niveau. Hij liet
zijn dam eigenlijk iets te simpel afpakken en was daarna in een betere stand niet
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handig genoeg om de volle buit te pakken. Desalniettemin een keurige remise.
Frerik probeerde via een podkowa zijn tegenstander op de knieën te krijgen. Dit
leek te gaan lukken, echter kon zijn tegenstander door op tijd te offeren nog net
afwikkelen na een nadelig eindspel. Helaas was dit niet te winnen.
Als laatste zat Marc nog. Na de eerste tijdnoodfase stond er een zeer interessante
zes om zes op het bord, waarbij Marc denk wel 10 tot 15 tempo s voor stond.
Dit resulteerde in een 3 om 5 eindspel waarbij Marc ook nog eens als eerste op
dam was. Marc kon echter de winst niet vinden. Volgens de analisten was het
namelijk wel gewonnen.. Met de uiteindelijk remise was echter wel de
overwinning binnen voor het team.
Onze eerste overwinning is nu binnen. Het geeft mij meteen ook veel meer rust
dat het dit seizoen wel weer gaat lopen bij ons en dat wij in de bovenste
middenmoot kunnen meedoen. Onze volgende wedstrijd is dus over een kleine
maand tegen Lent, waar wij Arjen zullen tegenkomen.
Richard Kromhout
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Verslag van het tweede
Omdat nog niemand van het tweede gevraagd is een wedstrijdverslag te
schrijven, zal ik het zelf maar doen. Natuurlijk enigzins lastig dat de eerste
wedstrijd niet door mij kon worden bijgewoond, dus het is allemaal uit de
tweede hand.
Eerst maar wat gedeeltelijk plagiaat plegen uit de email van onze teamleider: na
het kampioenschap in de 2e klasse spelen we dit jaar een klasse hoger. Een leuke
nieuwe uitdaging dus voor het komende seizoen. De eerste wedstrijd was thuis
tegen Damclub Haarlem. Een team waar we kansen tegen hadden en dat bleek
ook wel uit de uitslag. Bovenop hebben ze een aantal sterke spelers, maar daar
scoorden we juist in de plus! Casper, Cees en Albert speelden remises tegen
gelijkwaardige/sterkere tegenstanders terwijl Rinus zich smurfte door te winnen
van Roel Janssen. Onderop hebben ze een aantal 800 ratingspelers en daar
zouden onze grootste kansen liggen. Jan Schijff maakte dat waar door een
overwinning op Besteman. Steven den Hollander liep helaas in een
openingszetje en ik weet niet precies wat er bij Jack misging. In elk geval, Jan
P., Arno en Nico behaalden remises en daarmee scoorden we onze eerste punt
van dit seizoen.
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RDC 2
Rinus Kromhout
Albert Huisman
Cees van der Bosch
Casper Vroegop
Jan Parlevliet
Arno Kooloos
Nico Mul
Jan Schijff
Steven den Hollander
Jack van der Plas

Haarlemse Damclub
Roel Janssen
Mark Deurloo
Dick Siegers
Fabian Snijder
Dimitri Otto
Gerard van Velzen
Peter Schipper
Joep Besteman
Frank Hagebeek
Rob van der Klashorst

2-0
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
2-0
0-2
0-2
10-10

Dan de tweede ronde, tegen het sterke Amstelland. Tenminste, op papier hebben
ze een fraaie lijst spelers opgesteld, maar de praktijk kan verkeren. We hadden al
gezien dat ze de vorige week tegen Samen Sterk verloren hadden met 14-6, maar
toen hadden ze ook de bovenste twee borden leeggelaten. Natuurlijk zou het ze
voor een thuiswedstrijd wel moeten lukken om 10 borden vol te krijgen, maar
dat viel tegen: Cees van den Bosch kreeg de punten cadeau omdat de beoogd
tegenstander nog longontsteking had en ze geen vervanger konden
optrommelen. De tweede uitslag was een remise van Rinus, hij en zijn
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tegenstander zetten hun schijven even mooi neer en zo kwam het tot een
puntendeling. Niet verkeerd natuurlijk, we stonden nog steeds voor en het
scheelde niet veel of Rinus was weer blauw. Daarna werd de score gelijk
getrokken, Nico deed zijn best tegen Krijn ten Braake maar blijkbaar was 1300
toch een beetje veel om tegen op te boksen. En de kleuren waren verwisselend,
wie weet wat er anders ingezeten had. Inmiddels was er bij Jan Parlevliet wat
misgegaan; hij was zo gespitst op de mooie strategie in zijn partij dat de
zetcontrole even was vergeten en zo kon Damspel columnist Gert van Willigen
een twee om drie uit halen. OK, we staan achter maar er waren nog wel borden
waarop de kansen aan ons waren. Na de remise van Arno eindigde onze invaller
Kees Majoor. Mooi gespeeld, maar de punten moesten toch worden afgestaan.
Gera had een wilde opzet gekozen in de hoop wat kansen te creeeren, maar die
kansen bleken vooral bij de tegenstander te liggen. Na een vereenvoudiging van
de stand en een trucje op het gewenste moment werd het toch nog makkelijk
remise.
Jan Schijff bracht weer hoop door zijn overwinning op Kroon, ook omdat de
stand op het bord van Jack er veelbelovend uitzag. Helaas had Jack last van de
klok en gaf opeens schijven weg, zodat het toch onverwachts een nederlaag
werd. Het was nog lekker vroeg, de arbiter dacht snel naar huis te kunnen, maar
dan kennen ze Mariëlle nog niet. Die zat in het eindspel nog te knokken voor
een punt. In de analyseruimte (de bar dus) dachtten we afwisselend wel dat het
makkelijk remise liep en dan weer dat het helemaal uit was en verloren. Er
bleken allerlei vervelende 2 om 4's in te zitten die vermeden moesten worden, en
Mariëlle koos de meest kansrijke. Haar tegenstander zette zijn dam even op een
verkeerd veld en voila: toch nog remise! Dus de aanhouder ...... haalt remise, in
dit geval. En zo gingen we met de eerste nederlaag naar huis, tenminste toen
Arno weer terug was van zijn wandelingetje in de zon.
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Amstelland
Wiebo Drost
Auke Godthelp
Bob Out
Gert van Willigen
Paul Lohuis
Kenny Kroon
Krijn ter Braake
Piet van der Poel
Ridens Bolhuis
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Rinus Kromhout
Arno Kooloos
Cees van der Bosch
Gera Hol
Jan Parlevliet
Mariëlle Meijer-Kromhout
Jan Schijff
Nico Mul
Jack van der Plas
Kees Majoor

1-1
1-1
0-2
1-1
2-0
1-1
0-2
2-0
2-0
2-0
12-8
Gera Hol
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De Beker(Het Slot)
In de halve finale mochten we aantreden tegen Schiedam. Dat speelde met maar
3 internationale grootmeesters, dus maakten wij een zeer uitgebalanceerde
opstelling. Schiedam speelt normaal altijd in een vaste opstelling, dus waren wij
ook enorm verbaasd, dat zij hun opstelling hadden gewijzigd in de wedstrijd
tegen ons. Het eerste winstpuntje was dus binnen!!
Helaas was dat ook het laatste. Zelf trapte ik al redelijk vroeg in de wedstrijd in
een bekend, maar verrassende combinatie. En verloor zo binnen drie uur. Cor
speelde een interessante partij tegen Clerc, maar het was helaas Cor die moest
strijden voor de remise. Hij haalde deze wel knap binnen. Richard Meijer
speelde een zeer avontuurlijke partij tegen Anton van Berkel, waarbij in analyse
bleek dat zowel Richard als Anton winstkansen hadden gemist. Uiteindelijk
werd het een vrij makke remise. Als laatste zat Marc nog, we hoopten natuurlijk
op een overwinning van hem, al was dat niet echt te verwachten tegen Hans
Janssen. Een heel lang eindspel, waarbij Marc lange tijd geen dam(men) mocht
halen. Uiteindelijk kwam hij toch op dam, maar helaas voor Marc bleek Janssen
een klasse te sterk in het eindspel en verloor hij. Gedesillusioneerd gingen wij
terug naar huis, om mijn 27e verjaardag te vieren en het Nederlands elftal te
kijken, dat die avond mocht aantreden tegen Rusland. Een paar uur later konden
wij concluderen dat het onze dag echt niet was
.
De troostfinale leek een harde dobber te worden. Cor en Marc waren verhinderd,
ze hadden dit al aan het begin van het toernooi meegedeeld, dus dat u niet denkt
dat ze te teleurgesteld waren. Als invaller konden wij echter rekenen op Eric-Jan
en Frerik. Bij aankomst bleek dat ook OG Utrecht met twee invallers kwam.
Echter hun invallers waren twee oude mannetjes met een lage rating.
Het zou dus een makkie moeten worden. In het begin leek het daar ook op.
Frerik overvleugelde zijn tegenstander en mocht na 2,5 uur dan ook de
felicitaties in ontvangst nemen. Niet ver daarvoor was Richard Meijer in een
twee zetten diepen dam getrapt tegen de andere invaller, echter tot Richard s
geluk, zag zijn tegenstander het niet. Met veel moeite maakte Richard
uiteindelijk remise. Ikzelf speelde een strategische partij, waarbij ik licht
voordeel kreeg. Dit kon ik echter niet uitbouwen na een winnend eindspel en zo
eindigde deze partij ook in remise. Als laatste zat Eric-Jan nog. Eric-Jan zat in
zijn normale spelsysteem en had licht voordeel, maar wel een klein beetje
tijdnood. Hierin wisselde de wedstrijd snel van decor en kwam er een vrij groot
eindspel op het bord.

R D C 32
Dit leek wat nadelig voor Eric-Jan, maar Eric-Jan speelde het koelbloedig naar
remise toe en haalde zo het beslissende punt voor ons binnen.
Zo werden wij dus derde in de beker en plaatsten we ons voor volgend jaar. Dit
betekent hoogstwaarschijnlijk dat we volgend jaar weer met twee teams mogen
uitkomen in de landelijke beker. Verder lieten de invallers in de laatste wedstrijd
zien dat ze waardige vervangers zijn, dus dat wordt nog een lastige beslissing
voor de keuzecommissie.
De laatste jaren laten we zien dat we echte cupfighters zijn, dus ik hoop dat we
volgend jaar weer een mooie serie wedstrijden kunnen neerzetten!!
Richard Kromhout
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De laatste dammers van Oeganda
Na mijn teleurstellende damervaringen in Zuid-Afrika wilde ik mijn geluk toch
maar in een ander Afrikaans land beproeven. Terug in Nederland hing ik dus op
een goede dag een kaart van Afrika aan de muur, deed een blinddoek voor en
gooide maar wat in het rond met dartpijltjes. Het resultaat: 5 geknapte ballonnen
(ik had de dag ervoor een feestje), een gepiercde mug (een geluk bij een
ongeluk), een bloedende huisgenoot (vergeten de deur dicht te doen) en verder
op bijna elke andere mogelijke plek in mijn kamer één of meer pijltjes. Behalve
op de kaart. Ik besloot toch maar iets dichter bij de kaart te gaan staan en na 5
minuten was het raak: Oeganda. Misschien een iets kansrijker damland dan
Zuid-Afrika: iets dichter bij gevestigde damlanden als Senegal en Kameroen.
Maar ook een Engelstalig land, meestal niet zo'n goed teken als het om dammen
gaat...
En dus ging ik eerst maar weer bij de universiteit langs, ik zei mijn professor dat
ik toch zo graag die ene cursus in Oeganda wilde doen, die cursus, hoe heette die
nou ook alweer? 'De tropical Biology Association cursus over tropical forests'
zei mijn professor. Ja, die bedoelde ik ja. 'Typical forests' wist ik nog te
stamelen. 'Altijd al mijn grote interesse geweest, typical forests'. En zo reisde ik
iets later met mijn dambord naar Oeganda.
In Oeganda deed ik een cursus met deelnemers uit 17 landen, waaronder
Rusland, Kameroen en Nigeria. Geen van hen kon echter dammen... Maar ja, ik
was hier om te dammen met oegandezen, niet met ander gepeupel. Maar na een
paar weken elke hoek van 'Kibale forest' uitgeplozen te hebben had ik nog steeds
geen dammers gevonden. Wel veel primaten, phylogenetisch gezien behorend
tot de meest naaste verwanten van dammers, maar helaas toch de mentale
capaciteiten missend voor een goede partij. Ik had het nog geprobeerd, maar
iedere keer dat ik met zo'n aap wilde dammen begonnen deze met schijven naar
me te smijten. Van je fouten leer je het meest, zegt men...
Maar in de laatste week was het dan toch raak. Nou ja, bijna raak. Op het
onderzoeksstation zaten twee Oegandezen op een schaakbord met flesdopjes te
dammen. Ik bleef bij de partij staan kijken, er op lettend of ze ook gewoon
achteruit mochten slaan, want van Checkers moet ik niets hebben. Maar al snel
werd me duidelijk dat ze inderdaad volgens de echte damregels speelden. Aan
het eind van de partij vroeg Mpande, één van de spelers, of ik eens een partij
wilde spelen. En zo speelde ik dan mijn eerste 'soort van dampartij' in Afrika.
Een teleurstellende remise volgde (toch wel wennen, dammen op een
schaakbord), maar de drie andere partijen die ik met Mpande en Sichamba
speelde won ik dan weer wel.
Fons van der Plas
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven?
Wie ben je?
Richard Kromhout
Wanneer en waar ben je geboren?
27 juni 1981 te Rijnsburg
Wat is je burgerlijke staat?
Alleenstaand
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)?
Vooral opleidingen doorstaan, afgestudeerd op het HBO als Commercieel
ingenieur elektrotechniek met een specialisatie in telecommunicatie.
Afgestudeerd op de universiteit als technisch bestuurskundige in het vakgebied
beleidsanalyse.
Hoe lang dam je al?
Sinds dat ik acht ben, ben ik lid van RDC.
Speelde je bij andere clubs?
Ja, ik speelde bij andere clubs, maar altijd tegen ze. Ben nooit ergens anders lid
geweest dan bij RDC.
Wat is je grootste prestatie op damgebied?
Individueel het spelen van het EK junioren in 2000. In teamverband het winnen
van de landelijke beker in 2006.
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld?
Het Johan Kromhout Toernooi in 2003, omdat ik toen van Samb won in de
tweede ronde en hij het hele toernooi liep te balen omdat hij die dag geen
geldprijs zou winnen en dat was de enige reden dat hij meedeed.
Verder vond ik de toernooitjes die ik afgelopen winter op straat speelde in Mali
erg leuk. Met 10 tot 16 man toernooi spelen en maar één tot drie borden hebben
om op te dammen. Als het donker werd gingen we verder onder de
straatlantarens om toch nog wat licht te hebben. Een keer zelfs werden er
zaklampen op een bord geschenen omdat het anders te donker was om op te
spelen.
Van welke muziek hou je?
Ik hou vooral van rock en eenvoudig klinkende liedjes met enkel een piano of
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gitaar. Alanis Morrissette, Avril Lavigne, Beth Hart en Norah Jones zijn
zangeressen die ik denk het meest beluister, over langere periode dan. De laatste
cd s die ik heb gekocht zijn van Alicia Keys en Rihanna. En tijdens het schrijven
van dit stukje ben ik aan het luisteren naar Maria Mena. Voor mij moet muziek
emotie oproepen en moet er een deel van mij vertolkt worden in het nummer,
hoe basaal dat dan ook mag wezen.
Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast)
Op damgebied wil ik graag een keer in de ereklasse spelen. Naast het dammen
heb ik op dit moment niet echt veel ambities. Beetje de wereld rondreizen,
nieuwe landen zien, zien hoe in andere delen van de wereld geleefd wordt, al
zie je als toerist meestal alleen de buitenkant. En ik zou nog wel een extra taal
willen leren, op dit moment spreek ik eigenlijk enkel Nederlands en Engels en
wil eigenlijk ook wel een Latijnse taal kunnen spreken.
Wat verwacht je van het dammen in de toekomst?
Ik verwacht dat het aantal clubs in Nederland heel hard zal afnemen. Ik verwacht
dat de clubs die over zullen blijven toch voornamelijk
gezelligheidsbijeenkomsten zullen zijn. Dus potje dammen en potje bier. Of
misschien is dat wat ik hoop.
Wat vind je van het leven op aarde?
Ik vind het leven op aarde heel interessant. Steeds zie ik weer nieuwe kanten
van het leven, zoals ik daarvoor nog nooit ervaren heb, dat maakt het waard om
te leven!
Wat moeten we nog van je weten wat hierboven nog niet aan bod is gekomen?
Zoveel is nog niet aan bod geweest, maar vrijdagsavonds na het potje dammen,
kunnen we bij een potje bier er wel dieper op ingaan of verder praten over
dingen die ik hier heb geschreven.
Ok, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (Of
noem een getal tussen de 0 en 30 waarmee we loten.)
Het lijkt mij leuk als Gé Berbee dit schrijft. Ik denk dat de meeste van ons hem
wel kennen, maar dan toch vooral als tegenstander of als arbiter en nu hij voor
ons derde speelt, ben ik wel benieuwd wat hij ons te vertellen heeft.
Welke vraag wil je erbij? Welke vraag wil je eruit?
Ik wil enkel een vraag erbij en die vraag is: Waar geniet je het meest van?
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Overname van "Schijven erbijzetten"
Overname, dat is wat er is gebeurd. Vanaf nu zal ik namelijk de stukjes van
Richard schrijven, terwijl Richard de verslagen van het eerste (tenminste wél)
verzorgt. Het is dus de bedoeling dat ik hier voortaan allerlei dingen dump van
combinaties tot plannen kiezen tot geblaat tot en met. Tot is trouwens best een
grappig woord als je het zo vaak zegt. Ik trap af met een viertal eigen creaties,
die redelijk voor de hand liggen. De 2 daarna zijn een tikkeltje moeilijker, dus
voor de echte eindbazen onder ons. Het kan van alles zijn, combinatie, forcing,
offer, dus doe je ding en leef je uit.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6: 38-32 49-43 29-24 24-19

Frerik Andriessen

5: 30-24!
4: 20-14 15-10 26-21 30-25 25-20
3: 34-30
2:35-30 29-24 49-44 39-34
1: 28-22 39-33 37-31 43-39
Oplossingen
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