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Van de Voorzitter
Beste lezers,

In het decembernummer ontkom je er niet aan om op het jaar 2008 terug te
kijken.
Voor onze club is het wel een heel bijzonder jaar geweest met op sportief gebied
veel hoogtepunten maar op het persoonlijk vlak bij een aantal van ons een jaar
met dieptepunten zoals een ernstige ziekte of het overlijden van een geliefde.
Dit zorgt ervoor dat ik met een dubbel gevoel mijn bijdrage aan dit clubblad
lever, want als voorzitter van een damclub kan je er niet genoeg van krijgen om
te memoreren dat er een team dit jaar kampioen geworden is en dat wij als één
van de weinige verenigingen in Nederland met 3 teams in de nationale
competitie uitkomen. Maar het plotselinge overlijden van Arjan Hogewoning
ligt als een grauw sluier over dit clubjaar heen.
Op de laatst gehouden bestuursvergadering hebben wij besloten om een
commissie te laten kijken naar de interne competitie, omdat wij het gevoel
hebben dat door een daling van het ledental deze misschien wel aan wat
aanpassingen toe is. Zodra de commissie de problemen en mogelijke
oplossingen in kaart heeft gebracht, zullen wij daar met jullie over discussiëren.
Voor de oplettende leden zal het geen nieuws meer zijn, want de aankondiging
hangt al enkele weken in de damzaal maar door de gestegen kosten zijn wij
genoodzaakt de consumptieprijzen iets te verhogen.
Wat de prestaties van de diverse teams betreft kan ik niets anders meedelen dat
wisselvalligheid de constante factor is in alle teams.
Tot slot wens ik jullie ondanks alles gezellige feestdagen en een voorspoedig
2009 toe en hoop jullie allemaal te ontmoeten op ons Nieuwjaars-toernooi op
vrijdag 2 januari.
Rinus Kromhout
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Van de redactie
Zowel auteurs, redactie en drukker hadden in de kerstvakantie niet genoeg tijd
om het clubblad rond te breien en tijdens het nieuwjaarstoernooi af te leveren,
dus met enige vertraging is hier dus het decembernummer .
De redactie is zeer verheugd met de komst van twee nieuwe verslaggevers:
Alexander Zwanenburg voor de wedstrijden van RDC 3 en Richard Meijer voor
de wedstrijden van de hoofdklasse. Van harte welkom.
Niet minder blij zijn wij natuurlijk met de bijdragen van onze vaste auteurs en
gastschrijvers, wederom bedankt.
Wij vonden het een leuk idee om een nieuwe rubriek te starten waar in het kort
staan wat onze RDCers hebben uitgespookt buiten de reguliere wedstrijden.
We trappen af met de herfsteditie: We know what you did last autumn....
Omdat de afstand van de redactie tot Rijnsburg nogal groot is, missen wij een
groot deel van de ins en out van de club. Wij zoeken dus een goed geinformeerd
persoon die deze rubriek wil gaan onderhouden...........of als reserve-optie:
enkele mensen die ons kort een nieuwsstukje toesturen zodat wij het tot een
geheel kunnen maken. Meldt u zich a.u.b. bij de redactie !
Verder.......Freriks technische bijdrage werd wat gehinderd door een WK en de
oliebollen, vandaar het improvistatiestukje Combinaties waarbij we u tracteren
op een kijkje in de keuken van de trainingen van het eerste, verzorgd door
Bennie Provoost. Dit soort combinaties valt in de categorie opwarmertjes ,
maar in praktijk is het halve team al opgebrand na zo n serie. We wensen u dus
sterkte.
Tot slot het volgende clubblad. Deze staat gepland voor maart. Zet u alstublieft
in uw agenda dat er weer stukjes worden verwacht het eerste weekend van
maart, met een beetje geluk kunnen we dan namelijk met de terugkerende
vertragingen het clubblad ook daadwerkelijk uitbrengen in maart.
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We know what you did last autumn....
Behalve de onderlinge en de externe waren er nog veel meer damactiviteiten
waaraan RDC-ers deelnamen. Frerik en Laura Andriessen waren op het WK
Junioren op 14-22 December in Nidzica (Polen). Frerik eindigde op een negende
plaats, met 3 winst, 4 remise en 1 verliespartij. Laura werd 18e bij de meisjes,
met 2 winst, 5 remises en 2 verliespartijen. In het volgende clubblad wellicht een
verslag van dit WK. Gera deed mee met het NK dames in Zoutelande, verderop
in het clubblad een kort verslag.
Bas Messemaker werd 4e in de eregroep van het Oudejaarsneldamtoernooi in
IJmuiden. Cor van Dusseldorp wist zich in de voorrondes als eerste te plaatsen
voor het NK rapid. De uiteindelijke plaats konden we niet uit toernooibase
vissen, waarschijnlijk 5e ofzo. En ook al valt het strikt gezien niet onder
dammen: afgelopen maand is Pieter-Jan getrouwd met Nathalie! Ja, wij weten
alles.... En als er iets mist, dan moet je het gewoon doorgeven natuurlijk:)

Gera Hol
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Verslag van het eerste
Lent

RDC 25 oktober 2008

Een maand lang geen competitie gehad en dan een dubbel weekend. Hoe zal
iedereen ervoor staan? Gelukkig is er wel redelijk onderlinge gedamd, maar dat
is toch anders.
Voor dit seizoen zag ik Lent als een van de titelkandidaten, verleden jaar waren
ze vijfde geworden, maar met Arjen erbij waren ze natuurlijk behoorlijk
versterkt. Echter tot deze wedstrijd hadden ze nog nul punten. En Arjen speelde
ook nog niet zo lekker, ja hij miste natuurlijk zijn vertrouwde team.
Tegen Lent, alweer uit, net als verleden jaar. Ze hebben een mooi eigen
clublokaal, maar dan slaat altijd wel de angst bij ons toe, zullen ze wel
verwarming hebben? De avond daarvoor hadden we onze overloper Arjen
gesmst of hij wilde controleren of de verwarming aanstond. Wijselijk
antwoordde hij pas de volgende ochtend toen wij al binnen waren en Richard de
verwarmingen had gecontroleerd. Richard had dit zo opzichtig gedaan, dat de
tegenstanders hun barman waarschuwde om de verwarming aan/hoger te zetten.
De reis naar Lent verliep voor sommigen vlot, voor anderen vertraagd, omdat
Marc had besloten door zijn wekker heen te slapen. Dit resulteerde erin dat Cor
hem om 10.20 uit zijn bed belde met zijn eigen deurbel. We zouden om 9.45
vertrekken. Gelukkig kwamen Cor, met Marc, Laura en Frerik wel op tijd.
Zoals iedereen natuurlijk weet is 25 oktober Frerik zijn verjaardag, dus bij
binnenkomst mocht Frerik al vele felicitaties in ontvangst nemen. Ook wij als
team hadden nog iemand te feliciteren, namelijk Arjen, die vorig jaar onze
Meest Waardevolle Speler was geworden. Van Pieter-Jan mocht ik zijn beker
pas uitreiken na de wedstrijd als hij had bewezen ook nu weer waardevol te zijn.
Helaas sloeg ik Pieter-Jan zijn advies in de wind.
Lent

- RDC

1

Sander Spaans (1175)

- Pieter Jan Rijken (1187)

2-0

2

Wim van den Berg (1159)

- Eric Jan van Reenen (1215)

0-2

3

Ruud Palmer (1319)

- Marc Bremer (1293)

1-1

4

Maarten Nas (1270)

- Richard Meijer (1270)

2-0

10 - 10
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5

Eep van Manen (1174)

- Cor van Dusseldorp (1421)

0-2

6

Thijs Gerritsen (1150)

- Richard Kromhout (1325)

1-1

7

Remco van Zelst (1266)

- Frerik Andriessen (1218)

1-1

8

Edgar Hartman (1261)

- Arie Schoneveld (1026)

1-1

9

Marco van Bronswijk (1134)

- Eric Hogewoning (1114)

0-2

10

Arjen de Mooij (1334)

- Laura Andriessen (1053)

2-0

Want Laura trapte al vroeg in de partij in een bekende en ook mooie combinatie.
Dat was eigenlijk gelijk einde partij. Zoals jullie zien, zodra er genoeg RDC is,
wint Arjen wel.
Eric-Jan speelde een prima centrumpartij. Het leek wel of zijn tegenstander, de
Rode Zee was en Eric-Jan Mozes. Eric-Jan zijn tegenstander ging namelijk
prachtig naar de rand toe. Uiteindelijk won Eric-Jan vrij snel door een lichte
damcombinatie, maar anders had Eric-Jan ook gewonnen.
Als derde een teleurstellende remise voor Frerik, een prachtige Kelleraanval leek
te gaan slagen voor hem. Maar op het allerlaatste trapte Frerik nog in een kleine
damcombinatie, gelukkig kwam Frerik wel twee schijven voor, zodat hij niet
verloor, maar zijn winstkansen waren in een keer weg.
Eric speelde een prachtige centrumaanval en zijn tegenstander gaf hem alle
ruimte, volgens Eric omdat zijn tegenstander ook vol op de winst zat te spelen.
Echter het was Eric die een steeds betere stand kreeg en Eric wist dit dan ook te
verzilveren met een prachtige overwinning.
Richard speelde een laveerpartij, waarin lange tijd weinig aan de hand leek.
Echter in het middenspel, kreeg Richard wat druk tegen en toen hij dit wilde
oplossen, liep hij in een combinatie. Wat gelijk het einde van zijn partij was.
Als zesde mocht ik een punt bijschrijven. Een klassiekachtige partij, waarbij ik
wel de hele tijd combinatiedreigingen had, maar nooit tot uitvoeren kwam,
resulteerde in een ghestemdoorstoot voor mijn tegenstander, die voor beiden
kleuren kansen gaf. Echter het evenwicht werd nauwelijks verstoort en dit
resulteerde dan ook in een wat flauwe remise.
Marc speelde een zeer spannende opening, gevolgd door een grote ruil in het
middenspel. Na de ruil bood zijn tegenstander gelijk remise aan, Marc
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accepteerde dit niet, maar ondanks nog wat zwoegen, kwam er niet meer uit
voor Marc.
Arie stond de hele partij onder lichte druk, tegen hun topscorer van verleden
jaar. Ik was dan ook bang dat Arie onder de druk zou bezwijken, maar Arie hield
het hoofd koel, zorgde ervoor dat hij niet in tijdnood kwam en kon zo een mooi
punt toevoegen.
Cor zorgde ervoor dat we weer op voorsprong kwamen. Zijn tegenstander had
het postuur van een houthakker en deed op het bord er ook niet veel voor onder.
Cor bouwde rustig zijn voordeel uit en in het late middenspel, toen er geen bos
meer stond en er dus ook niet meer geruild kon worden, bleek dat zijn
tegenstander het niet kon bolwerken en behaalde Cor de overwinning binnen.
Het gehak van Cor z'n tegenstander was zo erg, dat zelfs zijn teamgenoten hun
hoofd zaten te schudden bij al dat geruil.
Als laatste zat Pieter-Jan nog, een klassieke partij op zijn Pieter-Jans gespeeld,
resulteerde in een lang eindspel na de vijftigste zet. Hierbij had in eerste
instantie zijn tegenstander een vrij duidelijk winstplan, maar toen zijn
tegenstander dit niet vond, kregen wij goede hoop dat Pieter-Jan de remise
binnen zou halen, echter tegen zes uur, ging Pieter-Jan uiteindelijk de fout in
moest hij berusten in een nederlaag.
Dit betekende dat wij tien-tien speelde. Een resultaat waar ik vooraf wel
tevreden mee geweest zou zijn. Echter gezien het wedstrijd verloop hadden wij
de meeste kansen om te winnen. A.s. zaterdag wacht de volgende tegenstander
namelijk TDV uit Tilburg, een team dat het tot nu toe verrassend goed doet, ik
hoop dat wij daar verandering in kunnen brengen.

RDC

TDV 1 November

TDV een team wat ons nooit echt goed ligt. Waarschijnlijk omdat ze met zoveel
Belgen spelen. Onbewust ga je toch grappen erover maken en ze onderschatten.
Daar komt bij dat hun twee sterkste spelers vrij bescheiden zijn en je daardoor
ook nog eens op het verkeerde been zetten.
Tot deze wedstrijd speelde ze met een hele vaste opstelling. Helaas zoals jullie
hieronder kunnen zien, hadden ze dat deze wedstrijd veranderd. Cor had ik op 1
geplaatst omdat hij een 100% heeft staan tegen Jasper Daems, maar helaas voor
ons zat Jasper op 3.
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RDC

-

TDV

9 - 11

1

Cor van Dusseldorp (1421)

-

Thijs van den Broek (1114)

1-1

2

Marc Bremer (1293)

-

Cor Kuijstermans (1260)

0-2

3

Frerik Andriessen (1218)

-

Jasper Daems (1315)

0-2

4

Pieter Jan Rijken (1187)

-

Kees van Bakel (1197)

1-1

5

Laura Andriessen (1053)

-

Arthur Hanssens (1185)

1-1

6

Richard Kromhout (1325)

-

Hein de Cokere

2-0

7

Eric Jan van Reenen (1215)

-

Wil van den Braak (1349)

1-1

8

Arie Schoneveld (1026)

-

Jimmy Depaepe (1105)

0-2

9

Richard Meijer (1270)

-

Theo van den Hoek (1200)

1-1

10

Eric Hogewoning (1114)

-

Herman Lamberts (972)

2-0

Verloren, verspeeld, wat moet je over zo n wedstrijd zeggen. Rond drieën lijkt
het 12-8, 13-7 te kunnen worden.
Eric speelt tegen een invaller en deze man was behoorlijk op leeftijd, hardhorend
en liep in een zetje. Snelle voorsprong gelukkig voor ons.
Frerik deed zo n beetje alles fout wat hij maar fout kon doen. Verkeerde
openingskeuze, verkeerde opbouw en dan met nog meer dan half uur op de klok
een eenvoudig zetje van Weiss.
Arie zijn tegenstander was er eentje die alles van het bord ruilt, leek mij gunstig
want dat kost Arie niet teveel tijd en dus een snelle remise tegen een toch betere
speler dan Arie. Echter Arie ging zich ergeren aan zijn tegenstander, ging
forceren en verloor. Daar had zeker meer ingezeten.
Marc verliest. Hoe dat gebeurde, bevat ik nog steeds niet. Een gezonde dam
haalde Marc uit, ik geloof zelfs dat hij op tweede dam kon gaan komen, de
tegenstander had nauwelijks vangen, geen kans op een dam, maar op de 50e zet
gaat Marc door zijn vlag.
Eric-Jan zat tegen de sterke van den Braak. Hij speelde een erg goede partij,
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maar vergat, denk ik, ergens te winnen, desalniettemin is remise natuurlijk een
uitstekend resultaat tegen zo n tegenstander.
Pieter-Jan speelde tegen (de)Bakel, ja die grap moest toch maar nog een keer
gemaakt worden. Een prachtige omsingeling van Pieter-Jan, die hij op zijn
sloffen lijkt te gaan winnen. Helaas weet zijn tegenstander zich net te redden en
kunnen we weer geen 2 opschrijven.
Cor kon niet winnen van een jongetje van 13. Zal dat ooit eerder voorgekomen
zijn? Toen hij zelf 13 was won hij wel van dit soort spelertjes, maar nu dus niet
meer. Cor probeerde wel veel, maar kwam eigenlijk nergens.
Laura had waarschijnlijk vlak na de opening een schijf kunnen winnen, maar ze
stuurde meer aan op een goede stand. Met deze goede stand kwam ze erg ver,
maar net niet ver genoeg.
Als negende kon ik zelf wel winnen van een ander jongetje van 13. Pas rond zet
45 begon ik voordeel te krijgen, maar gelukkig was dit voordeel snel voldoende
om de partij ook echt te winnen.
Als tiende zat Richard nog, hij speelde een razend lang eindspel, wat eigenlijk
gewoon remise was, maar zijn tegenstander koos niet de snelste weg, maar
uiteindelijk wel een aardig secure weg naar remise.
Bij elkaar dus 9 punten maar voor ons. En crisis, moet de coach eruit voor een
shock effect. Moeten we de voorbereiding veranderen, moeten we ons spel
veranderen, moeten we de jeugd meer een kans geven. Wat te doen???????
RDC

Constant Charlois 15 November

Pieter-Jan kondigt zijn huwelijk aan. Toch wel een grote verassing voor de
meeste van ons. Pieter-Jan die gaat settelen. Wat een verandering en dan schijnt
hij ook nog bezig te zijn met zijn rijbewijs. OINK ..
Marc stapt in de verkeerde bus en komt daardoor een half uur te laat binnen en
moet ook nog tegen hun sterkste speler
Eva die geen barvrouw meer wil zijn. Hopelijk weet het bestuur snel een
adequate vervanger voor haar te vinden.
Wat een veranderingen allemaal. Gelukkig spelen we nog wel met dezelfde 10
mensen en is Constant een sympathieke ploeg, waar het meestal wel leuk tegen
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dammen is.
Omdat ik zeer vroeg al aanwezig ben, staat rond 11.20 alles al klaar. De arbiter
kan dit niet geloven en is helemaal versteld. Aan Martijn Boekee de taak uit te
zoeken wie onze arbiter was. Wel begint hij te zeuren dat ik de foto s van
Richard Meijer en Pieter-Jan nog niet heb vastgeplakt. Ja, ik heb de ene dan ook
pas 1 maand en de andere 1 minuut. En ik heb natuurlijk geen lijm bij me.
Over de loting viel weinig te zeggen. Het leek erop dat het een spannende
middag zou gaan worden.
RDC

-

Constant-Charlois

12 - 8

1

Laura Andriessen (1053)

-

Soelinder Jagram (1144)

1-1

2

Marc Bremer (1293)

-

Eduard Autar (1368)

0-2

3

Cor van Dusseldorp (1421)

-

Radjes Balkaran (1229)

2-0

4

Pieter Jan Rijken (1187)

-

Anthony Keijzer (1034)

2-0

5

Eric Jan van Reenen (1215)

-

Salomon de Jong (1281)

1-1

6

Arie Schoneveld (1026)

-

Jurgen Tholel (1184)

1-1

7

Richard Kromhout (1325)

-

Mehmet Yoney (1154)

2-0

8

Richard Meijer (1270)

-

Jaap Riesenkamp (1251)

1-1

9

Eric Hogewoning (1114)

-

Daouda Soumah (1321)

0-2

10

Frerik Andriessen (1218)

-

Ruud van Drunen (1171)

2-0

Frerik haalt een Haarlemmer uit. Ja zelfs op dit niveau gebeurt dat nog.
Marc komt zowel op het bord als op de klok onder druk te staan en bezwijkt.
Daarna een snelle remise van Laura, die eigenlijk niet in de problemen kwam als
kopvrouw. Ik vroeg mij later af of dit voor het eerst is dat een vrouw op bord 1
in het eerste van RDC zit.
Op zetjes spelen blijft een vak apart, gelukkig ben ik er vrij getraind in en
tuimelt Yoney er met open ogen in. Hihihihihi. Goed gespeeld moet je dan
zeggen, volgens sommige van onze jeugdspelers. Heb ik toch maar niet gedaan.
Cor wint een strakke partij, vanaf de opening half-open klassiek op het bord en
zijn tegenstander weet dat niet echt tegen te spelen. Cor heeft geluk dat zijn
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tegenstander een 4om4 hak niet ziet en veegt hem voor de rest van het bord.
Een knappe remise van Arie. Na een klein foutje in de opening herstelt hij zich
in het middenspel knap waarna de remise vrij gemakkelijk wordt bereikt.
Pieter-Jan zijn tegenstander denkt dat alle ruilen goed zijn. Maar in een 9 om 9
laat Pieter-Jan zien dat de Halma stand toch niet echt een optie is voor goed spel.
Met Halma stand bedoel ik, alle schijven links achterin en rechts allemaal
voorin.
Richard heeft het geluk weer een taaie tegenstander te treffen. Een alles of niets
poging in de opening, wordt absoluut niet op gereageerd door zijn tegenstander,
waarna de partij eigenlijk in een flauw spelletje verwatert, waarin weinig eer viel
te halen.
Eric weet zijn 100% score niet vast te houden. Soumah blijkt een maatje te
groot. Wel gedurfd gespeeld van Eric, maar helaas geen resultaat aan
overgehouden.
Als laatste zit Eric-Jan nog, een goede opening, lijk in het middenspel desastreus
te verlopen. Maar Eric-Jan blijft koel en wikkelt af naar een tric-trac eindspel
wat niet te winnen is voor zijn tegenstander.
Al met al dus een mooie 12-8 overwinning, die vrij gemakkelijk tot stand kwam.
Welke verandering was nou van doorslaggevend belang?

Denk en Zet Hardinxveld 29 november
Al jaren onze favoriete tegenstander. 15-5 uitslagen zijn meer regel dan
uitzondering. Toen ik Casper belde om te vragen of hij met ons mee wilde
spelen en hem vertelde van onze historie tegen hun, ging hij ook meteen zover
om te zeggen, dat hij dan op winst zou gaan spelen.
Een verrassende opstelling bij Hardinxveld. Twee van hun sterkste borden,
tegen onze twee zwakste borden. Bovenop zouden we veel moeten winnen.
Richard Meijer krijgt de Drost-variant tegen. Na eerst een kennistestje van
beiden kanten, komt Richard in het middenspel redelijk goed te staan. Helaas
wil zijn tegenstander de laatste fout niet maken, zodat er een remise uitrolt.
Casper weet het toch niet waar te maken. In een klassiek spelletje blijken zijn
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achtergebleven schijven toch een nadeel op te leveren, waarna hij zich daarvan
wil ontdoen, blijkt zijn tegenstander het toch wel heel handig opgebouwd te
hebben. Door allerlei combinatieve dreiging wordt Casper naar voren
gedwongen, maar dit blijkt enkel uitstel van executie te zijn.
Daarna weet Arie het niet bol te werken. Een zeer spannende partijopzet, maar
dan blijkt zijn toch wel echt goed te wezen.
5-1 achter nu moest toch wel de inhaalslag worden begonnen.
Als eerste wint Eric op tijd. In een betere stand gaat zijn tegenstander door de
vlag. Als vervolgens ook Frerik wint, door een 6 om 6 zeer overtuigend te
spelen en te winnen, lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat we
overwinning kunnen bijschrijven. Laura speelt ternauwernood remise tegen een
aspirantenmeisje. Oké dit aspirantenmeisje speelde wel NK vrouwen de week
ervoor, maar toch had ik verwacht dat Laura van haar zou winnen.
Pieter-Jan heeft een zeer goede stand, waarin hij aan alle kanten een schijf dreigt
te gaan winnen. Als zijn tegenstandster dit allemaal net weet te redden, gaat
Pieter-Jan naar een kansrijk uitziend eindspel, maar ook dit wordt vakkundig
door haar naar remise gespeeld. Eric-Jan speelt een strakke drukpartij, maar
komt uiteindelijk net een haar tekort om te winnen.
Winnen doet Cor wel, een schijf al vrij vroeg in de partij, maar dan sluipt de
gemakzucht er toch wat in bij Cor, gelukkig is zijn tegenstander een enorme
stijfkop die in een 3 om 2, zijn laatste schijfje niet wil weggeven, waardoor Cor
met behulp van dat schijfje toch nog weet te winnen.
Ikzelf speelde een zeer teleurstellende partij. Omdat ik niks bereikte, gooide ik
in het middenspel de knuppel in het hondenhok, maar dit resulteerde in een
verloren stand, gelukkig durfde mijn tegenstander niet door te zetten, zodat ik
toch nog kon ontsnappen. In het laat klassieke middenspel weet ik wel wat
voordeel te krijgen, maar onvoldoende om ook nog winstkansen te krijgen.
Een gelukkige overwinning, waar we een ruime hadden verwacht. Het loopt
totaal niet zoals we verwachtten. Misschien dat we tegen Den Haag eindelijk
eens een echt goede wedstrijd kunnen laten zien.
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Denk en Zet (H-G)

- RDC

1

Pieter Trapman jr. (1212)

- Richard Kromhout (1325)

1-1

2

Pieter Trapman sr. (1130)

- Eric Jan van Reenen (1215)

1-1

3

Wim Huisman (1083)

- Cor van Dusseldorp (1421)

0-2

4

Peter de Hek (1280)

- Richard Meijer (1270)

1-1

5

Wim Verschoor (1129)

- Frerik Andriessen (1218)

0-2

6

Wim Kalis (1396)

- Arie Schoneveld (1026)

2-0

7

Karlijn Overes (1037)

- Laura Andriessen (1053)

1-1

8

Peter Hartog (1253)

- Casper Vroegop (991)

2-0

9

Marijke Koers (1033)

- Pieter Jan Rijken (1187)

1-1

- Eric Hogewoning (1114)

0-2

10 Peter van Noordennen (1146)

RDC

9 - 11

Den Haag 13 december

Deze wedstrijd was eigenlijk gewoon een groot complot. Onze vrienden van
Den Haag wilde ook wel meewerken aan Pieter-Jan zijn laatste vrijgezelle
wedstrijd. Het werd zoiets als de afscheidswedstrijd van Johan Cruijff bij Ajax
tegen Bayern Munchen.
Zo snel mogelijk vergeten. Vergeten, vergeten vergeten, en vergeten. Hoe harder
je iets probeert te vergeten hoe moeilijker dat gaat. Eerst was ik van plan er ook
niks over te schrijven. Wat een afgang zeg.
Vijf nederlagen

..

Normaal schrijf ik altijd over elke partij iets, maar deze keer niet. Zelf liep ik
ongelofelijk te klooien. Mijn tegenstander speelde totale a-positionele zetten,
maar ik wist er absoluut geen raad mee.
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RDC

- Den Haag

6 - 14

1

Richard Kromhout (1325)

- Herman Vroom (1125)

0-2

2

Pieter Jan Rijken (1187)

- Jaap van Galen (1233)

1-1

3

Cor van Dusseldorp (1421)

- Gerard de Groot (1249)

1-1

4

Laura Andriessen (1053)

- Roy Bidesi (1185)

1-1

5

Richard Meijer (1270)

- Wim Bremmer (1337)

0-2

6

Eric Jan van Reenen (1215)

- Patrick Stork (1284)

0-2

7

Marc Bremer (1293)

- Jeroen Kos (1329)

1-1

8

Frerik Andriessen (1218)

- Hein van Dee (1064)

2-0

9

Arie Schoneveld (1026)

- Hans den Engelsman (1344)

0-2

10

Albert Huisman (1344)

- Piet Lodder (1184)

0-2

De rest. Laura, Marc en Pieter-Jan speelden goede partijen, maar kwamen niet
tot een overwinning. Cor schoot een bok in de opening en mocht van geluk
spreken dat hij zich nog kon redden. Frerik won en laat zien dat hij tegen
zwakkere tegenstanders toch steeds makkelijker weet te scoren.
Arie, Richard en Eric-Jan liepen mede door tijdsdruk tegen een nederlaag op,
maar speelden ook niet goed.
En Albert speelde zijn overbekende Vos-variant, maar zelfs dat liep niet. En
toen hij remise dacht te maken, kwam hij bedrogen uit.
Een wedstrijd om snel te vergeten. Hoe korter het verslag, hoe sneller we het
vergeten zijn toch
.
Hieronder de stand in de hoofdklasse B na zeven ronde. Zoals opvalt krijgen wij
alleen nog ploegen die boven ons staan. We zullen toch zeker nog wel een aantal
punten moeten halen, om promotie - degradatie wedstrijden te voorkomen. Voor
de zekerheid heb ik 14 maart al in mijn agenda gezet. Dan worden deze
wedstrijden namelijk gespeeld. Als je van het ergste uitgaat kan het alleen maar
beter worden toch.
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Stand teams
pl

Hoofdklasse B

AW

Pt

Bordpt

1

Denk en Zet (Culemborg)

7

12

83 57

2

Heijmans Excelsior

7

11

86 54

3

TDV

7

10

68 72

4

Angarde Informatica

7

9

75 65

5

Damlust

7

7

79 61

6

RDC

7

7

68 72

7

DC Dordrecht

7

7

62 78

8

Den Haag

7

6

70 70

9

Lent

7

5

69 71

10

Constant-Charlois

7

4

65 75

11

Van Stigt Thans 2

7

4

62 78

12

Denk en Zet (H-G)

7

2

53 87
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De MWS zal ter zijner tijd wel op de wedsite worden gepubliceerd neem ik aan.
In de scorers tabel, valt op dat niemand echt lekker scoort en dat er een aantal
vaste waarden in het team onder hun gemiddelde scoren.

Scorers tabel
RDC

Ptn

AW Tegen rating Bord

Frerik Andriessen

1218

9

7

1204,1

5,00

Cor van Dusseldorp

1421

9

7

1192,0

3,29

Richard Kromhout

1325

9

7

1174,5

4,71

Eric Hogewoning

1114

8

5

1157,6

9,00

Pieter Jan Rijken

1187

8

7

1110,9

5,00

Eric Jan van Reenen

1215

6

7

1236,9

3,86

Laura Andriessen

1053

6

7

1178,7

5,14

Richard Meijer

1270

5

7

1281,6

5,14

Marc Bremer

1293

4

6

1250,7

5,67

Arie Schoneveld

1026

3

7

1244,4

7,71

Mariëlle Meijer-Kromhout

947

1

1

1175,0

9,00

Casper Vroegop

991

0

1

1253,0

8,00

Albert Huisman

1344

0

1

1184,0

10,00

Opdat 2009 maar beter mag verlopen!!
Richard Kromhout
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Verslag van het tweede
Een verslag schrijven van de externe competitie wedstrijden. Zouden andere
verslaggevers het netjes direct na de wedstrijd doen of zouden ze, net als ik,
maanden later pogen nog wat uit hun geheugen op te diepen? De uitslagen zijn
makkelijk te achterhalen, maar het gaat om de sappige details natuurlijk. Wie
haalde een zetje uit, wie wist na 6 uur het eindspel nog te winnen?
Nu is een slecht geheugen weleens plezierig. Wie wil er nog weten wat er
gebeurde op 25 oktober? Precies kan ik het ook niet uitleggen, alleen dat het
dramatisch misging. De één na de ander ging ten onder. Door tijdnood, door
blunders of gewoon door een opeenstapeling van net wat slechtere zetten. Toen
het 3e bord uit was, kregen we onze eerste punt, met dank aan Jan P., maar wie
had gedacht dat het tweede punt pas bij het tiende bord zou vallen? Au, met de
grote A was dat.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RDC 2
Rinus Kromhout
Cees van der Bosch
Arno Kooloos
Albert Huisman
Jan Parlevliet
Nico Mul
Jack van der Plas
Jan Schijff
Mariëlle Meijer-Kromhout
Gera Hol

Samen Sterk
Jeroen Stolwijk
Micha van Tol
Jo Fijen
Martin de Jong
Raymond van Es
Martin van der Sluis
Ruud de Kooter
Richard Treur
Cees de Gelder
Bram Doeves

2-18
0-2
0-2
0-2
0-2
1-1
0-2
0-2
0-2
1-1
0-2

Na een week mochten we alweer aantreden om ons te rehabiliteren. DVSB2
heeft gemiddeld een iets hogere rating dan wij, maar toch niet om meteen bang
voor te worden. Maar als je toevallig tegen Bert Zwart komt, dan zit je er maar
mooi mee. Dat had Nico: een beetje nadeel in de opening, maar heel erg is het
niet. Alleen 14-19 mocht even niet, want dat leidde meteen tot dam.
Gelukkig had de tegenstander van Arno al iets gedaan om de score weer gelijk te
trekken. Den Os (zo heet ie nu eenmaal) liep even met 18-23 achter schijf 28.
Arno hoefde vast niet lang te denken, hij speelde 47-41 en toen volgde 23x32
38x16. Het klinkt simpel, maar er moest nog wel even gestreden worden voor de
buit binnen was. In elk geval kun je je met een schijf voorsprong een dure
doorbraak veroorloven en met die dam zorgde Arno ervoor dat de tegenstander
nergens meer kwam.
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Vervolgens smurfte Jack zich netjes naar remise, duidelijk niet onder de indruk
van de rating van zijn tegenstander. Cees bracht ons op voorsprong, door te
winnen van Salou-ganger Ton van der Ploeg. Helaas ging er bij Jan P. iets mis
met hun klassieke standje, waardoor het weer gelijk wordt. Ook Fons moest
eraan geloven, na een eindspel met allebei een dam en veel schijven.
Gera liep een beetje vast, maar geen paniek, offeren kan altijd nog en in dit
geval werd er meteen terug geofferd. Zulke wederzijdse beleefdheid moet wel
remise worden. Ondertussen was het bord van Rinus wel vrolijk om langs te
lopen: Rinus had een enorm sterk centrum. Zelf met een stuk achter stond hij
nog beter! Na de remise van Jan S. was onze hoop op Mariëlle gevestigd voor
het winnende punt. Ze leek de buit binnen te hebben in haar eindspel met 2
schijven voor, maar het won gewoon niet. Pech. In elk geval was ons
zelfvertrouwen behoorlijk hersteld na het debacle van vorige week.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DVSB 2
Dick Roelofs
Gerard van Niel
Leo van der Laan
Jerry den Os
Henk Vogelenzang de Jong
Wim Bor
Ton van der Ploeg
Henk de Groot
Bert Zwart
Cees Binnenkade

RDC 2
Gera Hol
Rinus Kromhout
Fons van der Plas
Arno Kooloos
Jan Parlevliet
Mariëlle Meijer-Kromhout
Cees van der Bosch
Jan Schijff
Nico Mul
Jack van der Plas

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

En nu, het hoogtepunt van de competitie. De wedstrijd tegen onze buren uit
Leiden. Het begon fantastisch, met Mariëlle die een zetje uithaalde op de 17e
zet. Aan een kant jammer natuurlijk als je al na 40
minuten klaar bent, maar de overwinning zal
uitstekend hebben gesmaakt. Jammer dat Jack na zijn
sterke optreden van vorige keer nu volledig klem zat.
Rinus wist de boel weer mooi op te leuken. Zijn
tegenstander speelde 20-25? en tada!!! Een drie om
zeven, je hebt het niet vaak.
20-25? 28-23! 18x40 33-28 22x33 38x27
Nico verhoogt de feestvreugde met een 3 om 3 naar 10, waarna zijn tegenstander
wel terug moet gooien en dat schijf voorsprong is voldoende voor een mooie
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overwinning. Arno had een luxe-probleem tegen tegen Henk Meester, want hij
kon uit meerdere plannen kiezen. Hij gaat voor een podkova en met succes. Zijn
tegenstander poogt te ontsnappen, offert zo nu en dan om maar verder te komen,
maar dat brengt slechts tijdelijk verlichting. De vijf om twee is overtuigend,
Arno hoeft niet eens meer dam te halen om het af te maken. Jan. S heeft een
gelijkwaardige partij tegen Slingerland.
De Parl zat in de tang tegen van der Kwartel, die een mooi pootje had met
onafwendbare dreiging. Gera had een vrij vlakke partij tegen van Winkel, wat
dan ook remise werd. Cees heeft ondertussen het voordeel tegen Bronstring,
maar hij is niet zo hebberig en gaat gewoon voor het 11e punt. En dan zet Ab de
kers op de taart, zeg maar, met de slotoverwinning op Maurits Meijer. Yes! Zo
lusten we er nog meer.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Leids Damgenootschap
Evert Bronstring
Harry Dekker
Maurits Meijer
Hans Kreder
André van der Kwartel
Hein van Winkel
Henk Meester
Jan Slingerland
Arend van Beelen
Wim Kleijn

RDC 2
Cees van der Bosch
Rinus Kromhout
Albert Huisman
Mariëlle Meijer-Kromhout
Jan Parlevliet
Gera Hol
Arno Kooloos
Jan Schijff
Jack van der Plas
Nico Mul

7-13
1-1
0-2
0-2
0-2
2-0
1-1
0-2
1-1
2-0
0-2

Thuis tegen Barnsteen, een team waar we toch kansen tegen moeten krijgen.
Hoe het precies werkt, weet ik niet, maar echt voorspelbaar zijn we niet. Om
onduidelijke redenen is dit verslag minder uitgebreid, ik verwijs naar de tabel
voor de uitslagen en naar de spelers zelf voor details.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RDC 2
Rinus Kromhout
Albert Huisman
Mariëlle Meijer-Kromhout
Cees van der Bosch
Gera Hol
Fons van der Plas
Arno Kooloos
Jan Schijff
Nico Mul
Jan Parlevliet

Barnsteen
Gerhard de Graaf
Bertus de Harder
Peter Frans Koops
Tjitse Offinga
Marten van de Groep
Anne Wouda
Cor de Jong
Wim Muys
Huib Poort
Douwe de Graaf

7-13
2-0
0-2
0-2
1-1
1-1
0-2
0-2
1-1
0-2
2-0
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De laatste wedstrijd van het seizoen was ik helaas verhinderd, dus het wordt een
verslag uit de tweede hand. Het tweede ging (helaas met slechts 9 personen)
naar Utrecht om de strijd aan te binden met Ons Genoegen. Ze zien er wel sterk
uit, met hun 100 ratingpunten gemiddeld meer, maar ach. Je weet nooit hoe een
koe een haas gooit. In dit geval niet ver. Er ging het een en ander mis, maar daar
staat ook een ingewikkeld eindspel van Arno tegenover, met wederzijds twee
dammen en nog wat stenen. En dan hebben we nog Jack, die snel een schijf
achterkomt, maar rustig doorspeelt en uiteindelijk nog remise weet te halen. Het
moet een vreemde wedstrijd geweest zijn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ons Genoegen
Arne van Mourik
Wouter van Beek
Cock van Wijk
Auke Zijlstra
Henk van Snippenburg
Lex den Doop
Wim Vlooswijk
Lex van Amerongen
Gerard Bakker
Arie Schwartz

RDC 2
Rinus Kromhout

16-4
1-1
0-2
Cees van der Bosch
2-0
Mariëlle Meijer-Kromhout 2-0
Jan Schijff
2-0
Arno Kooloos
0-2
M. Boekee
2-0
Jack van der Plas
1-1
Steven den Hollander
2-0
Reindert Vetter
2-0

Aan het einde van het jaar worden allerlei balansen opgemaakt. Voor het tweede
is het resultaat een 3e plek in de ranglijst. Van onderen weliswaar. Dus de
plannen zijn duidelijk, er moet nog wat gewonnen worden als we in deze klasse
willen blijven. De oplettende lezer zal ook zien dat we het minste aantal
bordpunten hebben gescoord. Geeft niets, we scoren als het erom gaat. Is het
plan.
pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Eerste klasse B
Samen Sterk
Zaanstreek
Ons Genoegen
ADG
DVSB 2
Amstelland
Barnsteen
Gandhi
Leids Damgenootschap
RDC 2
Haarlemse Damclub
Heemstede

Ptn
13
12
8
8
8
8
7
6
5
4
3
2

Bordptn
98
89
78
76
72
68
59
62
66
54
61
57

Gera Hol
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Verslag van het derde
Na een spetterend debuutseizoen is het derde dit jaar ingedeeld in de nationale 2e
klasse D met wedstrijden op vreemde bodem in onder andere Baarn, Culemborg
en IJmuiden. Dat het in deze klasse moeilijker zou worden de punten uit het
vuur te slepen was van tevoren wel ingeschat. Na 6 speelronden is het derde nog
op zoek naar zijn eerste wedstrijdpunten. Maar er zijn ook wel degelijk
lichtpuntjes zoals de ontwikkeling van de jeugdspelers Jelle Vooijs en Jasper
Verhoef, die dit seizoen in het derde meespelen.
In de derde ronde wedstrijd tegen DVSB 3 in Baarn lagen er zeker kansen om de
eerste wedstrijdpunten te behalen. Casper won vrij gemakkelijk en snel tegen
een inderhaast opgetrommelde invaller. Helaas verloren achtereenvolgens
Reindert, Kees en Steven hun partijen. Jelle wist met een doorbraak naar dam
zijn tegenstander bijna te verslaan, maar deze opponent kon de dam afnemen en
nog net de remisehaven bereiken.
Anton, Gé en Hans speelden een regelmatige partij en behaalden de remise. Zelf
kon ik mijn positionele voordeel door tijdnood in het eindspel niet in winst
omzetten en strandde in een puntendeling. Martijn wist zijn schijfwinst uit te
bouwen naar een solide overwinning, maar dit was helaas niet meer genoeg om
de 11-9 nederlaag af te wenden.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DVSB 3
W. Willemse
Serf Klinkenberg
Ben van der Linden
Jan Nuijten
Aad Terlouw
Ad Vreeswijk
Hans Loots
Theo Schimmel
Adrie Butzelaar
G. Hanssens

RDC 3
Casper Vroegop
Reindert Vetter
Kees Majoor
Steven den Hollander
Gé Berbee
Martijn Boekee
Jelle Vooijs
Anton van Dusseldorp
Alexander Zwanenburg
Hans Andriessen

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

Het volgende treffen was tegen het tweede van Denk en Zet in Culemborg. De
tegenstanders hadden gekozen voor een tactische opstelling door enkele van hun
sterkste spelers op lagere borden te plaatsen. Teun liet zijn lange vleugel
opsluiten en zijn tegenstander kon via de andere vleugel schijf- en partijwinst
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incasseren. Jelle wist met enig kunst- en vliegwerk de weg naar remise te
vinden. Steven verraste zijn opponent met een gedurfde forcing waarbij hij een
schijf winst afsnoepte en deze verdienstelijk promoveerde naar winst. Gé moest
de punten afstaan aan de Culemborgse jeugdleider Henk Stoop.
Kees wist met een listige finesse partijwinst te forceren. Hans en Casper
behaalden een dikverdiende remise. In mijn eigen partij wist ik in het eindspel
nog wel een schijf winst te behalen, maar kon uiteindelijk niet anders dan in
remise berusten. Anton en Martijn hadden een lange partij, maar moesten helaas
capituleren, zodat we met een 12-8 verlies huiswaarts keerden.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denk en Zet 2
Marc den Hartog
Bram Verhoef
Jan Jaap de Heer
Henk Stoop
Roderick de Raad
Kumar Mangal
Thijs Spreen Brouwer
Krijn van Die
Ad Bronk
Peter Kers

RDC 3
Casper Vroegop
Martijn Boekee
Kees Majoor
Gé Berbee
Anton van Dusseldorp
Steven den Hollander
Alexander Zwanenburg
Teun de Kluyver
Jelle Vooijs
Hans Andriessen

12-8
1-1
2-0
0-2
2-0
2-0
0-2
1-1
2-0
1-1
1-1

De vijfde ronde kwam koploper Harderwijk 2 in Rijnsburg op visite. Al met al
geen gemakkelijke opgave om in deze wedstrijd voor een verrassing te zorgen.
Dit bleek ook wel uit het wedstrijdverloop. Jelle, Reindert, Steven en Jasper
verloren van hun geroutineerde tegenstanders waarna Vicky met gedurfd spel
een puike overwinning en een blauwe notering uit het vuur sleepte. Piet moest
bij zijn rentree in het derde de punten aan de tegenstander laten evenals Gé.
Kees en Jan zagen hun solide spel tegen sterkere tegenspelers met een
puntendeling beloond worden. Mijn eigen partij eindigde in een klein drama. In
tijdnood kreeg ik op de 50e zet een 3-om-2 combinatie naar dam tegen, waarna
de nederlaag onafwendbaar bleek. De 6-14 einduitslag was een enigszins
geflatteerde afspiegeling van de krachtsverhoudingen tussen beide teams.

1
2
3

RDC 3
Jan Jungerius
Gé Berbee
Steven den Hollander

Harderwijk 2
René Alderliesten
Eibert Smit
Bert Foppen

6-14
1-1
2-0
0-2
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4
5
6
7
8
9
10

Alexander Zwanenburg
Kees Majoor
Reindert Vetter
Jelle Vooijs
Piet van Egmond
Jasper Verhoef
Vicky Andriessen

Jaap van de Werfhorst
Joras Ferwerda
Jakob de Vries
Hilco Aarten
Jenne Vis
Jan van der Pol
Jan Moerland

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

De laatste speelronde in 2008 was de wedstrijd tegen IJmuiden 2, dat 1 plaatsje
hoger stond dan wij. Helaas pakte ons strijdplan anders uit dan vooraf was
verwacht. Al vrij vroeg op de middag werden Teun, Gé en ikzelf naar een
nederlaag gespeeld. In mijn eigen partij besloot ik vol op de aanval te spelen.
Wat resulteerde in een soort Russisch roulette, waarin ik teveel risico nam en op
een 3-om-5 combinatie werd getracteerd. Anton en Kees hielden goed stand en
wisten in gelijkwaardige partijen tegen sterkere opponenten een keurige remise
te behalen. Hans en Vicky Andriessen probeerden van alles, maar moesten
uiteindelijk een verliespartij incasseren.
Piet wist op knappe wijze met een schijf minder door goed positioneel spel een
punt van zijn tegenspeler af te snoepen. Casper speelde een fraaie partij waarin
hij een voor zijn tegenstander nadelige bomzetdreiging toeliet. In de
tijdnoodfase wist hij met gedegen afruilen zijn tegenstrever via een 2-om-3
combinatie te verrassen en de overwinning te noteren. Al met al een onverwacht
grote 15-5 nederlaag, waarvoor we ons in de volgende speelronden kunnen
revancheren.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IJmuiden 2

RDC 3

15-5

Paul Smit
Jacqueline Schouten
Cees van der Steen
Piet Kok
Nicole Schouten
Bram van Bakel
Jan-Maarten Koorn
Thomas Vermeulen
Rick Hartman
Berrie Bottelier

Casper Vroegop
Gé Berbee
Anton van Dusseldorp
Kees Majoor
Alexander Zwanenburg
Vicky Andriessen
Piet van Egmond
Hans Andriessen
Nico Schoneveld
Teun de Kluyver

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

Alexander Zwanenburg

R D C 27
Verslag van RDC Provinciaal
RDC 4. de 1ste wedstrijd van seizoen 2008/2009
Op vrijdag 17 oktober ontvingen wij onze dorpsgenoten, de KDCers, de echte
katwijkse club. Het is natuurlijk wat vreemd, als je clubgenoten, die je
regelmatig goede adviezen geeft, zodat ze steeds beter gaan spelen, die lering nu
tegen onze club gaan gebruiken. Nu gaat het ons niet echt om het winnen, dan
zouden we maar meteen moeten stoppen. Dus wij aan de slag.
Niet verwonderlijk, dat Martijn Boekee het als eerste moet afleggen tegen Jan
Schijff. Jan heeft zo vaak het goede spel van Martijn gezien, dat hij de zwakke
plekjes precies weet. Gelukkig kan Frerik de zaak rechttrekken tegen Berbee. En
vervolgens levert Teun zijn vakwerk: remise. Anton delft het onderspit en Jan
Oudshoorn trekt de zaak weer gelijk. Zo hoort het eigenlijk ook tegen je
dorpsgenoten. Jac laat de eer aan Katwijk. Nico laat dat zo met een remise.
Gelukkig kreeg Kees toen twee punten cadeau, zodat de eindstand weer gelijk
was.
De verschillende uistagen op een rijtje:
RDC (Katwijk)

-

KDC Katwijk

8-8

1

Frerik Andriessen

-

Gé Berbee

2

0

2

Jan Oudshoorn

-

Van Duijvenbode

2

0

3

Martijn Boekee

-

Jan Schijff

0

2

4

Anton v an Dusseldorp

-

Passchier

0

2

5

Jac van Delft

-

Klinkenberg

0

2

6

Nico Schoneveld

-

De Bruijn

1

1

7

Kees Majoor

-

Van de Wiel

2

0

8

Steven den Hollander

-

Teun de Kluijver

1

1

RDC 4. de 2de wedstrijd van seizoen 2008/2009
Op vrijdag 21september keken wij uit naar Kijk Uit Zegveld. Dat de sterkste
mag winnen wordt voor iedere wedstrijd gezegd, omdat de spreker niet voor zijn
team durft uit te komen. Dan maar een nietszeggende dooddoener. Dan heeft hij
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zijn woordje gezegd, zonder zich bloot te geven. En wij aan de slag. Martijn
moest al snel Dennis de Bruin als meerdere erkennen. Kees volgde zijn
voorbeeld vlug na. Dat zag er slecht uit voor de thuisclub! Gelukkig deed Steven
den Hollander het veel beter: een eerste overwinning. Frerik Andriessen volgde
dat goede voorbeeld. Dus Richard en Cor van Dusseldorp vonden een remise
voldoende.
Dit gaf de volgende uitslag:
RDC

-

Kijk Uit Zegveld

6-6

1

Richard Kromhout

-

C. Kuijer

1

1

2

Cor van Dusseldorp

-

Arie de Bruijn

1

1

3

Frerik Andriessen

-

Jeroen de Bruijn

2

0

4

Martijn Boekee

-

Dennis de Bruijn

0

2

5

Kees Majoor

-

A. Kuijer

0

2

6

Steven den Hollander

-

K. Spaanderman

2

0

RDC 4. de 3de wedstrijd van seizoen 2008/2009
Op maandag 1 december 2008 gingen we vol goede moed naar Essesteijn. We
hadden er zin en Essesteijn moesten we toch aankunnen? En het gaat trouwens
helemaal niet om het winnen. Dammen is een leuke sport, uitslagen zijn bijzaak.
Begrepen de tegenstanders dat ook maar beter. Cor van Dusseldorp zorgde voor
een leuke opening. Hij won en de eerste twee punten waren binnen.
Nico had een heel sterke tegenstander getroffen. Dat zou moeilijk worden. Het
resultaat was ernaar. Onze voorsprong was weer weg. Maar niet getreurd. Kees
bracht het tot remise. En toen ging Jac zijn partij beëindigen. Om met Sijbrands
te spreken Een even jammerlijke als fatale afloop . Nu stonden we achter. Dat
geeft de tegenpartij extra moed en ons wat angst. Het resultaat is er dan ook
naar. Jan Oudshoorn komt in tijdsnood en verliest. Anton wist met hulp van zijn
tegenstandster een mooie 2 - 0 op het scorebord te brengen!
De opstelling en uitslagen waren aldus:

1

Essesteijn

-

RDC

7-5

J. van Hal

-

Cor van Dusseldorp

0

2
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2

H. Zandvliet

-

Jan Oudshoorn

2

0

3

Eijgenraam

-

Jac van Delft

2

0

4

J. vd Meijden

-

Anton van Dusseldorp

0

2

5

N. van Buuren

-

Kees Majoor

1

1

6

F. Versteeg

-

Nico Schoneveld

2

0

Dan nu de tussenstand:

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

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

Pnt
8
6
6
5
4
4
3
2
2

Bordpt
35
27
33
27
28
24
26
24
20
Kees Majoor

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 Hoofdklasse
Nog voor de competitie goed en wel begonnen is, krijgen we slecht nieuws te
verwerken. Evert Dollekamp, voormalig kampioen, begenadigd schrijver en
gewoon all-round aardige kerel, zegt op. Gebrek aan vrijdagavonden. Een
onbegrijpelijke reden natuurlijk. Iedereen weet dat er ongeveer 52 in een jaar
zitten, dus kun je 52 keer naar de damavond. Of had Evert het nou over gebrek
aan vrije vrijdagavonden? Nou ja, feit blijft dat Evert zich helaas heeft
teruggetrokken uit de hoofdklasse. Het aantal deelnemers in de hoofdklasse
kwam daarmee op elf.
Elf, het gekkengetal. En dat klopt deze competitie wel aardig. Bas, die vanwege
zijn maandenlange vakantie de eerste negen ronden verstek laat gaan, is nog
geen twee maanden later de eerste die alle tien tegenstanders heeft afgewerkt.
Dat is toch best knap, of gek, het is maar welke naam je het beestje geeft.
Richard M krijgt het voor elkaar eindelijk eens niet te verliezen van zijn eega,
nog zoiets geks. En Mariëlle zelf, die was ook niet normaal bezig, ook wel gek
geheten. Wellicht getergd door die onverwachte nul schiet ze een paar keer uit
haar slof met verrassende uitslagen. Geen schitterende winsten, maar twee
sterke remises, tegen niemand minder dan Marc en Cor. Als gevolg daarvan
staat ze ten tijde van het schrijven van dit verslag op een plaats die recht geeft
op een plaats in het eerste. Vooraf waren er waarschijnlijk weinigen die daar
geld op hadden durven inzetten. Zijzelf niet in de laatste plaats.
Het begin van de competitie kenmerkt zich door een Frerik die als een speer
overwinningen aan elkaar rijgt terwijl Arie en Arno hem uit alle macht
proberen bij te houden met verliespartijen. Het lukt ze helaas voor hen
allebei vrij aardig. Maar waar Frerik het na een drietal overwinningen wel mooi
vindt, gaan zij allebei nog even door. Als gevolg van een aantal ongelukkige
nederlagen staan zij allebei onderaan en lijkt handhaving in de A-groep een
onmogelijke opgave. De overige spelers doen het wat rustiger en voorzichtiger
aan. Zij verspelen allemaal de nodige punten tegen elkaar, om het netjes uit te
drukken (hakkers!).
Nadat Bas terug is van zijn werelddeelreis naar Zuid-Amerika, loopt de een na
de ander in de val. Cor, Arie, Arno, Marc en Mariëlle gaan allemaal ten onder.
Bas heeft weliswaar het nodige geluk aan zijn zijde, maar pas bij zijn zesde
wedstrijd komt er een eind aan zijn zegereeks. Frerik houdt hem op een puntje,
een prestatie die alleen Richard M hem later nog zal nadoen. Het heeft er
daarom alle schijn van dat de kampioen van Rijnsburg ook de clubkampioen
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wordt. Alleen Frerik kan hem nog inhalen en Marc kan nog op gelijke hoogte
komen. De rest is al op eerbiedige afstand gezet.
Is er dan helemaal niets meer spannend? Jawel, het is nog steeds spannend wie
zich gaan handhaven in de hoogste groep, straks de A-groep geheten. Die strijd
lijkt te gaan tussen beide Richards, Rinus, Mariëlle, Eric-Jan en ook hier
Marc. Voorlopig staan Eric-Jan en Marc onder de streep, maar zij hebben nog
een aantal wedstrijden in te halen. Sowieso is het aantal gespeelde wedstrijden
erg divers. Bas en Arie zijn zo goed als klaar, terwijl er nog genoeg mensen
zijn die met de hakken over de sloot de helft van de wedstrijden hebben
gespeeld. Een aandachtspuntje voor de tweede competitiehelft!
De stand per 17 december 2008:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bas Messemaker
Cor van Dusseldorp
Frerik Andriessen
Richard Kromhout
Richard Meijer
Rinus Kromhout
Mariëlle Meijer-Kromhout
Marc Bremer
Eric-Jan van Reenen
Arie Schoneveld
Arno Kooloos

Richard Meijer

AW
9
8
6
7
7
5
8
4
6
9
7

Ptn
16
10
9
9
8
5
5
4
4
4
2
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Verslag Eerste Klasse
In de eerste klasse is het vooral bovenin spannend wie er naar de A-groep zal
gaan. Die strijd gaat vooral tussen Jan S. en Pieter-Jan, maar ook Cees kan zich
hier nog in mengen als hij zijn overige 2 wedstrijden wint. Hierna zit het
allemaal dicht bij elkaar.
Even de tussenstand:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pieter-Jan Rijken
Jan Schijff
Cees van den Bosch
Laura Andriessen
Martijn Boekee
Jan Oudshoorn
Nico Mul
Jan Parlevliet
Vicky Andriessen
Steven den Hollander

AW
7
8
7
6
6
6
4
4
6
6

Ptn
12
12
10
7
6
5
3
2
2
1

Zoals te zien kan het onderin nog erg spannend worden wie er gaat degraderen,
maar ook is de strijd om de B- en C-groep nog niet beslist. Het is dus nog erg
spannend in deze klasse.
Nog even voor Nico en Jan P. : zorg dat je op tijd je wedstrijden haalt!
Volgende keer kan ik jullie melden wie er als winnaars uit deze strijd zijn
gekomen
Laura Andriessen
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Verslag Tweede klasse
Was het aanvankelijk zo dat wij maar 9 deelnemers hadden voor deze klasse,
zodat de wedstrijdleider zich al zorgen maakte over het feit dat er na december
niets meer te spelen zou zijn, gelukkig kwamen gaandeweg het toernooi Piet
v.Egmond en Nico Schoneveld er weer bij zodat er weer en volwaardige
competitie ontspon.
Een blik op de stand laat zien dat de krachtsverschillen dit jaar bijzonder klein
zijn, want op papier zijn er nog meer dan een handvol kandidaten om te
promoveren. De ranglijst wordt aangevoerd door Kees Majoor op de hielen
gevolgd door Jac v. Delft en verrassend Jasper Verhoef terwijl good old Piet
v.Egmond, Gert van Delft en aanstormend talent Jelle Vooys zich ook nog voor
het kampioenschap kunnen melden.
Voor Anton en Teun is dat helaas nu een brug te ver, maar het verschil is zeer
gering. Hans Andriessen Nico Schoneveld en Jan Lute weten zich wel goed te
verweren maar de productie laat het af en toe af weten zodat zij zich tevreden
moeten stellen met een lagere plaats. Voor hen geldt toch vooral de Olympische
gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen.
Dan nu de stand.

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

AW
10
9
8
8
7
9
6
6
7
8
8

Pt
14
13
11
9
8
8
7
6
5
4
1
Rinus Kromhout
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NK dames 2008
Van 16 tot 23 november werd in Zoutelande het NK dames gehouden. In eerste
instantie was ik vooral blij de finale gehaald te hebben, maar later kwam het
besef dat er dan ook weer serieus gedamd moest worden. Dat lukte aardig. De
eerste ronde was tegen Karlijn Overes, waar tegen het in de halve finales remise
was geworden. Zij opende met een Roozenburgaanval, die best vervelend was.
Maar ze was zo aardig die snel af te breken en daarna bleef het gelijkwaardig.
De tweede ronde was tegen Tanja Chub. Het begon met een wederzijdse aanval,
niets mis mee. Het damt wel lekker als je niets te verliezen hebt. De stukken
verdwenen van het bord en de zeven om zeven zag er ook niet verkeerd uit
eigenlijk. De 51e zet van zwart (4-9) vind Flits niet zo geweldig. Beter was 1420 en daarna op 24 gaan staan.
51. ..... 4-9
52. 33-29 14-20
53. 31-26 22x31
54. 26x37 16-21 en zwart bied remise aan.
Die heb ik vlot geaccepteerd, daarna besefte ik pas dat
de stand eigenlijk wel mooi was en dat ik rustig nog
even had mogen doorspelen. Volgende beter..
En er volgden nog 7 rondes, met voordelige remise (Fung), nadelige remise (de
Graag), benauwde ontsnapping (Verheul), gemiste remise (Doumesh). Kortom,
er is nog veel te verbeteren en
daarom moet ik me gewoon nog
een keer zien te plaatsen. De
halve finales beginnen komende
weekend alweer, dus het doel is
duidelijk.
Mariëlle en ik gaan ons plaatsen
voor het volgende NK!
Verder mijn dank voor alle
vormen van aanmoediging, live
support en advies (technisch en
mentaal).

Vrolijk gezicht bij begin van de eerste ronde
Gera Hol
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven?
Wie ben je?
Gé Berbee
Wanneer en waar ben je geboren?
Op 22 augustus 1963 in Den Helder
Wat is je burgerlijke staat?
Ongehuwd
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)?
LTS elektrotechniek, MTS en HTS elektronica.
Hoe lang dam je al?
Vanaf september 1993.
Speel je bij andere clubs?
Ja, bij damclub KDC (Katwijk).
Wat is je grootste prestatie op damgebied?
Kampioen in de hoofdklasse van de onderlinge van KDC in het seizoen
2006/2007.
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld?
De verschillende Salou Open toernooien in de periode 2003-2008. Vooral de
leuke en ontspannen sfeer onder de deelnemende dammers bij dit
vakantietoernooi spreekt mij aan. Uiteraard doet dit niets af aan de andere
toernooien in Nederland.
Van welke muziek houd je?
Mijn voorkeur gaat een beetje uit naar het populaire genre. Denk hierbij aan
Amy Winehouse, Laura Pausini, Belle Perez, Sergio Mendes, Guns n Roses,
Queen, ABBA, Marco Borsato en René Froger.
Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast)
Voor mij is belangrijk om me verder te ontwikkelen wat betreft theoretische
kennis over het dammen. Op bestuurlijk gebied hoop ik hier en daar ook mijn
steentje te kunnen blijven bijdragen aan zaken die met dammen te maken
hebben. Ik streef persoonlijk naar een levensvatbare toekomst voor damclub
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KDC. Als de kans zich voordoet zou ik best voor mijn huidige werkgever
(defensie) nog een keer naar het buitenland willen.
Wat verwacht je van het dammen in de toekomst?
De toekomst van het dammen zal meer en meer door landen buiten Nederland
worden bepaald. Door afnemende interesse in Nederland lijken andere landen
steeds meer invloed te krijgen op de toekomst van het dammen. Mogelijk dat de
mindere resultaten van Nederlandse dammers van de afgelopen jaren op
internationaal gebied hier van invloed zijn. Gelukkig beschikt Nederland over
zeer talentvolle jeugd. Meer betrokkenheid van andere landen hoeft zeker niet
slecht uit te pakken voor het internationale dammen, integendeel.
Wat vind je van het leven op aarde?
Ik vind dat we in een land leven waar primaire zaken zoals onderwijs,
gezondheid, energie, vervoer etc. relatief goed zijn geregeld. Doordat hier en
daar negativisme de boventoon lijkt te voeren lijkt het gras in andere landen veel
groener. Wie daadwerkelijk in andere minder ontwikkelde landen heeft kunnen
rondkijken weet dat dit veelal niet zo is.
Waar geniet je het meest van?
Lastige vraag, door mijn brede belangstelling kan ik zo snel niet iets specifieks
noemen. Een vakantie of een trip in Nederland is wellicht iets waar ik mij veelal
goed bij voel. Uiteraard zijn er nog veel andere zaken waar ik van kan genieten
zoals hardlopen of zwemmen.
Wat moeten we nog van je weten wat hierboven nog niet aan bod is gekomen?
In onze maatschappij is het belangrijk dat er mensen zijn die zich betrokken
voelen bij het wel en wee van een veelheid aan zaken zoals verenigingen en
instellingen. Denk hierbij aan het vele vrijwilligerswerk dat hierbij nodig is.
Volgens mij is iedereen die hiertoe in staat is moreel gezien verplicht om hier
een bijdrage aan te leveren.
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.)
Ik ben zeer benieuwd naar het verhaal van onze clubfilosoof Jan Schijff. Ik
waardeer vooral zijn positieve instelling.
Welke vraag wil je erbij? Welke vraag wil je eruit?
Wat is voor jou belangrijker: voetbal of dammen? Deze vraag in de plaats zetten
van: Wat vind je van het leven op aarde? Hopelijk wordt deze rubriek hierdoor
laagdrempeliger.
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Dammen in Groningen
Terug van allerlei Afrikaanse damavonturen zit ik nu weer gewoon in Groningen. Nou ja, 'gewoon'... Groningen is even goed een soort buitenland natuurlijk.
De taal is anders (als een Groninger bijvoorbeeld iets goed vindt, dan zegt hij:
's goed , maar als hij iets echt geniaal vindt, dan zegt hij: nait slecht, mien
jong ), de universiteit is in een paddepoel en tijdens pasen doet men er aan
neutjesschietn. Ik bedoel maar...
Enfin, ik ben natuurlijk niet in Groningen gaan wonen voor een antropologische
studie, maar om te dammen. Tot een korte tijd geleden zonder grootste gebeurtenissen trouwens. Mijn damleven liet zich het best vergelijken met een vis in
een emmer stroop op een rustige dag: beetje zwemmen, beetje kleven, maar niet
echt spannend dus. Maar daar zou spoedig verandering in komen...
7:30. Ik stond op en keek naar buiten. Alles wees er op dat dit een heel normale
dag in Groningen zou worden. Bella 15 was al meuh-roepend slagroom aan het
maken, de kippen hadden een discussie over de invloed van Kierkegaard op het
hedendaagse denken en de consequenties daarvan op de eiquota en toen ik de
krant las, stond er niets interesanters in dan dat de Groninger koek dit jaar nog
gezapiger was en een nog blauwere schaduw had dan vorig jaar. Ja, het zou vast
een heel normale dag worden. Totdat ik buiten kwam...
Op het moment dat ik buiten kwam besefte ik dat ik, witteling, op veld 47 stond.
Soms heb je dat gewoon. Je kunt niet uitleggen waarom, maar je wéét gewoon:
ik sta op veld 47. Niet op 46, ook niet op 48 en al helemaal niet op één van die
andere velden, nee, je staat op veld 47. Op zich niet heel bijzonder, zou je
zeggen. Gebeurt misschien niet elk jaar, maar toch zeker wel elke dag. Maar die
dag stond er ook nog een zwarte schijf links van me, op 46 dus. En dat kan
natuurlijk eigenlijk helemaal niet! Als het nou nog een dam was geweest... Dus
ik besloot Herman (want zo heette de schijf) maar eens te vragen hoe dat nou
kon, dat hij hier nou zomaar, als enkele schijf nota bene, naast me stond.
'Vraag jij mij wat ik hier nou doe op 46 als zwarte schijf? Wat ik mij afvraag is
wat jij hier doet, als wit dinges op veld 47 Je durft nogal! Ik weet niet waar jij
vandaan komt, maar hier in Gronderland horen er geen witte schijven op veld 47
te beginnen!' 'Gronderland?' vroeg ik. 'Ja Grondelland ja, je weet wel, het land
aan de andere kant van Bella 15's grote vlek.'
Een paar minuten zeiden we allebei niets en ik begon me een beetje ongemakkelijk te voelen. 'Als ik jou was', begon Herman opeens, 'Als ik jou was, dan zou
ik zo snel mogelijk naar de andere kant gaan.' Alles beter dan Gronderland,
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dacht ik, dus ik vroeg Herman hoe ik dan weer aan de andere kant kwam. Maar
Herman gaf geen antwoord op mijn vraag. In plaats daarvan keek hij me gewoon
een beetje sip aan. En na nog een paar minuten stilte was het enige wat hij kon
zeggen: 'Ik kain van honger deurklainke nie vinden.' Stomme Gronderlander... Ik
besloot dus gewoon maar te rennen. Maar hoe ik ook rende en rende, ik kwam
niet vooruit. 'Je moet met je hele vermogen rennen, om niet achteruit te gaan,'
zei Herman ineens. En toen besloot ik me om te draaien en stil te staan.
En de rest van het verhaal is, zoals men dat dan zo mooi zegt, geschiedenis.
Binnen no-time was ik aan de andere kant van het bord, van de andere kant van
het bord ging ik ook maar weer naar de andere kant van Bella 15's grote vlek en
ik werd wakker. Wat een rare droom! Gisteravond zeker te veel Groninger koek
gegeten... Maar toen ik naar buiten keek en Bella 15 zag, gaf ze me een vette
knipoog.
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Combinaties
Sinds kort hebben wij het genoegen training te krijgen van Bennie Provoost, die
onze hersenen weer net op een iets andere manier pijnigt dan dat Kees Thijssen
dat altijd deed. Omdat gedeelde smart, halve smart is, leek het ons wenselijk om
enige krakers met u te delen.

Mijn advies is om er een dambord bij te pakken, want de zetjes zijn tamelijk
ingewikkeld ! Let ook even goed op de kleuren, want overal wint zwart !!

Diagram 1 van Hierden-Provoost, halve finale NK 2006
42-37?
Zwart wint.

Diagram 2 Kousemaker-Provoost, oefenwedstrijd
PWG-Meurs
48-42?
Zwart wint

Diagram 3 Schwarzman-Provoost, Hiltex-toernooi 2007
(Combinatie overigens gemist in de partij)
27.46-41?
Zwart wint
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Diagram 4 (Met verwisselde kleuren E. Bude-B.
Raven, NKJ 1984).

Zwart aan zet wint!

Oplossingen:
Diagram 1. 34.42-37?
23-29! 35.34x12 25x34 36.39x30 3-8 37.12x3 20-25 38.3x20 25x34 39.40x29
15x42

Diagram 2. 28.48-42?
19-23! 29.29x16 13-19 30.22x11 2-7 31.11x24 20x47

Diagram 3. 27.46-41?
17-22! 28.27x7 21-27 29.32x21 16x27 30.7x16 27-32 31.38x27 13-19 32.24x13
9x47.

Diagram 4.
20

27-32! 21. 37x19 17-21 22. 26x28 18-23 24. 29x9 3x32 25. 38x27 20x47.
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