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Van de voorzitter 
  
Beste lezers, 
  
Allereerst wil ik alle lezers van ons onvolprezen clubblad een gelukkig Nieuw-
jaar toewensen en ik wens een ieder toe dat het jullie in alle opzichten goed 
mag gaan. 
Voor R.D.C. zal het jaar 2010 in het teken staan van de viering van het 75 jarig 
bestaan van onze vereniging. 
De jubileumcommissie heeft de afgelopen maanden behoorlijk veel werk ver-
richt en is er in geslaagd een behoorlijk aantrekkelijk programma samen te stel-
len waarin we er voor  zorgen dat het er voor iedereen een onvergetelijk feest 
wordt. 
Elders in dit blad vinden jullie de verdere uitwerking van het  feestprogramma, 
noteer de data zaterdag 20 maart en zaterdag 29 mei alvast maar in je agenda. 
  
De competitie voor de zaterdagteams verloopt op zijn zachts gezegd zeer moei-
zaam, zo staat ons vlaggenschip na 7 wedstrijden op de degradatiestreep en zal 
er heel hard gestreden moeten worden om handhaving te bewerkstelligen. Het 
is de spelers van het 2e tiental nog niet gelukt om wedstrijdpunten te vergaren, 
maar zoals hun teamleider op de laatste bestuursvergadering zei, de sfeer in 
het team is goed en het gaat ons zeker lukken om één wedstrijd te winnen. 
De spelers van het derde, wat in de D.M.H. competitie speelt, ervaren ook dit 
jaar weer dat het onderlinge krachtsverschil in de andere teams zo groot is dat 
er voor de spelers van de eerste drie borden van ons team geen eer te behalen 
valt en zij daardoor bijna altijd met een onoverbrugbare achterstand worden 
geconfronteerd zodat er weinig wedstrijdpunten te behalen zijn. 
Helaas zien wij als bestuur geen mogelijkheid om hier op korte ter-
mijn verandering in te brengen.  
  
De interne competitie verloopt redelijk volgens plan en de nieuwe opzet voor 
de Piet v.Egmond bokaal mag een succes worden genoemd . 
Tot slot wil ik iedereen oproepen om op onze vernieuwde website 
www.damclubrdc.nl  te kijken voor de actuele standen en tegelijkertijd Mariëlle 
en Cor bedanken voor de geleverde inspanning om dit voor elkaar te krijgen. 
  
 Rinus Kromhout 
 

3D=22http:/www.damclubrdc.nl=22
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Van de Redactie 
 
Nieuw lettertype 
De redactie merkt dat u langzaam aan overstapt op Office 2007, want steeds 
vaker krijgen wij .docx bestanden voorgeschoteld. Daarom konden wij natuur-
lijk niet achterblijven. Bij deze nieuwe versie horen ook enkele nieuwe letterty-
pes, zoals Cambria en Calibri, die er om eerlijk te zijn, best wel ok uitzien, in elk 
geval op het computerscherm. Een uitstekend moment dus om te testen wat er 
gebeurd als je met een nieuwe frisse stijl een clubblad afdrukt. Met een beetje 
geluk kan de klassieke Times New Roman de prullenbak in. 
 
Extra Ledenlijst 
De ledenlijst in het septembernummer dit jaar bleek op een aantal punten toch 
iets achter te lopen. Vandaar in dit nummer een gloedje nieuwe. 
 
Aanleveren stukjes 
Wederom hartelijk dank voor het insturen van de verslagen. Extra dank voor 
alle spontane inzendingen, ga zo door. Begin alvast aan uw stukje voor maart!
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Damkalender 
 
Wo 13 Jan 2010 TopTraining 
Do 14 Jan 2010 Bodegraven - RDC prov 
Vr 15 Jan 2010 Clubkampioenschap  
Vr 22 Jan 2010 PvE trofee / Clubkampioenschap 
Za 23 Jan 2010 Nationale competitie ronde 9 
Wo 27 Jan 2010 TopTraining 
Vr 29 Jan 2010 Clubkampioenschap 
Vr 5 Feb 2010 PvE trofee / Clubkampioenschap 
Za 6 Feb 2010 Nationale competitie ronde 10 
Vr 12 Feb 2010 Clubkampioenschap 
Vr 19 Feb 2010 PvE trofee / Clubkampioenschap 
Za 20 Feb 2010 Nationale competitie ronde 11 
Vr 26 Feb 2010 Clubkampioenschap 
Vr 5 Maa 2010 PvE trofee / Clubkampioenschap 
Za 6 Maa 2010 Nat. competitie Promotie/degradatie 
Wo 10 Maa 2010 TopTraining 
Vr 12 Maa 2010 PvE trofee / Clubkampioenschap 
Vr 19 Maa 2010 PvE trofee / Clubkampioenschap 
Za 20 Maa 2010 75-jarig jubileum toernooi RDC 
Vr 26 Maa 2010 Laatste ronde clubkampioenschap 
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Nico Schoneveld 60 jaar lid 
 

 
Op de eerste damvrijdag van het nieuwe jaar, werd Nico Schoneveld in het 
zonnetje gezet vanwege zijn 60 jaar lidmaatschap. De voorzitter sprak enkele 
mooie woorden tot Nico en overhandigde hem een oorkonde namens de KNDB 
en een cadeau namens de club. 
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75 jaar Rijnsburgse DamClub  
 

Bericht van de jubileumcommissie 
 
Beste leden, 
In de laatste bestuursvergadering heeft de jubileumcommissie een aantal voor-
stellen gedaan voor de viering van ons 75-jarig bestaan. 
 
20 maart 2010 
Als eerste zal er een damtoernooi worden gehouden op zaterdag 20 maart a.s. 
Dit toernooi zal toegankelijk zijn voor leden, oud-leden, trainer, oud-trainers en 
leden van verenigingen waar wij een hechte band of speciale relatie mee heb-
ben. Hoewel wij al veel namen van oud-leden hebben, is het best mogelijk dat 
u er ook prijs opstelt dat er bepaalde oud-leden worden uitgenodigd. Er hangt 
een lijst met namen op de club, die u zo nodig kan aanvullen. 
De opening van het toernooi zal om 13.00 uur zijn. Het speeltempo zal 10 mi-
nuten plus 5 seconde per zet bedragen. Om 17.00 uur is het toernooi afgelopen 
en is er  voor iedereen gelegenheid om het bestuur te feliciteren met het be-
reiken van deze mijlpaal. Voor alle aanwezigen staat er dan een koud buffet 
klaar. 
U kunt zich nu reeds opgeven via www.damclubrdc.nl.  
 
29 mei 2010 
Als tweede hebben wij voor alle leden en partners een uitgaansdag gepland op 
zaterdag 29 mei a.s. Wij hebben een bus gereserveerd , waarbij  ’s middags het 
spelelement centraal zal staan. Aansluitend is er ’s avonds een diner. De ver-
trektijd is 13.00 uur vanuit Rijnsburg en wij hopen om omstreeks 22.00 uur 
weer terug te zijn. Dit om eventuele oppas te regelen. De precieze invulling is 
nog niet bekend, maar zodra wij het definitieve programma hebben, horen jul-
lie weer van ons.  
 
Jeugd 
Als derde gaat de jeugd zoals gebruikelijk bij een lustrum van ons een dag naar 
een pretpark. De precieze datum is nog niet bekend, maar zal op een zaterdag 
in juni zijn. 
De kosten van alle festiviteiten komen ten laste van het jubileumfonds. 
Er wordt door de commissie en het bestuur nog nagedacht over de uitgave van 
een speciaal jubileumnummer van ons clubblad.  
 

http://www.damclubrdc.nl/
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Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u bij de jubileumcommissie te-
recht. 

 
De jubileumcommissie (Gert van Delft, Anton van 

Dusseldorp, Arno Kooloos en Rinus Kromhout). 
_________________________________________________________________ 
 

Verslag Hoofdklasse 
 
Voorlopig ontloopt iedereen elkaar nog niet heel veel en is het boven en onder-
in nog erg spannend. Richard K. staat aan kop met 11 punten uit 8, maar hij 
heeft de hete adem van Cor in zijn nek. Die heeft nu 10 uit 5, dus heeft nog een 
aantal wedstrijden om in te lopen op Richard. Hierachter komen Eric-Jan en de 
andere Richard, die beide 9 punten hebben en dus ook nog volop kans maken 
op het kampioenschap!  
 
Dan komen we bij Jan, die 8 punten heeft, maar al bijna is uitgespeeld. Dit is 
ook het geval bij Arie, alleen heeft Arie 7 punten. Overigens heeft Jan een 
mooie remise tegen Richard M. behaald. En dan Frerik, die pas 6 punten heeft, 
maar ook pas 3 keer heeft gespeeld! Dus bij deze roep ik hem op om niet meer 
af te zeggen, want anders zwaait er wat! En hij heeft natuurlijk ook nog volop 
zicht op het kampioenschap. 
 
Op plaats 8 staat Mariëlle met 5 punten. Zij mocht een mooie remise tegen Ri-
chard K. noteren. Zo ook Laura, alleen heeft Laura pas 3 punten. Tussen Mariël-
le en Laura staat Arno, met 4 punten.Rinus staat op de 11e plaats, met 2 pun-
ten. Maar Rinus heeft de bovenste helft al gehad, dus kan nu tegen de onderste 
helft gaan proberen de punten te scoren. En op de laatste plaats staat Nico, 
met helaas nog 0 punten. Maar bij deze het goede voornemen van Nico voor 
het komende jaar: punten scoren in de hoofdklasse! 
 
Voor de volledigheid nog even de tussenstand: 

 

        We   Pt  
1   Richard Kromhout   8 11 
2   Cor van Dusseldorp   5 10 
3   Eric Jan van Reenen   6 9 
    Richard Meijer    6 9 
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5   Jan Schijff     9 8 
6   Arie Schoneveld    9 7 
7   Frerik Andriessen   3 6 
8   Marielle Meijer - Kromhout  6 5 
9   Arno Kooloos    5 4 
10   Laura Andriessen    5 3 
11   Rinus Kromhout    7 2 
12   Nico Mul     5 0 

Laura Andriessen 

 

Tussenstand Eerste klasse 
  
Nu er ongeveer 60 % van de wedstrijden is gespeeld zijn er op zijn minst nog 
zes kandidaten voor de titel in beeld. Op dit moment wordt de ranglijst aange-
voerd door de Majoor en zo hoort het ook in de strijd. 
 
Of hij aan het eind van dit toernooi ook nog aan kop staat valt nog te bezien 
want zijn naaste belagers Martijn Boekee, good old Piet v.Egmond  en de altijd 
gevaarlijke Jac. v. Delft zijn zeker niet van plan hem ongestoord zijn gang te la-
ten gaan, al zullen alle betrokkenen ontkennen dat zij voor het kampioenschap 
gaan. En dat terwijl mijn inziens ook Steven den Hollander niet kansloos moet 
worden geacht. Niet uit te sluiten valt dat Jan Oudshoorn die nu op een zesde 
stek staat zich ook nog  met de titelstrijd gaat bemoeien en misschien gaat Jan 
Parlevliet alles en iedereen verrassen en zorgt hij er persoonlijk voor dat niet 
geel zwart maar blauw wit koning kraait. 
 
Voor de overige spelers geldt dat zij met het wegsnoepen van hier en daar een 
punt de voornoemde personen een illusie armer kunnen maken. 
Dus heren zet hem op! 
 
 
    AW  PTN 
Kees Majoor    8  11  
Martijn Boekee    7  10  
Piet van Egmond   7  10  
Jac van Delft    7  10  
Steven den Hollander  6  8  
Jan Oudshoorn    4  7  
Jasper Verhoef   7  7  
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Anton van Dusseldorp  8  7  
Jan Parlevliet    4  4  
Nico Schoneveld   8  4  
Gert van Delft    4  2  
Teun de Kluyver   6  2  
Jan Lute    8  2 
 

Rinus Kromhout 
 

Stand PvE 11 december 2009 per categorie 
 

Ranglijst categorie A 
   AW +   =   - Pt  E-Rt Prest 
    1  Cor van Dusseldorp     5   4  -  1  -  0     9    1402  1379  
    2  Marc  Bremer     3   2  -  0  -  1     4    1282  1150  
    3  Richard  Kromhout     7   5  -  1  -  1    11    1331  1132  
 

 Ranglijst categorie B 
   AW +   =   - Pt  E-Rt Prest 
    1  Arno  Kooloos     1   1  -  0  -  0     2    1099  1922  
    2  Rinus  Kromhout     3   2  -  1  -  0     5    1112  1102  
    3  Arie  Schoneveld     7   3  -  2  -  2     8    1019  1094  
    4  Jan  Schijff     5   2  -  1  -  2     5    1037  842  
    5  Piet van Egmond     9   3  -  1  -  5     7     904  820  
 

Ranglijst categorie C 
   AW +   =   - Pt  E-Rt Prest 
   1  Steven den Hollander     5   3  -  0  -  2     6     773  1080  
   2  Martijn  Boekee     7   1  -  4  -  2     6     806  918  
   3  Jac van Delft     3   0  -  2  -  1     2     842  814  
   4  Jasper Verhoef     3   1  -  1  -  1     3     750  801  
   5  Kees  Majoor     7   2  -  2  -  3     6     844  767  
   6  Gert van Delft     3   1  -  1  -  1     3     786  725  
   7  Jan  Oudshoorn     7   1  -  1  -  5     3     886  662  
   8  Teun de Kluyver     6   1  -  2  -  3     4     600  604  
   9  Anton van Dusseldorp     6   0  -  1  -  5     1     764  453  
  10  Nico  Schoneveld     2   0  -  0  -  2     0     719  0  
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Stand PvE 11 december 2009 
 

Ratingwinst 
 

   AW +   =   - Pt Ratingwinst 
    1  Steven den Hollander     5   3  -  0  -  2     6   42 
    2  Martijn  Boekee     7   1  -  4  -  2     6   23 
    3  Arie  Schoneveld     7   3  -  2  -  2     8   22 
    4  Teun de Kluyver     6   1  -  2  -  3     4   10 
      Cor van Dusseldorp     5   4  -  1  -  0     9   10 
      Arno  Kooloos     1   1  -  0  -  0     2   10 
    7  Jasper Verhoef     3   1  -  1  -  1     3   8 
    8  Rinus  Kromhout     3   2  -  1  -  0     5   3 
    9  Jac van Delft     3   0  -  2  -  1     2   1 
   10  Gert van Delft     3   1  -  1  -  1     3   0 
   11  Marc  Bremer     3   2  -  0  -  1     4   -3 
   12  Kees  Majoor     7   2  -  2  -  3     6   -10 
   13 Richard  Kromhout     7   5  -  1  -  1    11   -12 
   14  Nico  Schoneveld     2   0  -  0  -  2     0   -16 
   15 Piet van Egmond     9   3  -  1  -  5     7   -18 
   16  Jan  Schijff     5   2  -  1  -  2     5   -21 
   17  Anton van Dusseldorp     6   0  -  1  -  5     1   -35 
   18 Jan  Oudshoorn     7   1  -  1  -  5     3   -36 
 

  

 

  

 

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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Wedstrijdverslag RDC 1 
 
TDV – RDC 
 
Een nieuw seizoen staat weer voor de deur. Vorige jaar hebben we met promo-
tie degradatie wedstrijden ons moeten handhaven en ik heb toch goede hoop 
dat dit komend seizoen niet nodig is. Twee spelers zijn vervangen: Frerik ging 
liever ergens in het oosten van het land spelen en Arie is terug naar het twee-
de. In hun plaats zijn Mariëlle en Rinus erbij gekomen. Op woensdag voor de 
wedstrijd stond er een groot interview in het Leids Dagblad waarin ik aangaf 
dat eigenlijk de eerste drie wedstrijden van groot belang zijn. Het zijn 2 tegen-
standers van ongeveer hetzelfde niveau en 1 echte titelkandidaat, maar loopt 
het die drie wedstrijden niet en mocht je onverhoopt op nul punten staan, dan 
kan de vierde wedstrijd tegen een echte degradatiekandidaat weleens met heel 
veel spanning gespeeld moeten worden en dat is toch iets wat je normaal pro-
beert te vermijden. Maar ik had goede hoop dat we de eerste wedstrijd ge-
woon zouden winnen. 
 
Op tijd op weg naar Tilburg. We zijn volledig en arriveren allemaal op tijd in Til-
burg. Helaas blijkt onze tegenstander versterkt te zijn. Ze hebben twee inval-
lers, maar wel twee invallers van een rating van boven de 1200 ipv twee jonge 
Belgische talenten, die in mijn ogen niet echt sterk zijn. 
 
Maar al gauw wordt het nog dramatischer, Eric trapt al gauw in een combinatie 
en Pieter-Jan vergaat het niet veel beter. Gelukkig weet Cor zijn tegenstander 
op te vouwen en brengt Marc met een mooi uitgevoerd plan, de spanning vol-
ledig terug in de wedstrijd. 
 
Mariëlle brengt met een spectaculaire overwinning op de Europees kampioen 
aspiranten ons zelfs op voorsprong. Dit moet toch genoeg zijn. Beiden Richards 
en Eric-Jan staan beter en de standen van Laura en Rinus moeten toch gewoon 
te houden zijn. 
Richard Meijer vergooit in tijdnood zijn winst en tot overmaat van ramp verliest 
Eric-Jan zijn betere stand. Ikzelf kom ook niet tot winst, ondanks nog wat wan-
hopige pogingen. Rinus heeft na de tijdnood een mindere stand, maar vind de 
remise niet en moet capituleren. Laura maakt daarna nog wel remise na 6 uur 
spelen, maar dat mag niet meer baten. 
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 TDV   -  RDC Rijnsburg   11 - 9 
 Hein de Cokere  -  Richard Kromhout  1 - 1 
 Cor Kuijstermans -  Richard Meijer  1 - 1 
 Anton van Berkel -  Cor van Dusseldorp 0 - 2 
 Kees van Bakel  -  Eric Jan van Reenen 2 - 0 
 Chris Korsten  -  Laura Andriessen  1 - 1 
 Theo van den Hoek -  Marc Bremer  0 - 2 
 Jimmy Depaepe  -  Pieter Jan Rijken 2 - 0 
 Koos van Amerongen -  Rinus Kromhout 2 - 0 
 Michel Stempher  -  Eric Hogewoning 2 - 0 
 Thijs van den Broek -  Marielle Meijer - Kromhout 0 - 2 
 
Constant Charlois – RDC 
 
Ook onze tweede wedstrijd is een uitwedstrijd. Qua rating is Constant een stuk 
beter, maar in de praktijk blijkt het meestal een vrij gelijkwaardige wedstrijd. 
Ook Constant heeft de eerste wedstrijd verloren, dus beiden willen hun valse 
start goed maken. 
 
De wedstrijd begint goed, Mariëlle speelt tegen een razendsnelle tegenstander, 
maar ze laat zich niet gek maken en haalt probleemloos remise. Remise van 
Marc na een flankspel partij zonder echte grote kansen brengt de stand op 2-2. 
Richard Meijer wint doordat zijn tegenstander in het klassieke middenspel een 
veels te dure dam uithaalt. Helaas blijkt dit de enige overwinning van de mid-
dag.  
 
Rinus verliest doordat hij zich vergrijpt in een moeilijke stand. Eric-Jan gaat in 
tijdnood helemaal de mist in en kan ook zijn tegenstander feliciteren. Cor van 
Dusseldorp denkt in het middenspel gewonnen te hebben, maar toen bleek zijn 
tegenstander een lokzet in de partij te hebben geweven. Deze lokzet brengt 
zijn tegenstander redding en gaf remise.  
 
Ik speel een solide partij, maar omdat mijn tegenstander na de tijdnood nog 
blundert, speel ik door, waardoor mijn tegenstander kwaad wordt en mij zelfs 
uitmaakt voor kinderachtig. Ja, wie blundert er nu in tijdnood, niet ik!  
 
Laura speelt een partij met wisselende kansen. Zelfs enkele offers komen erin 
voor, maar uiteindelijk blijft een gelijkwaardige stand over. Eric gaat in tijdnood 
helemaal de mist in en komt een schijf achter. Hij blijft nog dapper doorvech-
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ten, maar dat levert hem niets meer op.  
Als laatste zit Pieter-Jan nog, nadat hij de hele partij aan de leiding is gegaan, 
moet hij lijdzaam toe zien hoe zijn stand verwatert. Uiteindelijk neemt hij een 
verrassende remisecombinatie, maar in het vervolg maakt hij nog een foutje en 
verliest alsnog.  
 
 Constant Charlois   -  RDC Rijnsburg   13 - 7 
 Francis Tholel  -  Pieter Jan Rijken  2 - 0 
 Jaap Riesenkamp -  Eric Jan van Reenen  2 - 0 
 Patrick Stork -  Marc Bremer  1 - 1 
 Ruud van Drunen -  Cor van Dusseldorp  1 - 1 
 Soelinder Jagram  -  Richard Meijer  0 - 2 
 Daouda Soumah  -  Richard Kromhout  1 - 1 
 Jurgen Tholel  -  Laura Andriessen  1 - 1 
 Radjes Balkaran -  Marielle Meijer - Kromhout  1 - 1 
 Eduard Autar  -  Rinus Kromhout  2 - 0 
 Ramdew Jahani  -  Eric Hogewoning  2 - 0 
 
RDC - SNA 
 
Spelen tegen een van de twee grote favorieten en dan ook nog 2 invallers, dat 
beloofd weinig goeds. Het lijkt wel of SNA het afdwingt; de vorige keer dat we 
tegen hen speelden, hadden we ook al een invaller nodig. 
Om een kans te maken, had ik Cor en mijzelf wat naar beneden gehaald, zodat 
wij konden winnen en misschien zo op verrassende wijze toch minimaal een 
punt konden halen. 
 
Helaas pakt het helemaal verkeerd uit. Cor zit tegen hun zwakste en wint dan 
ook gemakkelijk, maar daar staat tegenover dat Mariëlle al binnen het uur 
heeft verloren door een zetje. Fons kan het ook niet bolwerken en verliest ook 
al betrekkelijk snel. Albert laat zien dat hij toch over behoorlijk veel ervaring 
beschikt en speelt zonder problemen remise. 
 
Marc heeft zijn dag niet en wordt in een op het oog weinig aan het handje 
standje totaal verrast door tal van combinaties en besluit een schijf te offeren, 
dit blijkt echter weinig te helpen. Richard Meijer scoort verrassend anslusstor, 
door in het eindspel wel op te letten, terwijl zijn tegenstander denkt dat alles 
wel remise is. Helaas weet ik zelf niet mijn mooie stand omzetten in een over-
winning. 
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Laura Andriessen heeft lange tijd kansjes, maar dit blijkt onvoldoende te zijn 
om ook maar in de buurt van winst te komen. Eric-Jan gaat in de tweede tijd-
nood helemaal de mist in, hij geeft op, terwijl hij een theoretische remise op 
het bord heeft staan. Het meest jammer eraan is dat hij in het middenspel heel 
goed stond. Als laatste vecht Pieter-Jan, via een omsingeling komt hij in een 
beter eindspel terecht, maar zijn tegenstander blijft koelbloedig en vind de re-
mise. 8-12 uiteindelijk valt niet tegen, met een beetje meer geluk hadden we 
een punt gehaald. 
 
 RDC Rijnsburg   -  SNA   8 - 12 
 Laura Andriessen  -  Guido Verhagen  1 - 1 
 Richard Meijer  -  Ivo de Jong  2 - 0 
 Marc Bremer  -  Mike Koopmanschap  0 - 2 
 Marielle Meijer - Kromhout  -  Richard Mooser  0 - 2 
 Richard Kromhout  -  Theo Tesselaar  1 - 1 
 Cor van Dusseldorp -  Jan Groeneweg  2 - 0 
 Eric Jan van Reenen -  Steven Wijker  0 - 2 
 Pieter Jan Rijken  -  Erik van Kampen 1 - 1 
 Fons van der Plas -  Benno van Straten 0 - 2 
 Albert Huisman  -  Dave Bleeker  1 - 1 
 
Samen Sterk – RDC 
 
Vandaag zou onze eerste overwinning komen. Cor, Richard, Marc en ik zouden 
voor minimaal 6 punten zorgen en de rest moest toch zeker wel 5 punten kun-
nen halen. Helaas zijn er van die dagen dat alles anders gaat. 
  
Arno liep al heel snel in een combinatie en verloor. Niet veel later kwam Laura 
een schijf achter en ze vocht nog wel dapper door, maar verlies was onafwend-
baar. Mariëlle ging vanuit een goede stand in tijdnood de mist in en zorgde 
voor de derde nul bij ons. Ik speelde een aardige partij, maar meer dan remise 
was het nooit. Richard Meijer had de hele partij druk op zijn tegenstander, toen 
deze in het late middenspel de mist in ging, was Richard er als de kippen bij om 
zijn positie te verzilveren in een mooie overwinning.  
 
Pieter-Jan speelde een solide partij, maar draaide 2 zetten om in tijdnood en 
moest dat bekopen met verlies. Cor kon vervolgens met een schijf voorsprong 
geen winst vinden en moest teleurgesteld in remise berusten. Eric-Jan had al 
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het geluk van de wereld dat zijn tegenstander na de tijdnood een enorme 
blunder maakte en dat hij zo nog kon ontsnappen naar remise. Marc leek zijn 
tegenstander helemaal te overvleugelen. Maar toen zijn tegenstander een 
schijf had geofferd bleek de winst ook onvindbaar en moest Marc na 6 uur 
strijd in remise berusten. Als laatste was Rinus nog bezig. Hij had de hele partij 
licht onder druk gestaan, maar kwam op dam. Zijn tegenstander echter ook en 
na een lang eindspel, bleek Rinus onvoldoende te hebben om een punt te sco-
ren en verloor zo uiteindelijk ook. 
 
Een zware middag voor ons en 14-6 verlies en degradatie komt nu toch echt in 
zicht. Het seizoen is echter nog lang, maar er zal toch spoedig gescoord moeten 
worden. 
 
 Samen Sterk   -  RDC Rijnsburg   14 - 6 
 Micha van Tol  -  Richard Kromhout  1 - 1 
 Richard Treur  -  Laura Andriessen  2 - 0 
 Martin de Jong  -  Pieter Jan Rijken  2 - 0 
 Louis de Frankrijker -  Marc Bremer  1 - 1 
 Ruud de Kooter  -  Cor van Dusseldorp  1 - 1 
 Raymond van Es -  Marielle Meijer - Kromhout 2 - 0 
 Jo Fijen -  Eric Jan van Reenen 1 - 1 
 Martin van der Sluis -  Richard Meijer  0 - 2 
 Jeroen Stolwijk  -  Rinus Kromhout  2 - 0 
 Martien Out -  Arno Kooloos  2 - 0 
 
RDC – 020 

Thuis tegen een Amsterdamse ploeg is meestal gunstig. Amsterdammers zijn zo 
verliefd op hun stad dat ze de weg er buiten nauwelijks kennen. Meestal heb-
ben ze ook bij uitwedstrijden invallers nodig. Wij zouden volledig zijn, maar he-
laas moest Laura zich afmelden wegens ziekte. Ik dacht altijd dat dokters nooit 
ziek waren, nu weet ik echter beter. 

Als eerste was er een fikse tegenvaller, Albert maakte een enorme blunder net 
na de opening en kon gelijk opgeven. Eric kwam beroerd uit de opening en het 
duurde nog vrij lang, maar toch kon hij zijn stand niet redden en verloor hij. Ge-
lukkig wist Marc het tij te keren. Zijn tegenstander haalde zijn zetten niet bij de 
eerste tijdslimiet en moest daardoor opgeven in een stand die waarschijnlijk 
anders ook door Marc gewonnen zou zijn. Als vierde scoorde Cor een remise. 
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Een partij met allebei een hoge aanval op elkaars lange vleugel, bracht een 
hoop spanning, maar niet meer dan dat.  

Rinus haalde zijn eerste punt van het seizoen. Na de hele partij licht onder druk 
gestaan te hebben, offerde hij in de tijdnoodfase 3 schijven om naar dam te 
gaan. Helaas kon hij niet verhinderen dat zijn tegenstander ook naar dam ging 
en zo werd het remise. Ik rolde vanaf zet 1 mijn tegenstander langzaam op en 
haalde dan ook een verwachte overwinning binnen. Pieter-Jan had de hele par-
tij een explosieve stand, waarbij elke misser aan beide kanten fataal kon zijn. 
Dit resulteerde in een mega eindspel, waarbij Pieter-Jan de betere papieren 
leek te hebben. Echter na een partij lang geen foutje gemaakt te hebben, gaf 
hij in het eindspel pardoes een schijf en zodoende ook zijn winstkansen weg. 
Wel maakte hij nog remise.  

Mariëlle speelde de hele partij tegen een aanval van haar tegenstander. Hoe 
dunner de stand werd hoe beter haar tegenstander leek te staan, maar Mariël-
le hield het hoofd koel en liet in het eindspel zien dat ze secuur nog een puntje 
kon halen. Eric-Jan liep in een doorbraak in de tijdnoodsfase. Hij vocht nog lang 
door, maar kon uiteindelijk de nederlaag niet afwenden. Als laatste zat onze 
topscorer na vier ronden Richard Meijer nog. In een lang eindspel behaalde hij 
als eerste dam, toen hij ook nog een tweede dam haalde, leek het eindspel 
hem kansen te gaan geven. Echter een slim offer van zijn tegenstander bracht 
een theoretische remisevariant op het bord. Alleen had zijn tegenstander zo-
veel tijd hiervoor gebruikt dat hij in grote tijdsproblemen kwam. Richard maak-
te hier slim gebruik van en hierdoor redde zijn tegenstander het benodigde 
aantal zetten niet en had Richard alsnog gewonnen en zo het eerste punt voor 
RDC binnen gesleept. 

 RDC Rijnsburg   -  O2O   10 - 10 
 Cor van Dusseldorp -  Johan Capelle  1 - 1 
 Albert Huisman  -  Peter van Heun  0 - 2 
 Eric Jan van Reenen -  Bert Bakhuis  0 - 2 
 Marc Bremer -  Erik Brunsman  2 - 0 
 Eric Hogewoning  -  Rob Geurtsen  0 - 2 
 Rinus Kromhout  -  Pieter Hildering  1 - 1 
 Richard Kromhout -  Frank Pasman  2 - 0 
 Marielle Meijer - Kromhout -  Hans van den Heuvel 1 - 1 
 Richard Meijer  -  Roep Bhawanibhiek 2 - 0 
 Pieter Jan Rijken  -  Gerrit Tigchelaar 1 - 1 
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Micone - RDC 
 
Weer uit naar Tilburg, nog wel op mijn moeders verjaardag. Kan de KNDB daar 
voortaan geen rekening mee houden? Micone speelt sinds 2 jaar weer in de 
hoofdklasse en zijn duidelijk een van de sterkste teams. Gelukkig waren we 
weer eens volledig. Omdat Micone eigenlijk altijd dezelfde tactiek hanteert, 
had ik een verrassende opstelling uit de hoge hoed getoverd. Pieter-Jan, Rinus 
en Eric op de bovenste drie borden. 
  
Als eerste speelde Richard remise, tegen de goede verdediging van zijn tegen-
stander kwam hij nergens en moest dan ook al gauw genoegen nemen met een 
punt. Cor liet zien dat zijn vorm met de week beter wordt en verpulverde zijn 
tegenstander. Toen zijn tegenstander zwaar onder druk stond, trapte hij ook 
nog in een lichte grappige combinatie. Door zijn tegenstander een dam te ge-
ven en vervolgens de dam op een precies veld af te pakken, sloeg Cor er daarna 
5 naar dam! Zijn tegenstander gaf meteen gedesillusioneerd op. Helaas kon 
Pieter-Jan dat mooie succes geen vervolg geven. Hij verwaarloosde tegen zijn 
gewoonte in zijn verdediging op zijn korte vleugel en toen zijn tegenstander 
deze vleugel had opgeblazen, resteerde er weinig anders meer dan opgeven 
voor Pieter-Jan. Rinus speelde een moeizame partij. Het leek net of hij de hele 
partij achter de feiten aanliep. Toen hij ten slotte ook nog een schijf verloor 
was het gauw gebeurd. Eric-Jan speelde een rustige klassieke partij, maar toen 
zijn tegenstander een positionele blunder maakte was Eric-Jan er als de kippen 
bij om dat af te straffen en zo de stand weer in evenwicht te trekken. 
 
Ik bracht ons op voorsprong door in een technische partij te laten zien dat 
dammen toch echt meer is dan een beetje lukraak de schijven neerzetten. Lau-
ra speelde een sterke partij. In een omsingeling moest haar tegenstander 
noodgedwongen een offer plegen. Hierdoor kreeg hij wel doorbraak, maar Lau-
ra ook en dit resulteerde helaas in een remise. Mariëlle speelde een goede par-
tij, maar net op het eind pleegde ze een paar kleine foutjes en die waren tegen 
deze sterke tegenstander fataal. Marc speelde een heel spannend systeem, 
waarbij er maar weinig ruimte was om te manoeuvreren. Het was te verwach-
ten dat dit met een grote ruil van het bord zou gaan en dat gebeurde ook. De 
overblijvende stand leek spannender dan hij was en Marc moest dan ook be-
rusten in remise. 
 
Als laatste zat Eric nog. Hij verloor al in de opening een schijf en dat is normaal 
gesproken gelijk aan verlies in deze klasse, maar Eric bleef vechten en kwam 
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zowaar nog in een eindspel terecht. Maar toen bleek Eric aan het einde van zijn 
kracht te zijn en verloor uiteindelijk toch nog. 
 
Zo werd het dus 9-11 en verloren we weer, maar deze wedstrijd gaf wel hoop 
dat we spoedig wel zouden gaan scoren. 
 
 Micone   -  RDC Rijnsburg   11 - 9 
 Marc de Meulenaere -  Pieter Jan Rijken  2 - 0 
 Bryan Wollaert  -  Rinus Kromhout  2 - 0 
 Peter Schellekens  -  Eric Hogewoning  2 - 0 
 Peter Kort  -  Richard Meijer  1 - 1 
 Eddy Budé  -  Cor van Dusseldorp 0 - 2 
 Joeri Hezemans  -  Richard Kromhout  0 - 2 
 Toine Brouwers  -  Marc Bremer 1 - 1 
 Toby Hage  -  Marielle Meijer - Kromhout  2 - 0 
 Yves Vandeberg  -  Laura Andriessen  1 - 1 
 Ad de Hoon  -  Eric-Jan van Reenen  0 - 2 
 
RDC- VAD 
 
Onze laatste wedstrijd van 2009. Tegen het oude hippie-team uit Amsterdam. 
De wedstrijd tegen VAD eveneens laag geklasseerd was een echte vierpunten 
wedstrijd. Bij verlies zou degradatie wel heel dichtbij komen, terwijl bij een 
overwinning we alles weer echt in eigen hand zouden krijgen. Met Gera als in-
valler voor Pieter-Jan, moesten we toch afwachten, hoe het na een periode van 
geen wedstrijden, ervoor stond bij Gera. 
 
De wedstrijd begon goed. Cor vernietigde een vleugel van zijn tegenstander en 
blies bij een reddingsactie van zijn tegenstander om zijn vleugel iets te verster-
ken de andere vleugel op en won zo snel en eenvoudig. De remise van Eric-Jan 
was een lichte tegenvaller, als hij zijn één na laatste zet een ander had gedaan 
had hij makkelijk kunnen winnen, nu moest hij berusten in een remise. Hierna 
een echte tegenvaller, Marc verloor al heel gauw in de partij de controle op de 
stand en moest de hele tijd achter de feiten aanlopen. Tot overmaat van ramp 
kwam hij op een gegeven moment helemaal vast te staan en moest hij zijn te-
genstander feliciteren. Mariëlle speelde een klassieke partij, waarbij ze lang-
zaam maar zeker slechter kwam te staan. Daarom offerde ze een schijf en ging 
een eindspel in. Hierin was ze duidelijk beter dan haar tegenstander en haalde 
zo alsnog een punt binnen. 
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Richard Meijer kwam slecht uit de opening en speelde toen een wat raar plan, 
waar zijn tegenstander niet echt raad mee wist, die begon ook rare dingen te 
doen en moest op het einde nog uitkijken dat hij niet verloor, helaas voor ons 
deed hij dat ook en werd het remise. Rinus haalde al relatief snel een dam uit. 
Hierna verweerde zijn tegenstander zich goed en werd de partij remise. Ik be-
gon erg aanvallend aan de partij, maar kon dit niet houden en moest terug. 
Toen ik de tweede keer in de aanval ging, kreeg ik zo'n  overwicht  dat mijn te-
genstander een schijf moest offeren en dit kon ik vrij eenvoudig winnen.  
 
Gera liep al snel in een dam, maar die pakte ze nog sneller weer af. Wonder 
boven wonder stond het toen nog gelijk en had ze een betere stand, dit speel-
de ze ijzersterk en won dan ook haar partij. Laura speelde tegen de sterkste 
man van de tegenstander, maar liet zich niet intimideren en nam brutaal een 
centrum aanval. Haar tegenstander probeerde met allerlei combinaties haar 
het leven wel zuur te maken, maar Laura capituleerde niet en behaalde een 
mooie remise. Als laatste won Eric, in een relatief rustige partij testten beiden 
spelers de verdediging uit van hun tegenstander op elkaars lange vleugel. Eric's 
verdediging bleek sterker en hij wist zodoende de overwinning naar hem toe te 
halen. 
 
Onze eerste winst van het seizoen deed ons meteen twee plekken stijgen. De 
eerste wedstrijd van het komende jaar spelen we tegen de huidige koploper, 
laten we hopen dat we daar minimaal een punt kunnen halen, zodat onze stij-
gende lijn niet onderbroken wordt. 
 
  RDC Rijnsburg   -    VAD Amsterdam   13 - 7 
 Richard Kromhout  -  Rob van Westerloo 2 - 0 
 Cor van Dusseldorp -  Rob Pennekamp 2 - 0 
 Marc Bremer -  Christian van der Schaaf 0 - 2 
 Laura Andriessen  -  Herman van Westerloo 1 - 1 
 Eric Hogewoning  -  Hans Vermeulen  2 - 0 
 Richard Meijer -  Paul de Heus 1 - 1 
 Rinus Kromhout -  Chris van Westerloo 1 - 1 
 Gera Hol -  Arie Storm 2 - 0 
 Marielle Meijer - Kromhout  -  Huib van der Vossen 1 - 1 
 Eric Jan van Reenen  -  Michel Horn  1 - 1 
 
De stand in de hoofdklasse A na zeven ronden is als volgt: 
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pl Hoofdklasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt 

1 IJmuiden ** .. 7 12 12 11 .. 14 12 .. .. 12 7 12 80 60 

2 SNA .. ** 10 8 13 14 13 .. .. 12 14 .. 7 11 84 56 

3 Micone 13 10 ** .. 10 11 .. 12 .. 11 .. 10 7 11 77 63 

4 Constant-Charlois  8 12 .. ** .. .. .. 13 9 13 15 10 7 9 80 60 

5 Den Haag 8 7 10 .. ** .. 11 .. 11 .. 11 12 7 9 70 70 

6 TDV 9 6 9 .. .. ** 11 .. 12 11 11 .. 7 8 69 71 

7 020 .. 7 .. .. 9 9 ** 10 .. 10 11 13 7 6 69 71 

8 Damlust 6 .. 8 7 .. .. 10 ** 12 .. 10 15 7 6 68 72 

9 VAD 8 .. .. 11 9 8 .. 8 ** 7 .. 12 7 4 63 77 

10 RDC Rijnsburg .. 8 9 7 .. 9 10 .. 13 ** 6 .. 7 3 62 78 

11 Samen Sterk .. 6 .. 5 9 9 9 10 .. 14 ** .. 7 3 62 78 

12 Zaanstreek 8 .. 10 10 8 .. 7 5 8 .. .. ** 7 2 56 84 

 
MWS na zes ronden, Topscorers na 7 ronden 
 MWSPnt. Ptn Aw Tegenrating Bordgem. 
Richard Meijer 292 11 7 1212 5,14 
Cor van Dusseldorp 185 11 7 1246 3,71 
Mariëlle Meijer-Kromhout 147 5 7 1226 7,57 
Marc Bremer 138 7 7 1238 4,29 
Richard Kromhout 121 10 7 1193 3,86 
Laura Andriessen 101 5 6 1209 4,67 
Eric Jan van Reenen 64 4 7 1229 6,14 
Pieter Jan Rijken 33 2 6 1192 5,00 
Rinus Kromhout 31 2 6 1197 6,83 
Albert Huisman 28 1 2 1186 6,00 
Eric Hogewoning 8 2 5 1222 6,40 
Fons van der Plas 7 0 1 1299 9,00 
Arno Kooloos 5 0 1 1182 10,00 
 

Richard Kromhout 
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Wedstrijdverslag RDC 2 
 
Wat betreft de verrichtingen van het tweede 10 –tal in de Nationale competitie kan ik 
kort zijn. We staan stijf op de laatste plaats. 
 
Eigenlijk zou ik het hierbij kunnen laten, want die laatste plaats is veelzeggend. Ech-
ter, ik zou dan het team veel tekort doen, want er wordt wel degelijk goed gespeeld. 
Vorig jaar wist het team zich, in een wat sterkere bezetting, nog nipt te handhaven. 
Voorafgaand aan de huidige competitie wisten we dat het met de iets zwakkere be-
zetting heel zwaar zou gaan worden dit jaar. 
Deze voorspelling komt, helaas, ook uit. 
 
Eigenlijk speelt iedereen tegen spelers die allemaal net een maatje te groot zijn. 
Natuurlijk, je behaalt wel eens een punt, of in het beste geval een overwinning, het 
blijft te kort om als team een overwinning te boeken. Zoals ik al zei, er worden wel 
degelijk goede partijen gespeeld. Ik wil in deze toch vooral Jack van de Plas noemen 
die met 5 punten voorlopig topscorer is van het team. Als teamcaptain gebruik ik Jack 
vooral als kop van Jut. Dit klinkt niet aardig, maar het is nu eenmaal een feit dat hij 
tegen sterke spelers het beste uit de verf komt. Hij behaalde al prima remises tegen 
veel sterkere tegenstanders en hij won de laatste keer zelfs van G.J. Hoeve, een spe-
ler met bijna 300 ratingpunten meer. 
 
Eveneens op 5 punten staat Jan Parlevliet. Hij is wel wisselvallig, maar wist toch ook 
een keer fraai te winnen. Ook Jan Schijff heeft 5 punten verzameld. Jan heeft echter 
ook een behoorlijk zwaar veld als tegenstander gehad. In het begin van de competitie 
ging het helaas door blunders iets te vaak mis. De tweede helft lijkt Jan weer op te 
veren en ik hoop dat hij met zijn moeilijk te bespelen spel nog een paar tegenstan-
ders in de luren kan leggen de komende weken. Hoewel Martijn Boekee slechts 2 
punten wist te scoren ben ik zeer tevreden over zijn vertoonde spel. Met wat meer 
geluk had hij zeker meer punten kunnen hebben, maar tegen sterke tegenstanders 
liet hij zien wat hij waard was. Ik ga niet iedereen noemen, ik weet dat iedereen zijn 
uiterste best doet, maar de rest van het team zit ongeveer op 2 tot 4 punten, en dat 
laat wel zien hoe moeilijk we het hebben.  
 
Tot slot nog twee dingen. Allereerst wil ik onze meest trouwe invaller Kees Majoor 
noemen. Kees speelt in deze klasse echt de sterren van de hemel. Hij behaalde al 
prima remises en hij miste in de laatste wedstrijd zelfs de winst. Zeker als je kijkt naar 
het verschil van rating tussen Kees en zijn tegenstanders dan mag je wel zeggen dat 
hij het zeer goed gedaan heeft. 
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Tot slot, de komende wedstrijden hebben we opnieuw de mogelijkheid om een keer 
te winnen. De laatste ronden spelen we namelijk tegen de, op papier, wat zwakkere 
tegenstanders in deze klasse. Ik zeg, op papier, want een wedstrijd winnen valt niet 
mee. Ik weet zeker dat we er allemaal voor gaan die laatste wedstrijden. 
 
Rest mij iedereen een voorspoedig, sportief, maar bovenal gezond 2010 toe te wen-
sen.              

Arie Schoneveld                                                                    
pl Eerste klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt 

1 WSDV ** .. .. .. 12 12 .. 14 12 17 17 13 7 14 97 43 

2 ADG .. ** .. 7 11 13 11 17 12 .. 13 18 8 14 102 58 

3 HDV Ons Doel Bereikt  .. ** 8 .. 13 10 9 14 12 11 11 8 11 88 72 

4 Ons Genoegen Utrecht   13 12 ** 9 7 .. 10 13 12 12 .. 8 11 88 72 

5 Van Stigt Thans 2 8 9 .. 11 ** 9 11 .. 13 .. 14 16 8 10 91 69 

6 Leids Damgenootschap 8 7 7 13 11 ** .. .. .. 12 16 15 7 10 89 71 

7 020 .. 9 10 .. 9 .. ** 13 11 12 12 .. 8 9 76 64 

8 Harderwijk 6 3 11 10 .. .. 7 ** 10 11 .. 10 8 7 68 92 

9 Gandhi 8 8 6 7 7 .. 9 10 ** 12 .. .. 8 3 67 93 

10 DEZ/NGKZ 3 .. 8 8 .. 8 8 9 8 ** .. 14 8 2 66 94 

11 Barnsteen Bunschoten 3 7 9 8 6 4 8 .. .. .. ** 16 8 2 61 99 

12 RDC Rijnsburg  7 2 9 .. 4 5 .. 10 .. 6 4 ** 8 1 47 113 

 

Topscorers na acht ronden: 
 Pnt Weds Tegenrating 
Albert Huisman 6 5 1125 
Jan Parlevliet 6 7 1044 
Jan Schijff 6 8 1103 
Jack van der Plas 5 7 1211 
Casper Vroegop 5 7 1155 
Arno Kooloos 4 5 1121 
Steven den Hollander 4 7 1045 
Arie Schoneveld 3 8 1128 
Kees Majoor 2 4 1043 
Martijn Boekee 2 7 1088 
Dick van Dijk 1 1 1245 
Fons van der Plas 1 1 1138 
Anton van Dusseldorp 1 3 1018 
Nico Mul 1 8 1114 
Jelle Vooijs 0 1 1129 
Jasper Verhoef 0 1 1069 
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Senioren (37)       

Laura  Andriessen 12-5-1989 Minister Verschuurlaan 75 2285 EM Delft 070-2202739 laura_lareky@hotmail.com 

Martijn  Boekee 21-8-1981 Van der Koddestraat 18 2231 JC Rijnsburg (071) 4027902 boekeeja@hotmail.com 

Marc  Bremer 3-8-1973 Morssingel 137 2312 EV Leiden (071) 5661832 marc_bremer@hotmail.com 

Willem  Cornelissen 27-12-1962 Ranonkelstraat 7 2223 XG Katwijk (071) 4016604 w.cornelissen@wanadoo.nl 

Gert van Delft 19-11-1942 Burgemeester Hermansstraat 4 2231 KW Rijnsburg (071) 4026507  

Jac van Delft 2-12-1940 Heerenweg 16 2231 CM Rijnsburg (071) 4020664  

Dick van Dijk 13-4-1971 Kolfmakersteeg 9 2311 VE Leiden (071) 5136940 djvandijk@few.eur.nl 

Anton van Dusseldorp 14-1-1939 Boterbloem 9 2231 WL Rijnsburg (071) 4027832 avdusseldorp@casema.nl 

Cor van Dusseldorp 15-3-1972 Havikshorst 121 2317 AM Leiden (071) 5215733 cor.van.dusseldorp@gmail.com 

Piet van Egmond 7-9-1923 Waterkers 2 2231 DN Rijnsburg (071) 4024109  

Eric  Hogewoning 28-5-1981 De Dorsvloer 24 3902 CM Veenendaal (0318) 506922 erichogewoning@gmail.com 

Gera  Hol 8-2-1975 De Dorsvloer 24 3902 CM Veenendaal (0318) 506922 gerahol@gmail.com 

Ab  Huisman 14-3-1946 Zomerkade 53 2353 TX Leiderdorp - ajhuisman@casema.nl   

Jan  Jungerius 18-3-1969 Kamperfoelie 19 2231 SZ Rijnsburg (071) 4021617 jj.jungerius@telfort.nl 

Teun de Kluyver 14-10-1958 Brouwerstraat 53 2231 HP Rijnsburg (071) 4021303  

Arno  Kooloos 8-4-1956 Zoutershof 11 2371 BK Roelofarendsveen 071 8891183 akooloos@gmail.com 

Rinus  Kromhout 21-3-1953 Voorhouterweg 52 2231 NG Rijnsburg (071) 4023677 jkromhoutzn@hetnet.nl 

Richard  Kromhout 27-6-1981 Langevaart 87 2231 GB Rijnsburg (071) 8884496 nu99005551@hotmail.com 

Cees de Leeuw 29-5-1971 Het Cappelrijeland 18 2231 ZE Rijnsburg (071) 4032518 leeuw320@zonnet.nl 

Jan  Lute 27-1-1970 Drieplassenweg 17 2225 JJ   Katwijk  lute16@live.nl 

Kees  Majoor 20-7-1926 Emmalaan 3 2341 JM Oegstgeest (071) 5170820 majoor1936@tele2.nl 

Richard  Meijer 9-3-1980 Oegstgeesterweg 84 2231 BA Rijnsburg (071) 4028520 revmeijer@tiscali.nl 

Mariëlle  Meijer-Kromhout 11-2-1983 Oegstgeesterweg 84 2231 BA Rijnsburg (071) 4028520 mmeijer.kromhout@tiscali.nl 

Arjen de Mooij 10-3-1982 Eemshof 24 5463 JJ Veghel (0413) 342939 arjen@penguinpowered.nl 

Nico  Mul 10-9-1956 Meidoornrode 73 2215 LH Voorhout (0252) 214826 nicomul@hotmail.com 

Jan  Oudshoorn 30-5-1969 Siegenlaan 91 2231 PC Rijnsburg (071) 4021852 j.a.oudshoorn@casema.nl 

Jan  Parlevliet 12-2-1961 Zeester 11 2221 KX Katwijk (071) 4081188 j.j.parlevliet@planet.nl 

Fons van der Plas 29-5-1985 Boulevard 32 2225 AC Katwijk 06-17449670 fonsvanderplas@gmail.com 

Jack van der Plas 22-sep-77 Steenbok 7 2221 PX Katwijk (071) 4024597 theincrediblejack@hotmail.com 

Eric-Jan van Reenen 2-10-1967 Witte Klaver 91 2481 CL Woubrugge (0172) 518678 er.reenen@wxs.nl 
 
 
 

 
 
 

      

Pieter-Jan  Rijken 30-4-1975 dr. M. vd Stoelstraat 28 2251 RL Voorschoten (0651) 030249 pjrijken@zonnet.nl 
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Jan  Schijff 22-8-1949 Siegenlaan 65 2231 PC Rijnsburg (071) 4026783 connyschijff@casema.nl 

Arie  Schoneveld 3-5-1959 Oranjelaan 99 2231 DG Rijnsburg (071) 4026427 heerai@live.nl 

Nico  Schoneveld 12-3-1931 Narcissenstraat 31 2231 SP Rijnsburg (071) 4020408  

Ben  Verdouw 28-6-1957 p/a Oegstgeesterweg 84 2231 BA Rijnsburg -  

Casper  Vroegop 4-11-1971 Razeil 45 1319 EA  Almere (036) 5245954 casper@solsol.nl 

Gerrit van Zuylen 28-6-1938 Vliet ZZ 46 2231 GJ Rijnsburg (071) 4021364  

 
 Junioren(2)       

Frerik  Andriessen 25-10-1991 Zambezilaan 3 2622 DR Delft (015) 2571081 F_dionysus@live.nl 

Reindert  Vetter 4-12-1991 Koestraat 55 2231 JE Rijnsburg (071) 4029031 vetter@wanadoo.nl 

       

 Aspiranten (5)       

Steven den Hollander 18-7-1994 Kleipettenlaan 146 2231 BN Rijnsburg (071) 4023808 sjdenhollander@hotmail.com 

Jasper  Verhoef 30-10-1994 Prins Bernhardlaan 21 2231 VK Rijnsburg (071) 4028839 tineke1970@casema.nl 

Jelle  Vooijs 9-5-1996 Jan Steenstraat 33 2231 BM Rijnsburg (071) 4032395 albertvooijs@zonnet.nl 

Irene  Vooijs 9-5-1996 Jan Steenstraat 33 2231 BM Rijnsburg (071) 4032395 albertvooijs@zonnet.nl 

Miriam  Berkhey 18-11-1996 Burg Hermansstraat  1b 2231 KP  Rijnsburg 071-4022763 aad.fatina@yahoo.nl 

         

 Pupillen (2)       

Jeroen  Sprenger 19-5-1998 van Baerlestraat 1 2221 HC Katwijk 071-4034331 b.sprenger@ziggo.nl 

Geert van Wordragen 9-12-1998 Elzenlaan 3 2231 XD Rijnsburg (071) 4034309 carlo-rinie@xs4all.nl 

       

 Welpen (3)       

Marco de Leeuw 9-3-2000 Het Cappelrijeland 18 2231 ZE Rijnsburg (071) 4032518 leeuw320@zonnet.nl 

Jacob  Hoek 28-10-2000 Lupine 67 2231 PP Rijnsburg (071) 4034143 hoek01@planet.nl 

Dennis  Sprenger 20-6-2002 van Baerlestraat 1 2221 HC Katwijk 071-4034331 b.sprenger@ziggo.nl 
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Verslag RDC Prov 
 

RDC prov. tegen Reeuwijk 

Op vrijdagavond, 2 oktober ontving ons provinciale team Reeuwijk. Met frisse 
moed aan de slag tegen die gevaarlijke club. Teun zorgt bij zijn negende zet al 
voor een leuke verrassing hij haalt een dam met schijfwinst. Iedereen ver-
wacht, dat hij remise zal aanbieden. Maar nee, zoals Teun hard is tegen oude 
aftakelaars, zo lijkt hij ook hard te zijn tegen een jongedame. Hij speelt stevig 
door en om kwart voor negen heeft hij twee punten binnen. Dat was hard no-
dig, want Anton had zijn dag niet en ging al eerder voor de bijl. Bovendien heb-
ben we het geluk, dat een speler van Reeuwijk niet is komen opdagen. Dus nu 
hebben we al 4 – 2. Kees speelt tegen Thomas Schuiling. Thomas doet een af-
ruil twee om twee, maar daarna is een lelijke stand over, waar Kees meteen 
een schijfje wint. Om negen uur is de partij uit: 6 – 2. Nu moet het verder goed 
gaan…Aan bord 1 mag Jasper Verhoef zich bekwamen in het spelen tegen an-
dere clubs. Hij krijgt niet de eerste en beste tegenover zich: Hans de Knikker. 
Dat zal moeilijk worden. Jasper is er klaar voor. Na enige tijd neemt Hans een 
voorpost in voor een flankaanval. Daar ligt Jasper niet wakker van. Hij werkt 
zijn positie verder bij en kan de voorpost wegruilen tegen tempowinst. Mooi! 
En nu lijkt er een hekstelling te schitteren met één schijf op de lange vleugel. 
Dat ziet er leuk uit, dus hij trapt erin, helaas! Meteen volgt er een drie om drie 
met vrij naar dam. Jasper vecht voor alles wat hij heeft, maar dit is een verloren 
partij. Het zag er zo mooi uit. Volgende keer beter! Jan Oudshoorn is nog druk 
met een stevige tegenstandster, Kariem Droog. Een uur na de nederlaag van 
Casper moet ook hij berusten in een nederlaag: voor het team een remise-
uitslag! 
 
De samenstelling van de teams: 
 
1. Jasper Verhoef   - Hans de Knikker   0 – 2 
2. Jan Oudshoorn     - Mariska Bos    0 – 2 
3. Anton van Dusseldorp   - Kariem Droog   0 – 2 
4. Gert van Delft   - Niet opgedaagd   2 – 0 
5. Kees Majoor    - Thomas Schurling   2 – 0 
6. Teun de Kluijver   - Martine Jannes    2 – 0 
 Eindstand   RDC prov -   Reeuwijk                  6 – 6 
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RDC prov. tegen Katwijk 

Op vrijdagavond, 16 oktober ontving ons provinciale team Katwijk. Kees kon er 
deze keer niet bij zijn, maar mijn teamgenoten gingen stevig aan de slag on-
danks een gemene tegenslag: Twee clubgenoten traden op als tegenpartij. Zij 
hebben de euvele moed, bij ons de trainingen te volgen en dan gaan zij tegen 
ons spelen! Maar eerlijk is eerlijk, het gaat om twee clubs in één dorp, dus twee 
katwijk-clubs. Het begon goed: Richard Kromhout tegen Jack van de Plas, 2 – 0. 
Maar vervolgens hielp een teamgenoot Katwijk aan een overwinning. Niet leuk, 
eerder wrang. Martijn Boekee en Jac van Delft lieten de stand zo als het was 
door remises. Anton had het moeilijk. Hij speelde erg goed, maar niet goed ge-
noeg voor onze club. Teun zorgde ook voor een remise, maar dat zou niet ge-
noeg blijken te zijn. Nico Schoneveld verloor helaas. Gelukkig hadden we tot 
slot nog een mooie winstpartij van Piet van Egmond.  
 
De samenstelling van de teams: 
 
1. Richard Kromhout  - Jack van de Plas   2 – 0 
2. Jan Oudshoorn     - Jan Schijff    0 – 2 
3. Martijn Boekee   - Ge Berbee    1 – 1 
4. Gert van Delft   - Arend van Beelen   1 – 1 
5. Anton van Dusseldorp  - Jaap van Duivenbode  0 – 2 
6. Teun de Kluijver   - John de Bruin    1 – 1 
7. Piet van Egmond  - Chris van de Meer   2 – 0 
8. Nico Schoneveld   - Martin Visser   0 – 2 
 Eindstand  RDC prov   -   Katwijk               7 – 9 
 
 
        

RDC prov. tegen de Leiderdorpse Damclub 

Op maandagavond, 2 november ging ons provinciale team naar de Leiderdorp-
se damclub. Het zijn moeilijke tijden voor damclubs. Er zijn zoveel andere aan-
trekkelijke dingen voor de jeugd, zoals chatten, SMSsen, voetbal en andere 
sporten. En veel jeugd heeft het ook druk met studies. Veel clubs worden klei-
ner, anderen verdwijnen. RDC is daarop een gelukkige uitzondering, ofschoon 
we ook graag wat meer jeugd zouden willen zien. We hebben wat meelijden 
met die kleinere clubs, die bijna geen aanwas hebben. Ze bestaan uit wat oude-
re doorgewinterde dammers en ze willen graag hun krachten tonen tegen an-
dere clubs, maar met een tiental is wel even teveel gevraagd. Dan staat RDC 
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klaar. We hebben veel jonge spelers en spelers, die nog net niet goed genoeg 
zijn om aan te treden in het eerste of tweede tiental. Ze kunnen zich bekwa-
men tegen doorgewinterde dammers en zullen vaak voor de bijl gaan. Naast 
stimulans voor de tegenstanders, is het voor ons toch een groeiende damerva-
ring, van verliezen leer je ook. De eerste, die voor de bijl ging was Nico Schone-
veld tegen Jan van der Leek. Nico liep in een drie-om-twee. Onze eerste ver-
liespartij. Vervolgens kreeg Teun de Kluiver zijn eerste nederlaag van het sei-
zoen om zijn oren. Vervolgens ging Kees door zijn klok: 6 – 0. Anton speelde 
goed tegen Cees Zwanenburg, maar op het laatst ging het fout, jammer. Ri-
chard was erbij, om te zorgen, dat niet alles verloren ging. Hij speelde tegen de 
geduchte Lindemans en daar had hij geen moeite mee. Eindelijk een overwin-
ning voor RDC. Het langst zat Jan Oudshoorn achter het bord. Lang ging het 
goed, tot de partij eindigde in een op het oog gelijkwaardige 7-om-7 miniatuur-
stand, waarin opposities beslisten in het nadeel van Jan.  
 
De samenstelling van de teams: 
 
1. R. Lindemans   - Richard Kromhout   0 – 2 
2. Th. Uittenbogaard  - Jan Oudshoorn     2 – 0 
3. G. Ostergo   - Kees Majoor    2 – 0 
4. Paul Lovink   - Teun de Kluijver   2 – 0 
5. Cees Zwanenburg  - Anton van Dusseldorp  2 – 0 
6. Jan van der Leek   - Nico Schoneveld   2 – 0 
  Eindstand  LDC -   RDC prov               10 – 2 
 
 
        

RDC prov. tegen ADC 

Op vrijdagavond, 20 november ging ons provinciale team de strijd aan met 
ADC, Alphen aan de Rijn. Teun nam de strijdbijl op tegen C. van Dam en liet er 
geen gras over groeien. Na een goed half uur had hij zijn punt binnen. Een ge-
weldige overwinning tegen een rating bijna 250 hoger! En voor ons was de nul 
weg. Gert van Delft speelde tegen Ali Fthalla. Gert wist na ruim twee uur onze 
eerste overwinning aan te tekenen. Martijn Boekee zette al gauw een flank-
aanval in. Even later probeerde zijn opponent, M. v.d. Klis hetzelfde te doen. 
Maar Martijn ruilde dat meteen weg. Aanvallen is ook wat riskeren en Martijn 
raakt een schijf kwijt. Dan speel je een stuk moeilijker. Toen hij een tweede 
schijfverlies niet meer kon voorkomen gaf hij zich gewonnen. Jasper moest het 
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opnemen tegen A. Van Diggele en speelde een mooie partij. Het liep uit op re-
mise. Heel goed van Jasper, van Diggele is een geduchte tegenstander. Anton 
mocht het opnemen tegen Th van der Klis. Het werd een remisepartij. Piet van 
Egmond had Simon Bothof als tegenstander. Het werd een lange strijd, maar 
voor Piet (en voor ons) liep het slecht af: verloren. Kees deed het in het begin 
niet goed. Toen herstelde hij zich. Maar op het laatst ging het mis. Jan Ouds-
hoorn tegen R. Verkade sleepte er een remise uit. Dat was het: zes – tien.  
 
De samenstelling van de teams: 
1. Martijn Boekee   - M. van der Klis   0 – 2 
2. Jasper Verhoef   - A. van diggele   1 – 1 
3. Jan Oudshoorn     - R. Verkade    1 – 1 
4. Kees Majoor   - W. van der Klis   0 – 2 
5. Gert van Delft   - Ali Fthalla    2 –0 
6. Anton van Dusseldorp  - Th. Van der Klis   1 – 1 
7. Teun de Kluijver   - C. van Dam    1 – 1 
8. Piet van Egmond  - Bothof    0 – 2 
 Eindstand  RDC Prov -   ADC                  6– 10 
 
 

Kees Majoor 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albert Heijn 

Bewezen de beste! 
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Kampioenschap van Nederland Vrouwen 
 
Hoe het begon… 
Tsja, hoe begon het eigenlijk? De weg naar het NK. Jaren geleden toen ik voor 
het eerste de halve finale speelde. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Laten we het 
dan nu houden op ‘hoe het begon, het NK vrouwen 2009’. Nou het NK 2009 
begon met de halve finale. De halve finales worden traditiegetrouw gespeeld 
aan het begin van het jaar. Met een winst in de laatste ronde werd ik eerste in 
de halve finale. Van 13 tot en met 19 december was het dan eindelijk zo ver. 
 
Hoe het begon… 
U zult nog even moeten wachten op ‘hoe het begon, het NK vrouwen 2009’. In 
deze alinea zult u lezen ‘Hoe het begon, de sponsoring’. Zoals u wellicht weet, 
werk ik dagelijks als directiesecretaresse bij Lansigt accountants en belasting-
adviseurs (www.lansigt.nl). Ergens in september vroeg Pieter, de directeur: ‘Hé 
Mariëlle we hebben binnenkort een bijeenkomst met de Rabo, als jij daar nu 
eens simultaan gaat spelen. Ik stel me dat zo voor; Jij loopt daar dan als direc-
tiesecretaresse en regelt het allemaal. Vervolgens vraag ik wie er tegen onze 
secretaresse wil dammen. En dan speel jij tegen 5 tegelijk en wint. Dat lijkt me 
gaaf’. 5 niet-dammers is natuurlijk appeltje eitje, dacht ik. Dus dat wilde ik best 
doen. Dit leek mij een mooi moment om over de sponsoring te beginnen. Ik  
antwoordde “Prima Pieter, maar sponsor jij mij dan op het NK?” Maar zo druk 
als hij is, was hij al weer gevlogen. De week daarna kwam het weer ter sprake 
en was de reactie dat Lansigt mij wilde sponsoren. Zodoende was ik de enige 
NK deelneemster die gesponsord was. 
 
Hoe het begon… 
Op 13 december was het dan daadwerkelijk zo ver. In Tilburg organiseerde TDV 
het NK in verband met hun 75-jarige jubileum. In het gebouw van Stichting 
Brabants Schaakgenootschap werden in 7 dagen 9 partijen gespeeld. Het zou 

een zware week worden. Het belangrijkste was om 
goede partijen te spelen. De plaats in het eindklas-
sement was minder belangrijk. De loting was erg 
ongunstig. In de eerste 4 rondes kreeg ik de 3 
sterkste tegenstanders.  
 
Het begon tegen Vitalia Doumesh. Ik speelde een 
gedegen partij, met zelfs iets voordeel in het mid-
denspel. Op de 50e zet nam ik de plakker 24-30. 

http://www.lansigt.nl/
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Ik had niet gezien dat na slaan 51.28x8 30x39, wit een vrije zet had, omdat ik 
op slag stond. 42-38 3x12 53.38-33 39x28 54.32x23. Hierna speelde ik  6-11. 
Direct 12-17 was nog remise geweest. Nu ging de partij helaas verloren. 
 
De volgende dag was mijn tegenstander vijfvoudig Nederlands Kampioen Nina 
Hoekman. Het werd een spannende Rozenburg partij. In deze partij heb ik 2 
zuivere kansen gehad op remise. 

Hier zag ik dat 41.32-28 14-19 42. 40-35 19x30 
43.35x24 09-14 44.28-23 zou falen op 13-18 
45.23x21 16x36.  
Dus ik speelde 41.31-27  
Echter doordat schijf 48 er nog staat kan ik schijf 
36 toch nog tegen houden. Dit kost me wel een 
schijf, maar de overblijvende stand geeft voldoen-
de compensatie voor remise. 
 

 
De partij ging verder en 20 zetten later had ik de volgende stand op het bord 
Ik speelde nu 60.4-15 met verlies als gevolg. Op dit moment offeren en er een 4 

om 1 van te maken, is remise. Maar ja, wie vindt 
dat nu na 5,5 uur dammen. 
Voor degene die het nu ook niet vinden, hierbij de 
oplossing 60.26-21 16x27 61.04-15 13-19 62.15-04 
2-22 63.04-10 19-24 64.10-15 24-30 65.15-38 27-31 
66.38-27 
 
 
 

Binnen een uur na deze ronde volgde de 2e partij van de dag. De eerste partij 
had zoveel energie gekost, dat ik leeg was. Ik zag niets meer en zat maar wat te 
schuiven. In een standje waar niets aan de hand was, loop ik in iets wat nog 
niet eens de naam zetje mag hebben. Snel vergeten dus. 

 
De volgende dag stond ronde 4 op het programma. 
Dit keer een zware partij tegen eveneens vijfvoudig 
kampioene Tanya Chub. Dit was een lastige partij, 
waarbij ik eigenlijk vanaf het begin al onder druk 
stond.  Ik dacht een mooie variant te hebben. 
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37.36-31, waarbij 21-26 verhinderd is door de plakker 39-34. Dus zou 06-11 
moeten, gevolgd door 31-26 en 11-17. 
Maar wat ik niet gezien had was dat ze eerst 29-34 kon offeren en dan wel 21-
26 kon spelen. Met verlies als gevolg. 
 
 
 
 
Vier rondes en nog geen enkel punt. Dat was jammer, zeker gezien mijn spel. 
Maar de tweede helft van het toernooi zouden mijn rondes met punten ko-
men. Ik hoorde dat ontzettend veel mensen met mij mee leefden. Veel van 
mijn collega’s volgden het via internet. Op 1 kamer stond zelfs een PC met mijn 
partij heel de dag aan. Niet dat ze veel verder komen dan schijven tellen, maar 
goed.... Toch erg leuk om te horen dat er zo wordt meegeleefd. 
De volgende ronde speelde ik tegen Christien Schneider. Ook een van de ster-
kere maar niet onmogelijk. De partij liep lekker, daarna wat minder. Mijn kan-
sen kantelden. Mijn voordeel was dat zij veel meer tijd gebruikte dan ik. Een 
schijfwinst zag ze niet. Niet veel later moest zij een nadelig eindspel nemen. Ik 
had 2 dammen kunnen halen, met meer kansen. Ik koos, mede omdat er ook 
nog een middagpartij zou volgen, voor een snelle afwikkeling naar remise. Het 
eerste punt was binnen. 

De middagpartij speelde ik tegen Marijke Koers. Ik 
speelde wederom een sterke partij. 
In deze stand forceerde ik een schijf winst. 35.33-
28 13-19 36.41-36 3-8 37.37-31 26x37 38.32x41 
21x43 39.48x39 23x32 40.34x25. 
Normaal gesproken is de overblijvende stand ruim 
voldoende voor de winst. Echter doordat het de 
tweede partij van de dag was, zag ik een kleine 
wending niet, waardoor het uiteindelijke remise 
werd. 

Ondanks alles had ik toch twee punten op een dag. 
 
Dag 5 ging ik de strijd aan met Karlijn Overes. Een heel gelijkwaardige wedstrijd 
werd het. Ook een wedstrijd waarin ik soms wat onverwachte zetten deed, 
doordat ik her en der wat spoken zag. Na een zwaar middenspel, kwam ik in 
een klassieke stand terecht. We hadden allebei nog maar weinig tijd, maar op-
eens zag ik dat ik door een bekend wacht tempo een Coupe Philippe er in 
kwam. 
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37...8-12 38.43-39 17-21 39.39-34 12-17 en nu in de 
snelheid niet 34-30, maar 40.45-40, na 17-22 volgde 
41.28x17 21x12 42.27-22 18x27 43.32x21 16x27 
44.33-29 24x33 45.38x7 
Ze ging nog zo’n 10 zetten door, maar dit keer gaf ik 
de winst niet meer uit handen. 
 
 
 

De dag erop speelde ik tegen Heike Verheul. In het begin ging het gelijk op. 
Naarmate de partij vorderde kwam ik wat lastiger te staan, maar er was nog 
niets aan de hand. Dit keer deed ik in tijdnood voor de verandering eens de 
juiste zet. En had ik op tijd weer tijd om de remise te berekenen. Dus weer een 
punt erbij. 
De laatste dag van het NK was aangebroken. Het zou heel mooi zijn als ik er nog 
een puntje bij zou halen. Met een paar gunstige uitslagen, zou dit een plaats 
rond plek 8 opleveren. Ik speelde tegen Rianka Rentmeester. Ik speelde gede-
gen, maar stond onder druk. In het middenspel maakte ik een enorme misre-
kening. Ik dacht dat ik een doorbraak voor 2 schijven kon nemen, maar dat was 
niet waar, omdat ik niet op veld 7, maar op veld 12 zou uitkomen. Toen was 
mijn stand niets meer waard en verloor ik. 
Ik eindige dit NK met 5 punten op de 10e plaats. Een puntje minder gehaald dan 
mijn streven, maar ik heb over het algemeen goede partijen gespeeld en kijk 
terug op een mooi toernooi. Eentje die voor herhaling vatbaar is, dus in januari 
en februari ga ik me weer proberen te plaatsen via de halve finales. 
 

Mariëlle Meijer-Kromhout 
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Hoe een koe een haas niet ving 
        
In het verslag van de wedstrijd RDC tegen KDC lezen we: “Trots mogen we zijn 
op de 83 jarige Kees Majoor. Tegen een speler met 350 ratingpunten meer zet-
te hij een uitstekende partij neer”. Maar hij verloor wel en speelde thuis de 
partij na en hij ziet zijn koeiengedrag 
 

In deze stand zet Kees 48-43. Er dreigt een 
twee om twee met doorbraak. Dus 4-10. Dan 
32-27 met dreiging, dus: 9-13. En nu de koeien-
zet 28-22 in plaats van 28-23! Wat moet de te-
genspeler antwoorden? 
1. Achter 28 lopen verliest een schijf na 31-26. 
Eerst 17-22, dan ook 31-26. 
2. 3-9 dan volgt 23-19. Slaat zwart naar 24, dan 
heeft Kees dam door drie schijven te geven en 
naar 4 te slaan. Slaat hij andersom, dan wint 
Kees een schijf met 27-22. 

3. 3-8 dan volgt ook  23-19 met weer twee mogelijkheden van slaan met weer 
dezelfde antwoorden van wit. 
4. Een andere stille zet, en wit schuift 33-28 met op sluiting van de zwarte lange 
vleugel en een ver opgerukte bezit van het centrum. Mij lijkt, dit moet voor 
echte dammers makkelijk te winnen moet zijn. 
Het uitwerken van die laatste stand hoort niet bij mijn damkennis. Dat moet ik 
aan damvakmensen overlaten. 
Het is jammer, dat ik dit in de partij niet zag. Dan had ik kunnen (?) winnen. 
Met het vervelende gevolg, dat mijn rating omhoog ging en dat ik een volgende 
keer niet meer zo uitbundig zou worden geprezen door schrijver Arie. Maar dit 
lijkt weer op Damdenken is doemdenken van mijn collega/naamgenoot. Het 
zou ook een beetje zielig geweest zijn voor mijn tegenpartij. Dan was “Van har-
te gecondoleerd” op z’n plaats geweest.     

Kl…Majoor. 
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Verslag van Tavira Open 2009 
 
In Portugal werd begin oktober op initiatief van (dam)organisator Theo Dijkstra 
voor de eerste maal het Tavira Open damkampioenschap gespeeld. Aan het 
toernooi namen 39 dammers en damsters deel. Theo en zijn vrouw namen de 
organisatie met alle voorbereidingen van het toernooi voor hun rekening. De 
oorspronkelijke plannen voorzagen ook in een afzonderlijk toernooi voor Por-
tugese dammers. Helaas kon dit initiatief geen doorgang vinden. Speellocatie 
van het toernooi betrof een dependance van de gemeente Tavira in het vis-
sersdorp Santa Luzia. 
 

 
 

Het speellokaal in Santa Luzia 
 
De meeste dammers verbleven hier in luxe, nabijgelegen appartementencom-
plexen. Theo en zijn vrouw hebben zich maximaal ingespannen om het dam-
mers en damsters in Portugal naar de zin te maken. Zo hadden zij een diner-
avond met folklore en een dineravond met Fado (Portugese volkszang) georga-
niseerd die beiden zeer werden gewaardeerd door de dammers. Een serveer-
ster van een naastgelegen snackbar onderging de Hollandse invasie echter als 
de cultuurshock van haar leven! Het weer werkte overigens uitstekend mee. 
Voor Portugese begrippen was het voor het jaargetijde tijdens het toernooi 
met 25 tot 29 °C en weinig wind uitzonderlijk warm. De regio Katwijk/Rijnsburg 

Verslag van het 1e Tavira Open 2009 
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werd tijdens het toernooi vertegenwoordigd door Cor van Dusseldorp en Gé 
Berbee. 

 
 

Theo Dijkstra opent het 1e Tavira Open voor de eerste speelronde. 
 
In de eerste ronde werden de sterkere dammers geloot tegen de mindere ster-
kere dammers. Een aantal mindere dammers gingen kansloos ten onder, Irene 
de Kok hield met wit tijdens haar partij tegen de Litouwse speler Aleksej Dom-
chev relatief goed stand. 

 
In deze stand neemt wit een combinatie naar 
het veld 7 door 43. 27-22 18x27 44. 32x21 
23x41 45. 34-29 16x27 46. 29x7. Zwart ruilt de 
schijf op 7 naar veld 29 en haalt dam op veld 
46. 8-12 47. 7x18 19-23 48. 18x29 41-46 49. 
30-24 26-31 50. 24-20 15x24 51. 29x20 31-36. 
 
 
 
Wit vervolgt 

hier met 52. 20-15? Beter is de directe remise-
wending 38-32 46x48 en 20-14. Zwart kan na-
melijk de toekomstige dam van wit niet vangen!. 
Wit verloor uiteindelijk via 52. … 46-37 53. 43-39 
36-41 54. 39-34 41-46 55. 33-29 27-31 56. 29-24 
31-36 57. 34-29 37-5 58. 25-20 46-37 59. 35-30 
en 36-41. 
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In de partij van Geert Kleine tegen Shlomo Borochov ging het in de eerste ron-
de in de opening al snel mis. 
 

 
In bovenstaande stand speelde wit 16. 49-43 
waarna zwart behendig naar dam combineerde 
via de standaardcombinatie 16. … 16-21! 17. 
27x16 18-22 18. 28x17 12x21 19. 16x27 26-31 
20. 37x26 23-29 21. 34x23 19x46. 
 
In de tweede ronde trof Aleksej Domchev Cor 
van Dusseldorp als tegenstander. Beiden spe-
lers damden een degelijke partij waarbij Dom-
chev voordeel kreeg. Toch moet een speler als 

van Dusseldorp met wit in onderstaande stand in staat zijn om veilig de remi-
sehaven te behalen. 
 

 
Wit vervolgde hier met 39. 35-30 waarna zwart 
39. … 13-18 speelde. De partij ging als volgt 
verder 40. 30-25 20-24 41. 45-40 14-19 42. 40-
35 9-13 43. 32-28 23x32 44. 38x27 8-12. 
 
 
 
 
 

 
 
Wit vervolgt hier met 45. 34-30 terwijl hier de 
terugruil 31-26 aangewezen is. Zwart vervolgt 
hier ijzersterk met 45. … 10-14! Na 46. 43-38 
volgt een onvermijdelijke forcing. Na 34-29 
(24-30) en 25x34 volgt nog steeds remise. 46. 
… 17-21 47. 27x16 22-28 48. 33x22 18x36 49. 
16-11 12-17 50. 11x22 36-41 51. 22-17 41-47 
52. 38-32 47-41 53. 32-27 41-28! 
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Er lijkt optisch weinig aan de hand voor wit maar 
na 54. 17-12 28x50 is het opeens helemaal uit 
voor wit vanwege de dreiging 14-20 en 50-28!! 
Derhalve gaf wit na de slag naar 50 direct op. De-
zelfde finesse was ook mogelijk via 52 … 14-20 en 
53. … 47-29 zoals de analyse achteraf aantoonde. 
Voorwaar meesterlijk gespeeld door zwart. 
 
 
 

 
 

Cor van Dusseldorp tijdens de dineravond met Fado (Portugese volkszang) 
 
In de derde ronde leek Matthijs Broek tegen een regelrechte nederlaag aan te 
lopen. Tegenstander Joan Horst had in deze partij gedurende meer dan 30 zet-
ten de winst voor het grijpen. In de onderstaande stand behaalde zwart dam 

op veld op veld 50. Hier had een dam op veld 49 
direct extra schijfwinst opgeleverd. 
 
 
 
57. … 44-50? 58. 9-4 24-29 
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In bovenstaande stand speelde zwart 67. … 33-
15? Direct damhalen met de schijf veld 39 heeft 
hier de voorkeur. Wit ging hierbij voor de aller-
laatste remisekans door 68. 32-28 te spelen. 
Hierop had zwart 39-44 moeten spelen en 50x36 
+. Zwart speelde echter 68. … 39-43 waarna wit 
remise behaalde via 69. 27-21 26x17 70. 35-49 
50x22 en 71. 49x9 =. 
 
 

 
Jaap Huizinga verloor in de bovenstaande stand 
met zwart in de derde ronde van Brion Koullen. 
Jaap speelde 45. … 15-20? waarna Brion een 
schijf voor kwam via 46. 27-21 26x17 en 47. 28-
23 +. In de bovenstaande stand had zwart moe-
ten vervolgen met 8-12. Op 28-22 en 22-17 volgt 
18-22 waarna de witte schijf op veld 16 aan ban-
den is gelegd vanwege de terugruil 22-27. 
 
Tijdens de 5e ronde op 9 oktober trof Cor van Dusseldorp Zainal Palmans als 
tegenstander. Cor speelde met zwart een zeer interessante partij. 
 
1. 31-26 19-23 2. 36-31 14-19 3. 41-36 10-14 4. 46-41 5-10 5. 32-28 23x32 6. 
37x28 18-23 7. 42-37 23x32 8. 37x28 12-18 9. 41-37 7-12 10. 37-32 20-25 11. 
47-42 14-20 12. 42-37 10-14 13. 34-29 1-7 14. 29-23 18x29 15. 33x24 20x29 16. 
28-22 17x28 17. 32x34 
De laatste ruil zadelt wit op met een enigszins zware korte vleugel, zwart begint 
direct te ruilen op de lange vleugel van wit! 

 
 
 
16-21 18. 26x17 12x21 19. 39-33 14-20 20. 44-39 
21-26 21. 33-28 7-12 22. 38-32 13-18 23. 39-33 
8-13 24. 50-44 12-17 25. 44-39 18-22 26. 48-42 
13-18 27. 43-38 17-21 28. 28x17 21x12 29. 49-43 
9-13 30. 31-27 4-9 31. 32-28 18-23 32. 37-32 12-
18 33. 33-29 11-16 34. 38-33 2-7 
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Voor de hand ligt 35. 42-37 maar dan verhin-
dert zwart via 3-8 36. 43-38 en 8-12 27. 29-24 
vanwege de dreiging van een winnende Coup 
Royal! Wellicht dat wit daarom vervolgde met 
35. 42-38. Zwart lost hierop zijn centrumblokje 
op en grijpt vervolgens de verzwakte lange 
vleugel van wit aan. 
26-31 36. 28-22 7-12 37. 29-24 20x29 38. 
33x24 19x30 39. 35x24 
 

Wit stuurt aan op een spannend eindspel. 
 
 
 
6-11 40. 34-30 25x34 41. 40x29 23x34 42. 
39x30 
Zwart legt de lange vleugel van wit aan ban-
den! 
 
 
 
 
 
 
12-17 43. 32-28 17-21 44. 38-32 (nu beschikt 
wit over het blokkie van tante Cockie) 9-14 45. 
45-40 14-19 46. 40-34 
Hier heeft 46. 40-35 de voorkeur, zwart speelt 
nu zeer behendig naar winst. 
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31-37 47. 32x41 21x23 48. 43-39 18x27 49. 39-33 
11-17 50. 33-29 23-28 51. 29-23 16-21 52. 23x14 
13-19 53. 14x32 27x38 54. 34-29 38-43 55. 29-23 
43-49 56. 41-37 49-
35 57. 23-18 3-9 58. 
37-32 9-14 59. 24-
20 35x49 60. 20x9 
49-27 en wit geeft 
op. 
 

 
 
 
 
 
Sarah Rijgersberg trof in de vijfde ronde Martijn van Gortel. In het verleden zijn 
alle reguliere partijen van Sarah tegen Martijn in het voordeel uitgevallen van 
de laatste. Mogelijk gaf dit vooraf de nodige druk bij Sarah, in deze partij ging 
het allemaal snel mis toen Sarah als 8e zet met zwart 1-7 speelde in de opening. 
Wit kon toen enigszins verrassend naar dam combineren. 

 
8. … 1-7? 9. 32-28 23x32 10. 37x17 11x22 11. 26-
21 16x27 12. 38-32 27x29 13. 34x1. 
Zwart wist de dam af te vangen ten koste van 
schijfverlies. In het eindspel liet zwart wit we-
derom combineren. 
 
 
 
 

 
In de bovenstaande open stand speelde zwart te 
snel 27. … 4-10? Waarna wit via 28. 35-30 25x34 
en 29. 33-29 simpel naar veld 16 kon combine-
ren, zwart gaf derhalve snel op. 
 
In de zesde ronde speelde organisator Theo 
Dijkstra met wit tegen Ivo de Jong. Niets wees 
erop vanuit de opening op dat wit een lastig 
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eindspel tegemoet ging. 
 
 
 
Vanuit deze stand volgde 40. 35-30 10-14 41. 
40-35 21-27 42. 32x21 16x27 43. 43-39 12-18 
44. 30-25 17-22 45. 39-34 13-19 46. 24x13 
18x9 47. 38-33 9-13 48. 34-30 13-18 49. 33-29 
18-23 50. 29x18 22x13. 
 
Hierdoor ontstond de volgende stand. 
 
 
 
De partij ging verder met 51. 48-42 37-32 52. 
42-37 32x41 53. 36x47 26-31 54. 47-42 31-36 
55. 42-37 15-20 56. 37-32 36-41 57. 32-28 13-
19 58. 28-22. 
 
 
 
 
 
 
Na 58. … 46-41 gaf wit noodgedwongen op. Na 
22-18 of 22-17 volgt 19-24 +. 
 
Gé Berbee was in de zesde ronde tegen Johan 
Coorevits in een verloren stand terecht geko-
men. 
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Gé speelde als 34e zet 40-34? Waarna Johan via 
34. … 26-31 35. 37x26 17-21 36. 26x17 11x22 37. 
28x17 24-30 38. 35x24 19x37 naar winst combi-
neerde. 
 
 
 
 
 
In de laatste ronde won Peter van der Stap met 

zwart van Leopold Sekongo in de volgende stand. 
 
Wit speelde hier 38. 42-37 waarna zwart met 38. 
… 34-39! antwoordde. Na 39. 35-30 24x35 40. 
33-39? 39x50 41. 28-22 17x28 42. 32x3 20-24! 
43. 3x6 24x22 gaf wit teleurgesteld op. Analyse 
achteraf toonde aan dat wit had kunnen winnen 
via 40. 44-40! 35x44 41. 28-22! 17x28 42. 32x3 
39x28 43. 3x50 +. 
 
 
 

 
 

Cor krijgt de enveloppe voor de eerste plaats uitgereikt. 
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Cor van Dusseldorp won het eerste Tavira Open zonder één partij remise te 
hebben gespeeld. Hiermee werd zijn actieve en ondernemende stijl van dam-
men beloond! De tweede plaats werd opgeëist door Aleksej Domchev. De der-
de plaats was voor Peter van der Stap. Al met al was de eerste versie van dit 
damtoernooi zeer geslaagd. Volgend jaar zal het 2e Tavira Open worden ge-
speeld van 7 tot 12 oktober in Santa Luzia. Reden genoeg om uit te kijken naar 
dit mooie zontoernooi in Portugal. Informatie over het Tavira Open is te vinden 
op de site www.santaluzia.eu/tavira. 
 
Eindstand Tavira Open 2009 
 
  W - Pt 
1. Cor van dusseldorp MI 7 - 12 
2. Aleksej Domchev GMI 7 - 11 
3. Peter van der Stap MF 7 - 10 
4. Zainal Palmans MF 7 - 10 
5. Ronald Schalley  7 - 9 
6. Brion Koullen  7 - 9 
7. Martijn van Gortel  7 - 9 
8. Erwin Heunen  7 - 9 
9. Ivo de Jong  7 - 9 
10. Leopold Sekongo MI 7 – 8 
… 
36. Gé Berbee    7 – 5 Gé Berbee & Cor van Dusseldorp 
 

 
 

http://www.santaluzia.eu/tavira
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven? 
 
Wie ben je? 
Teun de Kluyver 
 
Wanneer en waar ben je geboren? 
14 oktober 1958 
 
Wat is je burgerlijke staat?  
Ongehuwd 
 
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)? 
Lagere school 
 
Hoe lang dam je al? 
Ik denk ongeveer 26 jaar 
 
Speel(de) je bij andere clubs? 
Ja, ik dam ook wel eens bij KDC. 
 
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld? 
Moeilijk om te kiezen, Den Haag en Salou. 
 
Van welke muziek houd je? 
Vooral van jaren 70 muziek; Cliff Richard, The Rolling Stones, Abba en de Beat-
les. 
 
Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast) 
Ik heb geen vast doel, ik wil gewoon beter worden. 
 
Chocomel of Cola onder een dampartij. (geen andere keus, koelkast is leeg) 
Dan wordt het chocomel. 
 
Wat is voor jou belangrijker: voetbal of dammen? 
Weer een moeilijke vraag, voetbal en dammen zijn voor mij even belangrijk. 
 
Waar geniet je het meest van? 
Van een goede dampartij 
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Wat is je volgende zet? Als beginnetje is gespeeld 32-28, 18-23, 34-29. Iedereen 
die gedwongen wordt, mag één volgende zet doen. 
Ik sla 23x34. 
 
Ok, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (Of 
noem een getal tussen de 0 en 27 waarmee we loten.) 
De Majoor als hij nog niet geweest is. 
 
Welke vraag wil je erbij? Welke vraag wil je eruit? 
Laat maar hetzelfde. 
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Frerik's betere jatwerk 
 
Jeahhh daar is ie weer. Het is je boi! Gebruind teruggekomen uit Tavira en nog 
steeds een fijne 62 kilo schoon aan de haak. Dit keer neem ik jullie mee naar 
combinatieland. Combinatieland  is een betoverende wereld waar de magie 
van het dammen en de dromen van kinderen samensmelten tot één perfecte 
bol vloeibaar geluk. Dit land plunder ik dan ook vaak voor mijn combinaties 
waarna ik de huizen in brand steek. Dat laatste is in feite onnodig en waar-
schijnlijk moet ik hulp zoeken. Desalniettemin is hier dan de opbrengst van een 
middagje plunderen:  
 
Voor alle standen geldt ‘Wit aan zet wint’ tenzij anders aangegeven 

 
 

 
Zwart aan zet wint.
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