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Van de voorzitter
Beste lezers,
De klokslag die hier nu voor u ligt is een speciaal nummer.
Het leek ons als bestuur en redactie een goed idee om onze relaties die op
onze jubileum damdag aanwezig zijn ook eens kennis te laten maken met ons
clubblad.
De voorbereidingen voor de viering van ons jubileum zijn in volle gang en zaterdag 20 maart hopen wij op een geslaagde damhappening.
De voortekenen zijn op het van dit moment van schrijven vrij gunstig.
Diverse oud leden en damvrienden hebben zich al opgegeven voor het toernooi
en de ongetwijfeld gezellige nazit. Het programma voor 29 mei staat ook vast.
De leden krijgen daar binnenkort bericht over.
Voor de jeugd is er een uitgaansdag gepland in juni maar de datum is nog niet
bekend. Hierover worden jullie zo spoedig mogelijk ingelicht
Voor wat de sportieve prestatie´s moet ik helaas wat minder positief zijn, zowel
het eerste team als het 2e zijn gedegradeerd en zullen volgend seizoen in een
klasse lager uitkomen.
Als zoiets in de voetbalwereld gebeurd dan wordt de voorzitter in het gunstigste geval weggestuurd en als het beetje tegenzit met pek en veren door het
dorp gestuurd. Ben ik even blij dat wij een damclub zijn.
Er zijn natuurlijk wel sportieve successen op het persoonlijke vlak te vermelden zo werd Steven den Hollander provinciaal aspirantenkampioen en speelt
hij binnenkort in de halve finale van Nederland en wisten Cor en Mariëlle zich
beide te plaatsen voor de finale van resp. het algemeen en het vrouwen kampioenschap van Nederland.
Vanaf deze plaats alle 3 gefeliciteerd en veel succes!
De interne competitie loopt voor wat het clubkampioenschap betreft op zijn
eind en is goed verlopen. De nieuwe opzet voor het Piet v. Egmond toernooi is
een goede greep geweest er wordt duidelijk meer gespeeld.
Op 9 april starten wij met het kampioenschap van Rijnsburg.
Ik verwacht ook dan weer volop strijd en een volle damzaal.
Rinus Kromhout
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Van de Redactie
Een clubblad wat met een beetje haast in elkaar gezet is. Dus allereerst grote
dank voor de vlotte medewerking van onze vaste en incidentele schrijvers,
zonder wie dit nummer wel erg mager geworden zou zijn. Zoals verwacht mag
worden, presteerden deze geoefende dammers/schrijvers uitstekend onder
tijdsdruk. Nu zou je je kunnen verbazen over het feit dat zo’n jubileumuitgave
van het clubblad onverwacht komt. Ten slotte zat het er al 75 jaar lang aan te
komen, tijd genoeg om voor te bereiden. Maar hoewel de stichters van RDC
ongetwijfeld mensen met grote visie zijn geweest, is er vast weinig tijd besteed
aan het nadenken over hoe de club er 75 jaar later bij zou staan en hoe dat op
gepaste wijzen te vieren. En terecht, want er moet gewoon gedamd worden,
de rest doe je maar zo’n beetje tussendoor. Overigens in dit nummer een toepasselijk opinie-stuk van onze kl…majoor over het motiveren van ondersteunende activeiten naast het dammen.
Als relatief RDC-jonkie (pas sinds 1999 lid) vraag ik me af wanneer Klokslag het
eerste levenslicht zag. Eric heeft ergens nog wel wat clubbladen uit begin jaren
90, maar ongetwijfeld liggen er nog oudere en waardevoller pareltjes in het
archief van onze secretaris. Misschien een ideetje om af en toe iets uit de “oude doos” te halen??
In dit nummer dus genieten van de verslagen van de interne en de externe
wedstrijden. De laatsten zijn misschien een tikje teleurgesteld van toon vanwege de spijtige resultaten, maar eindigen altijd met een positief vooruitzicht op
het volgend wedstrijdseizoen. Dan wordt er weer lekker gespeeld en liggen er
nieuwe kansen te knipogen.
Oh ja, nog even over de rubriek “Wie kunnen we nu een dwingen een stukkie
te schrijven”. De vorige keer werd Kees Majoor gekozen als slachtoffer voor het
meedogenloze interview, maar het blijkt dat de heer Majoor al geweest is. De
redactie zoekt nu dus een nieuwe kandidaat. U kunt zich vrijwillig melden bij de
redactie (zie colofon voor email). ….en anders wijzen wij volgende keer zelf iemand aan!
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Piet van Egmond trofee / Clubkampioenschap
75-jarig jubileum toernooi RDC
Laatste ronde clubkampioenschap
Subtoptraining
Goede Vrijdag, geen clubavond
Start Kampioenschap van Rijnsburg*
Kampioenschap van Rijnsburg
Kampioenschap van Rijnsburg
Kampioenschap van Rijnsburg/Koninginnedag
Toptraining (**datum kan wijzigen)
Kampioenschap van Rijnsburg
Kampioenschap van Rijnsburg
Kampioenschap van Rijnsburg
Kampioenschap van Rijnsburg
Jubileum uitgaansdag
Laatste ronde Kampioenschap van Rijnsburg
Toptraining
Algemene Ledenvergadering

*Naast het Kampioenschap van Rijnsburg kan er ook gespeeld worden voor
de Piet van Egmond trofee
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Verslag Hoofdklasse
Cor van Dusseldorp Clubkampioen van RDC
Met nog een paar partijen te gaan is het al zeker: Cor van Dusseldorp is na een
korte tussenperiode weer de nieuwe kampioen van Rijnsburg! We zullen nu
even de ranglijst doorlopen.
Op de plaatsen 11 en 12 vinden we Rinus en Nico terug. Beiden draaien niet
zo’n goed seizoen, en dit is terug te zien in hun puntenaantal. Hopelijk gaat het
komende competitie beter! Hierboven staat Arno met 6 punten. Hij heeft nog
een wedstrijd te spelen en kan dus nog een plaatsje stijgen.
Laura is terug te vinden op plaats 9 met 7 punten. Hierboven komt Arie, die in
deze klasse maar weinig heeft verloren, erg knap! Met een aantal goede remises komt zijn puntentotaal op 9. Dan komen Mariëlle en Jan, beiden met 10
punten, maar Mariëlle heeft nog een wedstrijd te spelen, en kan dus nog op
een ongedeelde 6e plaats komen. Hiervoor moet zij wel minstens een punt halen tegen Frerik, die een plek boven haar staat. Frerik heeft nog 2 wedstrijden
te spelen en kan nog de beide Richards voorbij gaan en gelijk komen met EricJan. Er is dus nog een strijd bezig om de plaatsen achter Cor.
Richard en Richard hebben beiden 15 punten en staan samen op de 3e plaats.
Op de 2e plaats staat Eric-Jan met 16 punten, maar hij moet nog een wedstrijd
dus kan nog een paar punten aan zijn totaal proberen toe te voegen.
En de kampioen is Cor, met nog een wedstrijd te gaan is hij zeker van de titel
en hij heeft nog helemaal geen puntverlies!
De tussenstand:
1.
Cor van Dusseldorp
2.
Eric-Jan van Reenen
3.
Richard Meijer
4.
Richard Kromhout
5.
Frerik Andriessen
6.
Mariëlle Meijer-Kromhout
7.
Jan Schijff
8.
Arie Schoneveld
9.
Laura Andriessen
10. Arno Kooloos
11. Nico Mul
12. Rinus Kromhout

W
10
10
11
11
9
10
11
11
11
10
10
10

Ptn
20
16
15
15
12
10
10
9
7
6
2
2

Laura Andriessen
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Verslag 1e Klasse
Steven den Hollander Kampioen!
Schreef ik de vorige keer dat Steven nog niet kansloos was voor de titel: die
veronderstelling heeft hij dubbel en dwars waargemaakt. Door de laatste 6
wedstrijden te winnen, nam hij minimaal met 2 punten afstand van al zijn concurrenten. Steven, van harte gefeliciteerd met deze puike prestatie!
De strijd om de 2e promotie plaats is nog niet beslist; zowel Martijn Boekee als
Jan Parlevliet kunnen op 18 punten komen. Mochten zij niet de volle buit in de
laatste wedstrijden binnenhalen, dan kunnen Jan Oudshoorn of Kees Majoor
zich eventueel ook nog plaatsen. Jammer is het dat onze nestor Piet van Egmond zich vanwege gezondheidsproblemen heeft moeten terugtrekken. Piet,
veel sterkte toegewenst namens ons allen!
Jac. van Delft heeft een mooie middenmoot positie veroverd en kan terugzien
op een geslaagd toernooi. De staart van deze groep wordt gevormd door de
liefhebbers pur sang voor wie het spelletje nooit gaat vervelen, want dit zijn de
spelers die altijd nog wel een potje willen sneldammen na hun gewone partij
en voor veel gezelligheid zorgen en daardoor een onmisbaar onderdeel van onze club zijn.
De eindstand:
Pt
SB
1
Steven den Hollander 20
185
2
Jan Oudshoorn
17
159
Kees Majoor
17
171
4
Martijn Boekee
16
169
5
Jan Parlevliet
14
152
6
Jac van Delft
13
128
7
Jasper Verhoef
11
78
8
Piet van Egmond
10
72
9
Anton van Dusseldorp 9
63
10
Teun de Kluyver
7
70
11
Gert van Delft
5
46
12
Nico Schoneveld
4
28
13
Jan Lute
3
37
Rinus Kromhout
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Tussenstand Piet van Egmond trofee:
De PvE cup is voor degene die de grootste toernooi-ratingwinst behaald.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19

Naam
Steven den Hollander
Martijn Boekee
Jasper Verhoef
Arie Schoneveld
Jan Lute
Teun de Kluyver
Cor van Dusseldorp
Jac van Delft
Gert van Delft
Marc Bremer
Arno Kooloos
Rinus Kromhout
Piet van Egmond
Jan Schijff
Richard Kromhout
Jan Oudshoorn
Nico Schoneveld
Anton van Dusseldorp
Kees Majoor

AW
8
11
4
11
2
7
6
3
3
3
2
6
9
9
8
8
3
9
11

Ptn
11
11
5
12
2
5
11
2
3
4
2
9
7
8
12
5
0
4
8

Ratingwinst
75
49
20
19
18
15
12
1
0
-3
-6
-7
-18
-20
-21
-21
-27
-29
-37

R D C 10

R D C 11
Wedstrijdverslag RDC 1
IJmuiden - RDC
Allerlei problemen vanwege het winterweer. Onze tegenstanders, die thuis
speelden, wilde uitstellen, maar wij zagen geen onoverkomelijkheden en gingen dus gewoon op pad. Met een wat ruimere planning qua tijd, waren we allen al voor 11.30 aanwezig in IJmuiden. IJmuiden deed het verrassend goed en
stond zelfs eerste, maar ik achtte ons zeker niet kansloos, maar zoals ook in
2009, liep onze eerste wedstrijd van 2010 niet zoals we wilden.
Rinus kwam wat nadelig te staan in het middenspel, maar speelde daarna keurig naar remise toe. Eric z’n tegenstander wist niet echt een goede strategie te
vinden tijdens de partij. Eric had lang de overhand in de partij, maar dat was
niet voldoende geweest voor de overwinning, maar gelukkig voor Eric liep zijn
tegenstander in een lichte combinatie en kon Eric zo zijn partij winnen. Laura
speelde een Roozenburgopening. Die ging van het bord en toen kwam haar tegenstander met een centrumaanval. Deze verdedigde ze niet goed en daardoor
verloor ze. Richard Meijer kwam in grote problemen in de opening. Deze wist
hij allemaal redelijk op te lossen, maar dit kostte hem zoveel tijd, dat hij in tijdnood te veel zetten nog moest doen en toen blunderde hij en verloor hij.
Pieter-Jan kreeg al snel een flankaanval tegen. Dit probeerde hij actief tegen te
spelen, maar op een gegeven moment verloor hij in de partij de aansluiting tussen zijn voorste schijven en zijn achtersten en dit was fataal. Mariëlle kwam in
een theoretische opening terecht en maakte een blundertje. Hierna ging ze
vechtend verder en kwam nog heel ver, maar een tweede blundertje in tijdnood bezorgde ons de vierde nul van de middag. Eric-Jan bracht ons terug in de
wedstrijd, door in een strakke laveerpartij zijn tegenstander helemaal zoek te
spelen. Marc wist al heel gauw druk te ontwikkelen op zijn tegenstander, die
kon van armoe enkel maar achteruit ruilen, waardoor Marc nog meer druk
ontwikkelde en dit resulteerde in een eenvoudige doorbraak die meer dan voldoende was voor de overwinning. Als laatste twee zaten Richard en Cor nog.
Als ze allebei zouden winnen, zou het team ook winnen. Allebei gingen ze met
een schijf voor het eindspel in, maar een winst was voor beiden niet te vinden
en dus moesten ze helaas allebei in remise berusten. Ook bij analyse kon er
geen winst gevonden worden. Geen slecht begin qua spel, maar wel qua resultaat.
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IJmuiden
Martin van Dijk (1229)
Jesse Bos (1283)
Stijn Tuytel (1242)
Casper Remeijer (1270)
Kees Pippel (1331)
Feroz Amirkhan (1131)
Willem Winter (1241)
Cees van der Vlis (1110)
Conall Sleutel (896)
Harry van der Vossen (1086)

-

RDC Rijnsburg
Richard Kromhout (1331)
Richard Meijer (1259)
Pieter Jan Rijken (1184)
Cor van Dusseldorp (1402)
Marielle Meijer - Kromhout (980)
Laura Andriessen (1051)
Marc Bremer (1282)
Rinus Kromhout (1112)
Eric Hogewoning (1129)
Eric Jan van Reenen (1220)

11
1
2
2
1
2
2
0
1
0
0

-

9
1
0
0
1
0
0
2
1
2
2

RDC – Zaanstreek
Een echt degradatie duel. De winnaar van het duel zou goede kansen maken op
de promotie-degredatie wedstrijden terwijl de verliezer wel heel dichtbij degredatie zou komen.
Als eerste was Pieter-Jan uit. Hij had de hele partij tegen een aanval gespeeld,
maar toen die van het bord verdween en er een grote ruil volgde, bood hij remise aan. Wat zijn tegenstander gretig aannam. Bij analyse bleek echter dat
Pieter-Jan helemaal verloren stond. Dat was dus een gelukkig begin. Mariëlle
liep al redelijk vroeg in de partij in een combinatie en ze verweerde zich nog
wel dapper, maar aan verliezen was geen ontkomen. Als derde speelde Marc
remise. Hij stond de hele partij een flink stuk beter, maar dat resulteerde helaas niet in de verwachtte overwinning. Richard Meijer had al binnen no-time
een schijf gewonnen en kon dit gemakkelijk omzetten naar winst. Richard
Kromhout had een hele mooie klassieke stand, maar allerlei offers brachten zijn
tegenstander net de remise.
Cor had de gehele partij niets op het bord gekregen en moest teleurstellend
stellen dat hij slecht had gespeeld. Laura speelde een beroerde opening en had
toen nog maar 1 schijf op haar lange vleugel over. Haar tegenstander wist hier
niet van te profiteren en daarna speelde ze eigenlijk nog vrij gemakkelijk remise. Eric had de hele partij het betere van het spel. In tijdnood wist hij een eindspel met een schijf meer te forceren. In de twee tijdnood kon hij geen winstplan mee vinden en moest berusten in remise. Als laatste zat Rinus nog. Na in
de eerste tijdnood een blundertje gemaakt te hebben, had hij grote moeite om
nog in een fatsoenlijk eindspel te komen. Dit lukte, maar na de tweede tijdnood
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was er een theoretische eindspel op het bord gekomen, dat verloren is. Maar
zijn tegenstander speelde het niet goed; helaas voor ons, Rinus ook niet en zodoende verloor Rinus als nog. Alles bij elkaar 8-12 verlies.
RDC Rijnsburg
Cor van Dusseldorp (1402)
Richard Meijer (1259)
Richard Kromhout (1331)
Pieter Jan Rijken (1184)
Eric Hogewoning (1129)
Marc Bremer (1282)
Laura Andriessen (1051)
Rinus Kromhout (1112)
Eric Jan van Reenen (1220)
Marielle Meijer - Kromhout (980)

-

Zaanstreek
Piet Smit (1139)
Wout Rijs (1196)
Ruud Groot (1158)
Ruud Holkamp (1127)
Vitalia Doumesh (1237)
Barbara Graas (1064)
Paul van der Lem (1234)
Jan de Ruiter (1199)
Peter Groot jr. (1212)
Paul Teer (1202)

8
1
2
1
1
1
1
1
0
0
0

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

Damlust – RDC
Het was de laatste kans om ons te handhaven, we moesten winnen. Helaas,
zoals al het hele seizoen, kwamen we net te kort. Onze start was niet best, met
een verliespartij van Pieter-Jan. Pieter-Jan wist in zijn de partij de tegenstander
nog wel een keertje te verrassen, maar het grote niveau-verschil sloeg uiteindelijk toch door. Als tweede won Richard Kromhout. Via een korte vleugelopsluiting, liep zijn tegenstander helemaal vast, waarna een lichte combinatie het
pleit beslechtte. Cor liet zien dat zijn vorm groeiende is. Met een Tzitjov-aanval
over de lange vleugel, brak hij door en met een dam meer was het gauw uit.
Mariëlle had in de opening uitstekende kansen. Toen ze die niet greep, verloor
ze langzaam aan terrein en een foutje in tijdnood zorgde ervoor dat ze verloor.
Onze invaller Albert speelde een spannende partij met een heleboel combinatieve dreigingen. Maar uiteindelijk kwam er een vrij gelijkmatige remise uitrollen. Laura liet zich in een hekstelling nemen, maar ze kreeg een heel sterk centrum. Toen de hekstelling van het bord verdween, bleek haar centrum wel
sterk, maar haar flanken waren te zwak, hierdoor kon ze in de tang genomen
worden en verloor zodoende. Rinus speelde een klassieke partij. Dit gin er echter af, maar toen switchte hij zonder problemen naar half-open klassiek spel.
Na de tijdnood moest hij nog wel even rekenen, maar echt in gevaar kwam hij
geen moment. Een keurige remise. Richard Meijer verkreeg in tijdnood groot
voordeel. Een doorbraak met een schijf meer, maar helaas was dit net niet vol-
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doende voor een overwinning. Eric had zijn dag niet. Veertig zetten lang liep hij
achter de feiten aan, maar wonder boven wonder bleek het eindspel remise te
zijn. En toen gloorde er weer even hoop voor ons, want Eric-Jan had een hele
mooie stelling weten te bereiken. Helaas voor ons en Eric-Jan was zijn tegenstander goed bij de les en vond de vrij moeilijke verdediging. Individueel een
goed resultaat voor Eric-Jan, maar voor het team betekende het alweer een 119 nederlaag. Hierdoor zijn we niet meer in staat bij de bovenste 10 te komen en
zijn we dus gedegradeerd met nog 1 wedstrijd te gaan.
Damlust Gouda
Jan Commandeur (1151)
Erik Hoogendoorn (1286)
Erno Prosman (1539)
Geraldo IJssel jr. (1150)
Teun van de Krol (1335)
Peter van Eck (1270)
Martijn van der Klis (1223)
Bouke Bruinsma (1012)
André Venema (1255)
Alex Bitter (1169)

-

RDC Rijnsburg
Richard Kromhout (1331)
Eric Jan van Reenen (1220)
Pieter Jan Rijken (1184)
Marielle Meijer - Kromhout (980)
Eric Hogewoning (1129)
Laura Andriessen (1051)
Rinus Kromhout (1112)
Cor van Dusseldorp (1402)
Albert Huisman (1193)
Richard Meijer (1259)

11
0
1
2
2
1
2
1
0
1
1

-

9
2
1
0
0
1
0
1
2
1
1

RDC – Den Haag
Onze laatste wedstrijd tegen Den Haag was eigenlijk een veredelde oefenwedstrijd. Den Haag was zeker van middenmoot en wij zeker van degradatie.
Onze wedstrijd begon met een tegenvaller. Rinus verloor al heel vroeg een
schijf en zodoende ook zijn partij. Mariëlle kreeg een prachtige aanval door het
centrum, helaas verdedigde haar tegenstander taai en werd het remise. Richard kreeg groot voordeel al in de opening. Maar ondanks dat, was er geen
winst te vinden. Cor vouwde zijn tegenstander helemaal weg. Rond zet 30 was
het positioneel over. Eric speelde een wederzijdse aanval. Dit is een moeilijk
speltype en toen Eric in tijdnood niet de beste voortzetting koos, verloor hij
dan ook. Marc had lange tijd een iets betere stand, maar na lang rekenwerk
besloot hij het zekere voor het onzekere te nemen en af te wikkelen naar remise. Eric-Jan stond de hele partij licht onder druk. Maar in de tijdnoodfase veranderde dit op slag en kreeg Eric-Jan de betere stand. Niet genoeg om te winnen echter, dus een terechte remise. Laura kreeg een prachtige aanval op het
bord. Haar tegenstander speelde dit niet actief tegen en kwam steeds verder in
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de verdrukking te staan. Laura liet toen met feilloze techniek haar tegenstander
in het stof bijten. Pieter-Jan wikkelde af naar een lang eindspel met allebei 1
dam. Na verloop van tijd won Pieter-Jan steeds meer schijven en toen hij
dreigde weer een schijf te winnen, bouwde hij ook nog geniepig een vangstelling voor de tegenstander z’n dam op. Deze werd gemist door zijn tegenstander
en toen kon ook Pieter-Jan gefeliciteerd worden. Zoals wel vaker het afgelopen
seizoen zat Richard Meijer nog als laatste. Na een hele partij wat minder gestaan te hebben, draaide de stand zich om. Richard rook ineens winstkansen,
maar zijn tegenstander verdedigde zich tot het uiterste en ook in het allerlaatste grappige geintje van Richard trapte hij niet, zodat het remise werd. Eindelijk weer een overwinning, maar helaas hielp het niks meer tegen degradatie.
RDC Rijnsburg
Cor van Dusseldorp (1402)
Richard Meijer (1259)
Richard Kromhout (1331)
Marc Bremer (1282)
Eric Jan van Reenen (1220)
Eric Hogewoning (1129)
Laura Andriessen (1051)
Marielle Meijer - Kromhout (980)
Rinus Kromhout (1112)
Pieter Jan Rijken (1184)

-

Den Haag
Pertap Malahé (1211)
Jaap van Galen (1235)
Fred Ivens (1336)
Jeroen Kos (1346)
Hein van Dee (1055)
Gerard de Groot (1233)
Frans van Eenennaam (1120)
Herman Vroom (1135)
Wim Bremmer (1368)
Piet Lodder (1177)

11
2
1
1
1
1
0
2
1
0
2

-

9
0
1
1
1
1
2
0
1
2
0

Totaal niet verwacht aan het begin van het seizoen, maar teveel mensen waren
gewoon niet goed genoeg in vorm aan het begin van het seizoen. En toen bleef
pech ons achtervolgen en degraderen we voor het eerst in 25 jaar met het eerste team van RDC. We hebben er goede hoop op dat we volgend seizoen in de
eerste klasse een gooi naar het kampioenschap kunnen doen en dat het slechts
tijdelijk is dat we niet in de hoofdklasse aanwezig zijn.
De eindstand:
Hoofdklasse A
1 SNA
2 Micone
3 IJmuiden
4 Constant-Charlois Rotterdam
5 020
6 Damlust

Ptn
19
18
14
13
13
11

Bordptn
135
123
116
122
114
111
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7 Den Haag
8 TDV
9 Zaanstreek
10 VAD
11 RDC Rijnsburg
12 Samen Sterk
Individuele prestaties
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Richard Meijer
Cor van Dusseldorp
Marc Bremer
Richard Kromhout
Laura Andriessen
Marielle Meijer - Kromhout
Eric Hogewoning
Eric Jan van Reenen
Pieter Jan Rijken
Rinus Kromhout
Gera Hol
Albert Huisman
Fons van der Plas
Arno Kooloos

10
10
8
6
5
5

105
104
98
96
99
97

MWS* W Pt Rating TsRat Bgem
384 11 15 1259 1215 4.73
333 11 17 1402 1214 3.64
225 10 11 1282 1232 4.70
221 11 15 1331 1202 3.18
202 10
8 1051 1201 5.40
185 11
6
980 1218 7.27
150
9
6 1129 1201 6.33
137 11
8 1220 1204 6.27
94 10
5 1184 1224 5.00
90 10
4 1112 1208 7.30
56
1
2
997 1144 8.00
51
3
2 1193 1209 7.00
7
1
0
999 1299 9.00
5
1
0 1099 1182 10.00

*MWS: meest waardevolle speler, gebaseerd op een verdeling van stemmen na
elke wedstrijdronde
Richard Kromhout
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Wedstrijdverslag RDC 2
Het valt niet mee om, als wekelijks de resultaten van zowel het eerste als
tweede 10-tal tegenvallen, nog gemotiveerd de verslaglegging in de Rijnsburger
te voltooien. Omdat ik daarin alles al een keer gezegd heb, beperk ik me in het
clubblad tot de grote lijnen.
Zoals we nu weten zijn beide teams gedegradeerd, vooral voor ons eerste 10tal een bittere pil. Voor het tweede was degradatie veel gemakkelijker te accepteren. Toch waren we niet geheel kansloos, al doet de laatste plaats in de
eindstand anders vermoeden. In het vorige verslag meldde ik al dat onze kansen in de laatste partijen van de competitie lagen, en deze voorspelling kwam
aardig uit. De wedstrijd tegen Harderwijk werd getipt als een kans om een
overwinning te boeken. We kwamen een heel eind, maar zoals zo vaak al gebeurde, ging het op de valreep mis. Er werden winsten gemist, goede standen
verzandden in remise, en waar remise behaald kon worden, werd verloren. Op
deze manier eindigde een zo goed als gewonnen wedstrijd in een gelijkspel.
Vooral ikzelf was daar niet blij mee, de overige spelers waren natuurlijk wel blij
met het eerste wedstrijdpunt.
Dan moest het maar tegen Gandhi gebeuren. Met een tactische opstelling probeerden we de balans naar de goede kant te laten doorslaan. Het werkte helaas maar
ten dele. Op de lagere borden werd goed gescoord, maar deze voorsprong konden
we niet behouden omdat op de eerste vier borden geen enkel punt gescoord werd
helaas. Dit betekende ook indirect dat we gedegradeerd waren, want de concurrentie behaalde wel de broodnodige punten. Vol goede moed, want het team is mentaal niet kapot te krijgen, waarvoor hulde dame en heren, gingen we de strijd aan
met middenmoter 020 uit Amsterdam. En ziedaar, alles viel op zijn plaats dit keer.
De score werd geopend door Jan Parlevliet met een mooie slagzet, gevolgd door
Steven den Hollander, Nico Mul en een remise van superinvaller Kees Majoor.
Toen ook Casper Vroegop nog eens won, werd duidelijk dat het die dag zou gaan
gebeuren. Jan Schijff miste helaas een zekere remise, maar met de remise van Arno
en de overwinning van Arie werd de winst zeker gesteld. Jammer dat Gera Hol, die
de laatste partijen kon invallen en dat uiteraard op haar gedegen goede manier
deed, een mooie stelling nog verloor. Ook Jac van de Plas verloor na een heroisch
gevecht, maar dat mocht de pret niet meer drukken, we hadden de eer gered en
een mooie overwinning op zak. De laatste ronde tegen OGB Utrecht werd er een
goede wedstrijd gespeeld, maar het team is te sterk voor ons en ook deze partij
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werd verloren. We zijn dus gedegradeerd, maar volgend seizoen gaan we er natuurlijk flink tegen aan in de tweede klasse.
Van mijn kant iedereen bedankt voor de inzet en de gezelligheid.
Arie Schoneveld
Eerste klasse B
1 WSDV
2 ADG
3 Van Stigt Thans 2
4 Ons Genoegen Utrecht
5 Leids Damgenootschap
6 HDV Ons Doel Bereikt
7 020 2
8 Gandhi
9 Harderwijk 2
10 Barnsteen Bunschoten
11 DEZ/NGKZ
12 RDC Rijnsburg 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Jan Parlevliet
Arie Schoneveld
Arno Kooloos
Casper Vroegop
Steven den Hollander
Jan Schijff
Albert Huisman
Jack van der Plas
Kees Majoor
Martijn Boekee
Nico Mul
Gera Hol
Dick van Dijk
Fons van der Plas
Anton van Dusseldorp
Jelle Vooijs
Jasper Verhoef

Ptn
21
18
16
16
14
11
9
8
7
5
4
3
Ptn
10
8
7
7
7
7
6
5
3
3
3
2
1
1
1
0
0

Bordptn
141
134
131
126
124
113
109
101
84
94
92
71
W
10
11
8
9
10
11
5
10
5
9
11
3
1
2
3
1
1
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Verslag RDC Prov
RDC prov. tegen KIJK UIT Zegveld
Op vrijdagavond, 4 december ging ons provinciale team de strijd aan met Kijk
Uit uit Zegveld. We ontmoetten daar een club met diverse jonge spelers. Er lagen studieboeken, onder andere het sijbrandsdiploma. We kregen bijna allemaal een jonge dammer tegenover ons. We moesten onze sterkste speler missen. Dus aan bord één zat Jan Oudshoorn. Bij de twaalfde zet liep zijn tegenstander, Cees Kuyer achter een schijf van Jan. Nog op tijd zag Jan, dat gewoon
opvangen een doodsteek tot gevolg zou hebben: Dam met een paar schijven
winst. Dus hij liet maar slaan. Een schijf minder maakte de rest van de partij erg
moeilijk. Als eerste zorgde Kees voor een overwinning. Daarna moest Jan
Oudshoorn de vlag strijken. Vervolgens was het aan Jac om zijn tegenpartij te
feliciteren, gevolgd door Teun. Gelukkig zorgde Gert nog voor een prachtige
overwinning. En na een lange felle strijd moest Martijn berusten in een nederlaag.
Kijk Uit Zegveld
1
2
3
4
5
6

Cees Kuyer
Arie de Bruin
Arie groenendijk
Dennis de Bruyn
Martin de Vink
Steven de Vink

-

RDC prov.

8-4

Jan Oudshoorn
Martijn Boekee
Gert van Delft
Jac van Delft
Teun de Kluyver
Kees Majoor

2-0
2-0
0-2
2-0
2-0
0-2

RDC prov. tegen DID, Bergambacht
Op vrijdagavond, 18 december ontving ons provinciale team de Bergambachters. We ontmoetten maar vijf tegenspelers. Een zesde man was niet komen
opdagen. Misschien was dat erg jammer voor Jasper. Een mooie oefenkans
weg, maar ook een minder leuke tijd wachten zonder spel. Maar voor de club
een buitenkansje. We hadden al vaak genoeg verloren en nu begonnen we
tenminste goed. Jasper kon als eerste een 2 op het scorebord laten zetten. Een
kwestie van geluk. Een lot uit de loterij. Is dammen niet altijd een kwestie van
geluk? Je staat gewonnen en je verliest toch, je staat verloren en de ander
geeft je een onsterfelijk kans! Is dammen zo geliefd bij dammers door het gokelement, het loterijelement, dat in het spel zit? De avond gaat verder en Anton
wint zijn partij. Ik ga dat niet toeschrijven aan geluk, ofschoon het voor de club
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gelukkig is. Vervolgens komt Martin Boekee na een spannende strijd met een
mooie overwinnng. Hij heeft er echt zijn best voor gedaan. Mooi! Als club kunnen we niet meer verliezen. Het is niet erg dat de twee volgende partijen verloren worden. Toe te schrijven aan Kees en aan Nico. Maar dan hebben we nog
de partij van Jan Oudshoorn. En prima: hij wint en zet daarmee de avond om in
een winstavond.
RDC prov.
1
2
3
4
5
6

Jasper Verhoef
Martijn Boekee
Jan Oudshoorn
Anton van Dusseldorp
Kees Majoor
Nico Schoneveld

-

DID Bergambacht

8-4

niet opgedaagd
A. Roest
Arie Otterspeer
K. Scheer
J. Vast
W. de Leeuw

2-0
2-0
2-0
2-0
0-2
0-2

RDC prov. tegen Bodegraven
Op donderdag, 14 januari 2010 ging ons provinciaal team naar Bodegraven.
Wat zou de avond opleveren? We hebben net een overwinning geboekt. Eigenlijk een mooi resultaat voor ons provinciale team. Zitten we in de winning
mood? Of is het dat loterijkarakter van het dammen, dat ons even gunstig gezind was??? Het erge van dat loterijkarakter van dammen is, dat verliezen veel
meer voor de hand ligt dan winnen. Nou, dat weten we allang. Maar we gaan
er vol goede moed tegenaan! Het werd een spannende avond met wisselende
kansen. Teun kwam een schijf voor en …verloor. Kees volgde dat voorbeeld:
een schijf voor en verliezen! Dat loterijkarakter is wel erg duidelijk. Gelukkig
ging het verder beter. Naast twee remises konden we ook nog twee overwinningen boeken. Dat was ook nog een mogelijkheid, een kans, niet winnen en
niet verliezen, remise!
Bodegraven
1
2
3
4
5
6

Max Hanssens
Jan Commandeur
J.P. Kuijvenhoven
P. de Vos
Ardjan de Jong
A.M. de Jong

-

RDC prov.

6-6

Richard Kromhout
Kees Majoor
Jan Oudshoorn
Martijn Boekee
Jac van Delft
Teun de kluyver

0-2
2-0
1-1
1-1
0-2
2-0
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De eindstand
Topscorers
1 Richard Kromhout
2 Gert van Delft
3 Martijn Boekee
4 Kees Majoor
5 Teun de Kluyver
6 Jan Oudshoorn
7 Jasper Verhoef
8 Jac van Delft
9 Anton van Dusseldorp
10 Piet van Egmond
11 Nico Schoneveld

Ptn
3-6
3-6
4-5
6-4
6-4
7-4
3-3
3-3
5-3
2-2
3-0

Teams
Kijk Uit Zegveld
Ons Genoegen Bodegraven
LDC Leiderdorp
KDC Katwijk
ADC Alphen aan den Rijn
DEZ Reeuwijk
RDC Rijnsburg
DID Bergambacht

ptn
7-14
7-10
7-7
7-7
7-5
7-5
7-4
7-4

Kees Majoor
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Halve finale vrouwen 2010
Wie halve finale van Nederland speelt, moet daar uiteraard een verslag over
schrijven. Ik weet het al een week of 3 dat iedereen iets van mijn belevenissen
wil lezen, maar echt sappige details of spannende zaken schieten me niet te
binnen. En de deadline begint inmiddels ook al te naderen en zodoende ben ik
nu toch maar in de pen geklommen.
Januari
Tja, de halve finales. Ze starten in januari, maar dat is niet zo vreemd, want dat
is al sinds jaar en dag zo. Ik weet niet dat het anders is geweest. En toch was
het vreemd om in januari weer halve finales te spelen. De halve finales begonnen al voordat ik amper een wedstrijd na mijn NK van 2010 in december had
gespeeld. Door de feestdagen op vrijdagen en geen nationale competitiewedstrijden had ik pas 1 officiële partij gespeeld na het NK. Dat was vreemd. Toen
ik de eerste wedstrijd achter het bord zat, zat ik er echt zo van “hoe gaat het
ook alweer dat dammen”. Geen wedstrijdritme zou Piet van Egmond zeggen.
Aan de andere kant was het ook vreemd. Ik zat nog een soort van in het NK
ritme. De tweede dag van de halve finale was daardoor eigenlijk makkelijker.
Na een week dammen, zoals tijdens het NK, begint naarmate de week vordert
toch iets van vermoeidheid toe te slaan. Nu had ik de tweede partij totaal geen
last van vermoeidheid, ik begon er net lekker in te komen.
De derde ronde...
Na het eerste weekend stond er ik dan ook goed voor. Ik had een droomstart
gemaakt door allebei de partijen te winnen. De derde ronde is een verhaal
apart. Gaat u er maar eens goed voor zitten. De derde ronde stond op het rooster voor zaterdag 30 december. Echter doordat de KNDB het rooster van de
nationale competitie had omgegooid in verband met het winterweer van begin
januari, had dit gevolgen voor deze halve finale wedstrijden. De wedstrijd ging
niet door omdat de inhaalronde van de competitie was. Deze 3e ronde zou nu
na de laatste ronde plaatsvinden. Daar kreeg ik een mooi briefje over van de
KNDB. Ook stond er in dat briefje dat niet-op-zondagspelers op vrijdagavond
zouden spelen. Dat is dan mooi voor die spelers, dacht. Totdat ik er in het eerste speelweekend achter kwam dat mijn tegenstandster Annemieke Stunnenberg een niet-op-zondag speelster is. Daar moet je ook maar net aan denken. U
kent wellicht het verhaal Pieter Steijlen... Goed, anders dan Pieter kwam ik er
wel op tijd achter. Ik zou dus op vrijdagavond moeten spelen. Dat zag ik niet
zitten, dus moest ik een andere oplossing zoeken. Gelukkig hoorde ik in de
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wandelgangen dat Annemieke en haar team op de reguliere dag gespeeld hadden voor de nationale competitie. RDC ook. Dat gaf dus mogelijkheden. Na wat
telefoontjes her en der was het geregeld. Wij kunnen op de geplande datum
gewoon spelen. Een alternatief speellokaal was met damfamilie in het midden
van het land ook uiteindelijk niet lastig om te regelen. Wij speelden bij WSDV 3
en 4 in de zaal. Gelukkig niet in een huiskamer, waar de TV ook aan staat of zoiets. Deze wedstrijd won ik ook. Dus 3 gespeeld, 6 punten. Ik stond er riant
voor.
Geen wedstrijd meer gewonnen
Toen maakte Cor de volgende opmerking “Je hoeft niet alles te winnen hoor”.
Kennelijk maakte die opmerking indruk, want daarna heb ik geen wedstrijd
meer gewonnen. Gezien mijn positie op de ranglijst hoefde ik ook niet meer te
winnen. Maar de rest verliezen zou niet voldoende zijn. De komende twee partijen had ik op papier wat makkelijke tegenstanders. Ik hoefde niet te winnen
en deed het rustig aan. Winst kwam nooit op het bord. Deze partijen eindigden
dan ook in remise.
De één-na-laatste ronde speelde ik tegen ook een ex-finalist. Na een opening
waarbij ik wat onder druk stond, kon ik in het middenspel los komen. En na zet
50 was er ook niet veel anders meer over dan een remise stand. Nu had ik inmiddels 6 partijen gespeeld en 9 punten. Dit punten-aantal zorgde ervoor dat ik
één ronde voor het einde me weer geplaatst had voor het NK. Dus noteert u
het allemaal vast in uw agenda: eerste week november 2010 NK vrouwen in
Zoutelande!
De laatste ronde moest nog gespeeld worden. Leonie de Graag was mijn tegenstandster, ook zij was al zeker, dus een partij omdat wij het dammen zo leuk
vinden. Ik speelde een goede klassieke partij, die in tijdnood net niet won (het
zat er wel in). Het eindspel was stukken beter voor mij. Maar kennelijk niet
meer scherp genoeg, verrekende ik me en werd het remise. Ach dat mocht de
pret niet drukken. Na 2009 ook in 2010 naar het Nederlands Kampioenschap.

Mariëlle Meijer-Kromhout
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Halve Finales 2010
Heb je eindelijk eens een zaterdagmiddag damvrij, verschijnt er een mailtje van
Eric met de opdracht aan Richard en mijzelf om in onderling overleg te bepalen
wie een verslag schrijft over de Halve Finale 2010. Gelukkig krijgen we er een
heleboel tijd voor, maar liefst een hele week. Helaas heb ik moreel geen keuze,
dus ik zal eens kijken of ik er iets van kan maken. Richard weet nog van niets,
dus wellicht verschijnen er wel twee leuke stukjes over de halve finale, je weet
maar nooit.
Eigenlijk begint mijn HF al in 2008. Nadat ik in de zomer van 2008 een aantal
leuke toernooien heb gespeeld, op 1 oktober 2008 heb ik mijn hoogste internationale rating ooit, gaat het rampzalig. In de meestergroep van de Bijlmertoernooi haal ik beschamend weinig punten, ik word zelfs vreselijk ingeblikt door
Roel Boomstra. In de competitie verlies ik maar liefst twee keer in één seizoen
en de HF van 2009 brengen mij evenveel punten als wedstrijden.
Van pure ellende besluit ik dus om het dambord maar eens vier maanden in de
kast op te bergen, met als gevolg dat ik mijn abonnement op het kampioenschap van de DMH ook onderbreek en dus geen recht heb op een Halve Finale
plek voor 2010. Deze plek gaat naar Richard, die eenvoudig kampioen wordt.
Saillant detail, ik kom daar later nog op terug, is dat hij zijn partij tegen onze
Frerik won, omdat de laatste door zijn vlag ging. Hij had de wedstrijdvoorwaarden niet goed gelezen en dus niet gezien dat in de eerste twee uren dertig zetten gespeeld moesten worden. Als disciplinaire straf stel ik voor dat Frerik het
spel- en wedstrijdreglement van de KNDB uit zijn hoofd gaat leren.
Maar goed, geen HF 2010 dus voor mij. Dit betekent dat ik mij kan toeleggen
op allemaal leuke toernooitjes. Den Haag ging nog niet zo soepel, maar dat is
logisch. Nijmegen daarentegen was fantastisch. Ik speelde weer eens een toernooi zonder een partij te verliezen, dat doe ik anders nooit. Daarnaast was het
de laatste keer dat ik bij Gera en Eric in Arnhem kon logeren voor een dampartij. De verhuizing naar Veenendaal was aanstaande en een slaaponderbreker
onderweg, maar goed, dat terzijde.
Om verder genoeg wedstrijden te maken had ik mij ook nog maar ingeschreven
voor Tavira (Portugal). Uiteindelijk zou ik daar zowel in oktober als in december
nog een toernooi spelen. Van het eerste toernooi heeft in het vorige clubblad
een mooi verslag gestaan, dit clubblad wordt opgesierd door een verslag van
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het tweede toernooi van Tavira, uiteraard van de hand van Frerik.
Maar om de lezers van dit blad niet al te veel teleur te stellen, toch maar een
leuk fragmentje.
In de eerste ronde speelde ik tegen Frerik een hups
aanvalletje, en zou ik deze stand na 35.27-21 op een
normale manier gewonnen hebben. In de partij
meende dat ik het lekkers nog even achter de hand
kon houden.
35.39-33? 17-21 36.28-22? 12-17?? 37.23x3 17x19
Zo, een heleboel vraagtekens, maar waarom nu? Dat
ik op de 35 zet beter 27-21 had kunnen spelen heb ik uitgelegd. Vervelender is
dat ik met 36.28-22 in een zetje loop. Zwart kan namelijk winnen door 36… 1319! 37.23x5 26-31! 38.37x17 12x21 39.22x13 8x37
40.5x46 21x43. De afwikkeling die Frerik neemt is
uiteraard alleen maar kansrijk voor wit. Tenminste
dat had hij moeten zijn. Dat Frerik ook nog een
kans kreeg staat in het volgende diagram.
e

Hier produceerde ik het afgrijselijke
40.29-23?? 13-18??
Terwijl Frerik over zijn 40e zet aan het nadenken was had ik gezien dat hij met
40… 2-8 41.3x12 13-18 42.22x13 21-27 43.32x21 26x39 kon winnen. Gelukkig
speelde Frerik de verkeerde en kon ik toch mijn verdiende overwinning vieren.
Teruggekomen uit Tavira, bleek dat het NK rapid in 2009 slechts op één zondag
gespeeld zou worden. Nadat ik, na een lange sneeuwrit in Utrecht aangekomen, aan mijn eerste kopje thee zat, werd de zaal opgeschrikt door een zichzelf
motiverende Hein Meijer. “Niet over mijn lijk”, riep ‘ie. De reden? Hij had de
indeling van zijn halve finale gezien, met in zijn groep veel jonge gasten. Hein
nam zich voor om voor deze gasten te eindigen, terecht. Meteen kon ik ook de
conclusie trekken, dat ik zelf dus geen keuzeplek voor de HF had gehad.
Dus ik concentreerde mij maar op het toernooi. Ook dat was van belang, want
voor het eerst wist ik eens niet te verliezen van Kees Thijssen, sterker nog, ik
won en ook nog eens op overtuigende wijze. Eigenlijk had ik voor het vorige
clubblad een analyse van die partij willen maken, maar dat is er nooit van ge-

R D C 27
komen. Het flauwe excuus was dat ik in de week volgend op de partij, een telefoontje van Evert Davelaar kreeg, met de vraag of ik een opengevallen plek in
de HF op wilde vullen. Toen ik de indeling zag bleek ik in groep D te zitten, de
groep van Hein Meijer en al die jongkies. Tijd dus om te beginnen met de voorbereiding. De voorbereiding op de HF bestond dit jaar uit een belletje naar Eric
en Gera om te vragen naar de mogelijkheden om de nachten tijdens de HF bij
hun door te mogen brengen. Die mogelijkheid bestond, maar ik mocht onder
geen beding klagen wanneer Mark mij uit mijn slaap zou halen. Blij stemde ik
toe, meestal immers is de voorwaarde dat ik een stukje schrijf voor het clubblad. Overigens houd ik mij daar nooit zoveel aan, maar dat weer terzijde.
De eerste ronde mocht ik spelen tegen Ben Provoost, onze eigen trainer, die
voor het eerst een HF speelde waarin hij bij de oudere helft van het deelnemersveld hoorde. In ieder geval, Ben kwam de partij beter door dan ik. In de
eerste tijdnood had hij op een gegeven moment zelfs twee dammen, en ik nog
niet één. Maar goed, je spartelt nog wat door, pakt een dam af, en na de tijdnood bekijk je de ellende eens. Gelukkig voor mij verloren alle zetten, zodat ik
lekker vlot door kon spelen. Ben had het veel moeilijker, hij moest kiezen tussen de vele winstvarianten. Weldra zat hij dus alweer in tijdnood, speelde hij
een paar mindere zetten, en kon ik dus remise maken. Uit pure frustratie dacht
Ben zijn laatste seconden weg en begon toen ostentatief op de klok te beuken.
Op dat moment maakte euforie zich van mij meester. De remise was inmiddels
ruimschoots berekend, maar die mocht ik niet aanbieden. Ik had immers de
hele partij minder gestaan, en dan bied je dus simpelweg geen remise aan. Er
zijn spelers die tegen deze ongeschreven regelen zondigen. Doen ze dat tegen
mij dan trakteer ik ze altijd op het doorspelen van een drie om één, en soms
win ik die dan ook nog …
Ik mocht dus geen remise aanbieden, maar Ben deed dat ook niet. En dat zou
betekenen dat hij door zijn vlag zou gaan. Hoewel ten onrechte, zou ik dus de
partij gaan winnen. Edoch, het mocht niet zo zijn. Met nog drie seconden voor
zes zetten bood Ben uiteindelijk toch remise aan, wat ik maar accepteerde.
Hoewel ik nog wel veel getwijfeld heb over deze beslissing, heb ik er maar één
moment spijt van gehad. Ik kom daar zo nog op terug.
De volgende nachtrust van Eric en Gera bleek weer eens uitstekend verzorgd.
De hele nacht heb ik lekker door kunnen slapen, terwijl zij de wacht hielden
over Mark. Geen moment heb ik het kind gehoord. Wel werd ik vroegtijdig
wakker van de vogeltjes. In de stad heb je die ook, maar daar zitten ze in de
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regel niet op het dak. Mijn vogeltjes zitten zover weg, dat je ze pas hoort als je
al wakker bent, en niet andersom zoals mij dat in Veenendaal wel overkomen
is. Maar goed, eerder wakker betekent gewoon wat extra tijd om te eten, te
douchen en Mark te vermaken.
Terug in Beekbergen wachtte Michiel Kroesbergen op mij. Na een spannende
partij trok ik in tijdnood het beste van het spel naar mij toe. Michiel verdedigde
het eindspel goed, maar gebruikte daarbij zoveel tijd, dat hij, opnieuw in tijdnood, met een enorme blunder de zekere remise verspeelde.
Na een kleine zes uur hadden we de volgende diagramstand bereikt. Met een
schijfje meer, sta ik natuurlijk wel beter. Probleem van de witten is echter dat
de zwarte schijf op 24 zichzelf gaat offeren op 44. Dat dit niet goed tegen te
gaan is, is iets om rustig thuis uit te zoeken. In de partij speelde ik nog maar
een paar zetten door, mijn tegenstander was immers alweer in tijdnood geraakt, en waarom zou ik dan remise aanbieden.
Daarom probeerde ik maar eens 64.44-49 27-18? Een
vreselijke blunder. Nu ineens kan ik de zwarte schijf
op 24 winnen.
65.49-35 24-29 66.28-23! En ineens is zwart zijn schijf
kwijt. Twee zetten later had ik dan ook gewonnen.

Enigszins fortuinlijk ging ik na het eerste weekend dus met drie punten naar
huis.
Voor Richard, die in groep B dus ook meedeed aan de halve finales, verliep het
eerste weekend minder. Tweemaal liep hij in een combinatie, en mocht van
geluk spreken dat zijn tegenstander op zondag vervolgens de winst liet lopen.

In het linkerdiagram heeft Richard wit tegen Pim Meurs. Richard heeft wat
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problemen met zijn randschijf en een statisch centrum, maar de remisemarge
was nog niet overschreden. Na 35.31-27? was het echter snel gebeurd. 35… 2429 36.33x24 17-21 37.26x17 11x33 38.38x29 18-22 39.27x18 12x45 een onvervalste kaats.
Tegen Frank Teer had Richard behoorlijk wat risico’s genomen en staat met
zwart inmiddels in een zware opsluiting. Na Richards 31… 13-19 combineerde
Frank met 32.33-29 23x45 33.27-22 17x28 34.26x17 11x22 35.32x23 19x28
36.44-40 45x34 37.39x10. Met kunst en vliegwerk zou Richard deze wedstrijd
nog remise weten te spelen.
Het tweede weekend zou bestaan uit slechts de zondag. Aangezien een aantal
weken eerder veel competitiewedstrijden vanwege het slechte weer waren afgelast, was de zaterdag nodig als competitiezaterdag. Het gevolg was dat de
wedstrijden van de derde ronde verplaatst werden naar de zondag na de zevende ronde. Behalve natuurlijk voor de spelers die niet op zondag willen spelen (en hun tegenstanders), zij zouden gaan spelen op de vrijdagavond voor de
zevende ronde. Niet iedereen had dat begrepen, maar daarover later meer.

R D C 30
Aangezien Leiden – Beekbergen ’s ochtends om negen uur ver is, leek het me
verstandig om toch alvast op zaterdag richting Veenendaal te gaan. Ook deze
keer weer veel sneeuw, maar ik was op tijd voor het spelletje. Welk spelletje
het was weet ik niet meer, maar de fraaie actie die ik mocht uitvoeren, staat op
mijn netvlies gebrand. Uiteindelijk won Gera, voor Eric en mijzelf. Je bent tenslotte gast.
Het slapen ging uiteraard weer goed, Mark heeft zich weer prima gedragen.
Gelukkig wordt het alweer eerder licht. De vogeltjes zijn dan immers eerder
wakker en dus heb ik nog wat meer tijd over om te spelen.
De wedstrijd tegen Pieter Steijlen, een van de drie junioren in de groep, verliep
zeer voorspoedig. Pieter probeerde een grootscheepse omsingeling, maar kon
mijn centrumstand niet in toom houden. Een onnauwkeurigheid op de zesendertigste zet (36… 12-18 wint vrijwel zeker), gaf Pieter voldoende ruimte om
een gelijkwaardige remise uit het vuur te slepen. Echt tevreden kon ik dus niet
zijn, mede omdat Thijs Gerritsen ineens aan de leiding stond met twee winstpartijen. Met Thijs had ik vooraf geen rekening gehouden, dus dat gaf extra
complicaties. Gelukkig zou ik de volgende ronde tegen hem mogen spelen.
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Dit had dus het beslissende fragment in mijn partij
tegen Pieter moeten zijn.
Na 36… 12-17 37.42-38 27-31 39.38-32 31x42
40.47x38 23-28 41.32x23 29x18 42.34-30! Liep de
partij roemloos remise.
Veel beter in deze stand is echter 36… 12-18. Wat is
er namelijk aan de hand.
Allereerst kan wit uiteraard de twee om drie niet nemen. 37.35-30 24x35
38.37-32 27x38 39.42x15 14-20 40.15x24 19x50.
Speelt wit net als in de partij 37.42-38 dan volgt 29-33! 38.38x29 24x33 en wit
wordt overlopen.
Ik had echter overzien dat het witte offer 37.37-31 27x36 38.26-21 weerlegd
wordt door 3-8 39.21-16 (39.21-17 8-12 end). 8-12 en op de volgende zet altijd
40… 12-17 met winst.
Tenslotte dreigt ook 37… 27-32 38.37x28 23x32 39.34x12 32-38 40.42x33 13-18
41.12x23 19x50.
Wellicht dat wit nog wat anders kan rommelen in deze stand, maar in de praktijk natuurlijk een uitgelezen winstkans.
Richard was wat beter op dreef. Een spannende
wedstrijd tegen Boudewijn Derkx eindigde in een
gelijkwaardige remise. Op verzoek van Richard een
aardig fragment uit deze wedstrijd.
Richard lijkt met zwart de witte aanval goed onder
controle te hebben en valt ook meteen schijf 19 aan.
Boudewijn verraste Richard met 30.34-30 25x34
31.29x40 (ook 39x30 is een optie!) 31… 18x29 32.33x24 20x29 33.39-33 Richard wikkelde toen maar snel af met 33… 21-27 34.33x24 27-32 35.38x18
12x14 waarna de partij dus remise werd.
Twee weken later het derde weekend, eerst tegen koploper Thijs Gerritsen en daarna tegen
rode lantaarndrager Hein Meijer. De wereld op
zijn kop, ik zou dat wel eens gaan rechtzetten.
Inderdaad ging dat prima, Thijs meende dat
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wanneer je bovenaan staat, je per se moet winnen, en bediende zich van de
beruchte Valneris opening. Snel kon ik dan ook bogen op een mooi centrum.
Vervolgens meende Thijs een ruiltje te kunnen nemen. Wat ondoordacht, of
beter gezegd, zonder goed door te rekenen, nam hij deze, om na de ‘ruil’ tot de
conclusie te komen dat hij gewoon een schijf achter stond. Hoewel de overblijvende stand erg rommelig was, wist Thijs het niet op te brengen om er nog
eens voor te gaan zitten, en mocht ik dus snel twee punten bijschrijven.
Wit, ik dus, heeft een mooi centrum, tegen de randformaties van zwart. Na
19… 1-6 komt 20.27-21 met mooi spel voor wit.
Vandaar dat Thijs de ruil 19… 24-29? probeerde. Nadat ik mijzelf nogmaals verzekerd had dat dit een schijf moest kosten, sloeg ik 20.33x24 20x29 21.34x23
25-30 22.35x24 16-21 23.27x16 13x35 24.32-28. Omdat nu op 24… 14-20
25.26-21 komt, blijft wit een schijf voor.
Derhalve een makkelijke en korte middag voor mij.

Een ander belangrijk fragment uit de vijfde ronde
was de wedstrijd tussen Ben Provoost en Pieter Steijlen. Op dat moment stond Ben een punt achter
Pieter en het was tijd dat hij eens een partijtje zou
winnen. Ik mocht als toeschouwer deze partij live
aanschouwen.
Pieter had net na te lang nadenken 49… 7-11 gespeeld en had daarmee nog 1 seconde over voor zijn 50e zet. Aangezien de klok
aan de kant van schijf 11 stond en 50… 11-16 een logische zet is, vervolgde Ben
met 50.25-20! Pieter haalde uiteraard de slag niet op tijd en verloor.
Volgens het orakel Goedemoed een terechte disciplinaire straf voor het onverantwoorde optreden van Pieter. Uiteraard heeft hij gelijk. Wel had ik op dat
moment spijt van mijn coulance jegens Ben in de eerste ronde. Ben maakte dit
in eerste instantie goed door aan te geven dat sommige mensen dergelijke
streken nodig hebben om de finale te halen, en anderen niet. In tweede instantie heb ik hem vanmiddag in zijn kloksimultaan als wraak gewoon drie keer
door de klok gejaagd. Echt leuk vond hij het niet.
Richard beleefde in de vijfde ronde zijn deceptie van het toernooi. Tegen Gerbrand Hessing leek hij alles goed te doen. Na afloop van de wedstrijd werd hij
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door verschillende spelers (waaronder Kees Thijssen) bijna gefeliciteerd met
een overwinning. Echter, de strategie van Richard bleek in de praktijk niet te
kloppen, waardoor hij juist in het zand had moeten bijten. Als ik het goed begrepen heb, zijn ze ’s avond in Beekbergen nog uren bezig geweest om de juiste
zetten te vinden. Enkele kleine verbeteringen zijn gevonden…
Ik had ’s avonds alle tijd om de Olympische Spelen te volgen bij Eric en Gera.
Ook nog eens meteen de mooiste afstand, de vijf kilometer. Hoewel ik de
overmacht van Sven Kramer wat vond tegenvallen, heb ik genoten van zijn
gouden medaille. Na een goede nachtrust kon ik dus op naar de zesde ronde.
Met plus twee hoef je niet te winnen, en tegen een Hein uit vorm moet remise
mogelijk zijn. De opening pak ik scherp aan, maar dan gaat het mis. Twijfel slaat
toe, zal ik een winstpoging wagen of gewoon voor de remise blijven spelen.
Twijfel is altijd fout. De omsingeling ging dus mis, ik kwam in een slecht eindspel en na zes uur en drie kwartier spelen boog ik het hoofd. Op de training van
Ben Provoost, de woensdag erna, wees hij mij op de wijze woorden dat ‘je niet
half kunt omsingelen’. Het schijnen mijn eigen woorden te zijn. In ieder geval
prettig om te weten dat er ook mensen zijn die wel naar je luisteren.
Een bijkomend voordeel van deze nederlaag was dat ik mijn gebruikelijke nederlaag had geleden en daarnaast was de opgave voor het laatste weekend
veel eenvoudiger. Gewoon één of twee partijen winnen. Zonder twijfel, een
simpele opdracht dus.
Richard overleefde de zesde ronde wel. Tegen Anton van Berkel bleef hij vrij
eenvoudig overeind. Altijd leuk als je tegenstander daarmee kansloos denkt te
zijn voor de finale.
Voordat ik over het laatste weekend begin, moet ik toch iets kwijt over Sven
Kramer. Niet geheel toevallig schaatste hij op de dinsdag voor deze wedstrijden
de tien kilometer. Iedereen weet uiteraard welke fout hij maakte, en dat hij
daarom terecht de gouden plak miste. In de dagen daaropvolgend heb ik menige discussie gehad wie verantwoordelijk was voor deze fout. Merkwaardig is
dat velen de schuld neerleggen bij Gerard Kemkers, en daarmee dus voorbij
gaan aan de eigen verantwoordelijkheid die de schaatser heeft, als hij zijn rondjes draait. Uiteraard kunnen we dit doortrekken naar andere topsport of zelfs
nog verder.
Maar goed, wat doet een dergelijk intermezzo in een damblad. Welaan, ik had
beloofd terug te komen op het naar achteren schuiven van de derde ronde.
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Hierover hadden alle spelers een brief gehad, waarin ook stond vermeld dat
spelers die principieel niet op zondag spelen, de wedstrijd op de vrijdag ervoor
konden spelen.
Wat is nu het geval, Jan van Dijk speelt principieel niet op zondag, en was dus
op de vrijdag naar Beekbergen afgereisd. Daar aangekomen bleek Pieter Steijlen, zijn tegenstander, niet aanwezig te zijn. Een reglementaire overwinning
dus voor Jan van Dijk.
Pieter beriep zich erop dat hij geen bericht had gehad dat hij die vrijdag had
moeten spelen. Misschien niet expliciet, maar uit de brief die iedereen had gehad en het feit dat hij weet dat Jan op zondag nooit speelt, ze zitten tenslotte al
een jaartje of wat bij elkaar op de training, had hij het wel kunnen en dus moeten weten. Uiteindelijk heeft de protestcommissie Pieter ten onrechte in het
gelijk gesteld. Nog erger is dat hij de wedstrijd in tweede instantie won, een
barrage afdwong en zich daarmee plaatste. Ben Provoost, die Pieter een paar
weken ervoor nog hardhandig door de vlag had gedrukt, was het grote slachtoffer. Saillant genoeg was Ben dus een van de mensen met wie ik dus de discussie over eigen verantwoordelijkheid had gevoerd. Uiteraard wist Ben deze
woorden te herhalen, voordat we begonnen aan de zevende ronde.
De vraag blijft echter wanneer de KNDB onze talenten eens op discipline gaat
trainen. En dan bedoel ik niet het schrijven van verslagen of het al dan niet naar
de disco gaan tijdens het toernooi. Maar gewoon simpelweg weten wanneer je
moet spelen en gewoon op tijd komen. Ook als je het niet allemaal op een papiertje voorgeschoteld krijgt. Ik ben er een voorstander van dat ze spelers, die
in gebreke blijven, de toegang tot wedstrijden voor een tijdje ontzeggen …
Mooi, nu ik dat van mij af heb kunnen schrijven, weer eens verder met de HF.
De zevende ronde dus. Ik speelde tegen Jan van Dijk, die op dat moment, zijn
overwinning tegen Pieter stond toen nog gewoon, ook kanshebber was voor
een finaleplek. Geheel in de stijl van Jan verwachte ik dan ook een spannende
wedstrijd. De praktijk bleek anders, Jan speelde voorzichtig maar daarmee ook
passief. Dit bleek in eerste instantie niet aan mij besteed. Een paar onnauwkeurigheden en het voordeel was weg. Na de tijdnood was dan ook de stand
van het volgende diagram ontstaan.
De stand draagt nog de littekens van een wit initiatief. Na het voor de hand liggende 54.23-19 volgt
echter 54… 25-30 55.19x8 12x3 en zwart haalt moeiteloos remise.
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Daarop besloot ik nog maar eens een visje uit te gooien.
54.31-27?! De rechtvaardiging van deze zet zit in de variant 54… 13-18 55.23-19
24x13 56.33-29 1-7 57.27-21! Er dreigt dan 58.35-30 en op 57… 18-22 volgt
58.29-23 22x33 59.32-28 33x22 60.23-18 12x23 61.21x1 met kansen voor wit.
Zwart kan echter wel snel remise maken wanneer hij in bovenstaande variant
56… 1-7 vervangt door 56.1-6. Wit heeft dan niet beter dan 57.28-22 17x28
58.32x23 6-11 59.37-32 11-16 60.32-28 enz. met een snelle remise.
Ik vermoed dat Jan deze varianten heeft gezien en met 54… 1-7? zelf een
winstpoging probeerde. Na 55.27-22 wit zwart dan door de plakker 55… 13-18
56.22x2 18x27 57.2x30 25x34. Na de partijzet kon ik met een blij gezicht 55.2721!! spelen. Na 55… 13-18 had ik bedacht 56.23-19 24x13 57.35-30 25x34
58.33-29 34x23 59.28x8 12x3 60.21x1.
Vandaar dat Jan maar besloot tot 55… 7-11 om na 56.23-18 13x22 57.37-31
26x37 58.32x21 17x26 59.28x8 tot de conclusie te komen dat hij bezwendeld
was. Het eindspel won ik eenvoudig.
Ook Richard mocht het zoet van de overwinning proeven.
Tegenstander Jan Lammers had per ongeluk de halve finale gehaald, en beloofde na afloop plechtig dit niet nog een keer te zullen doen.
In het diagram staat Richard als zeer prettig. Na 22…
18-23 23.37-32! kwam de zwartspeler erachter dat
hij geen goede zet meer had. Er dreigen zetjes met
24.34-30 en 24.26-21.
Zwart offerde daarom maar een schijf, waarna Richard uiteraard won.
Uiteindelijk moesten we dan nog de derde ronde
spelen. Aangezien ik er van overtuigd was dat het
protest van Pieter zinloos was, had ik besloten dat remise voldoende zou zijn.
In het ergste geval zou ik, bij een overwinning van Thijs Gerritsen, een herkamp
hebben met dezelfde Thijs en Ben om twee finale plaatsten.
De opening kon ik tegen Mike Koopmanschap dan
ook snel afwerken. Het klassiekje dat toen ontstond,
kostte mij vervolgens wel de nodige hoofdbrekens.
Gelukkig begreep ik de stand een aantal zetten eerder dan mijn tegenstander. En ondanks dat ik nog
steeds met de handrem erop speelde, leidde dit tot
het volgende diagram.
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De witte stand is een drama. Na 37.35-30 24x35 38.40.34 20-25! gaf mijn tegenstander dan ook maar op. Na 39.44-40 35x44 40.39x50 volgt immers eenvoudig 40… 25-30 41.34x25 23-29 42.33x24 19x30 43.25x34 18-22 44.27x18
13x42.
Eerlijkheid gebied mij overigens te bekennen dat ik alleen de volgende winst
had berekend: 39.44-40 35x44 40.39x50 15-20 (?) 40.50-44 20-24 41.43-39 2430 41.44-40 30-35 met winst. Wel zo leuk overigens.

Hiermee was ik dus meteen geplaatst, ongeacht de uitkomsten van het protest
Steijlen. Achteraf wel zo mooi, het had een barrage gescheeld. En natuurlijk
geeft een dergelijke overwinning weer wat extra zelfvertrouwen voor de finale
zelf.
Richard sloot zijn halve finale in stijl af, door nog
maar eens in een combinatie te trappen. Tegenstander Ivo de Jong wist wel raad met 40.34-29 14-20!
45.25x21 17x46 en won daarna snel.
Bij analyse, met onder anderen rasomsingelaar Gerrit Boom, bleek overigens ook de witte stand kansen
te bieden.
Al met al voor Richard een tegenvallende halve finale, waarin hij zijn plaatsing
niet waar heeft kunnen maken. Vermoedelijk komt voor hem volgend jaar de
revanche.
De komende weken ben ik dus druk doende met de voorbereidingen voor het
NK dat gespeeld gaat worden van 9 t/m 17 april in Emmen, een mooie stad.
Mocht je meer willen naspelen of willen lezen over het NK dan kun je dat vinden op de site: http://toernooibase.kndb.nl en http://nk2010.kndb.nl .
Cor van Dusseldorp
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Dammen in Frankrijk
Daar stond ik dan. Gare du Nord, Parijs. Met om mij heen een smurrie van clochards, stokbroden, snorren en baretten. Maar ik wílde helemaal geen clochards. En ik wílde geen stokbroden, geen baretten en al helemáál geen snor.
Het enige dat ik wil, is dammen. Want in Frankrijk blijken toch ontzettend veel
goede dammers te wonen, zoals eh… ehh… hm… nou ja, ik zal jullie niet allemaal gaan vervelen met mijn onuitputtende kennis over Franse dammers.
Terug naar waar dit stuk dus wel over gaat. Over mijn damervaringen in Frankrijk. Waar was ik ook alweer gebleven? Oh ja, daar stond ik dan. Gare du Nord,
Parijs. En ik was hier gekomen omdat ik echt eens met een authentieke Fransman (of –vrouw, maar dat terzijde) wilde dammen. Eén probleempje: een taalbarrière. Frans spreken is nooit echt mijn sterkste punt geweest, maar ik deed
een dappere poging. Ik sprak iemand met baret en gestreept shirt aan: ‘Bonzjoer. Damzz?’. ‘Ou la la! Ou la la! Vous cherchez des dames?’ zei de Fransman
terwijl hij een vies lachje liet horen, op de manier zoals alleen Franzosen dat
kunnen. Zoiets als: ‘Ughuhhuhuuhh! Ughhuhuhuh!’. Ik begreep er helemaal
niets van en knikte dus maar van ja (tip voor de lezer: zeg nóóit ja tegen een
Fransman als je niet weet wat hij bedoelt!). Hij wenkte en ging me voor. Toen
hij na 5 minuten lopen begon te wijzen naar iets dat er verdacht veel als een
bordeel uitzag begon ik te beseffen dat dit niet helemaal was wat ik zocht. Dus
sprak ik maar een andere Franzose aan.
En weer begon ik een stuntelig gesprek: ‘Bonzjoer madaam. Zjeu Dame?’,
waarop ik weer een wandeling van dertig minuten achter haar aan kon maken.
‘Et voila! La Notre Dame,’ zei ze toen we eindelijk bij een kerk stil stonden. Tja,
dammen in een kerk… Dat kan natuurlijk óók. Dus ik ging de kerk maar in. Maar
helaas… Deze bleek vol te zitten met allemaal mensen die helemaal niets met
Frankrijk te maken hadden.
En zo ging dat de hele dag door. Ik bleef maar naar ‘Jeuzz Damez ‘vragen. Maar
nuttigere antwoorden dan ’ou la la’, ‘Un jour sans vin est comme un jour sans
soleil’, ‘Ughuhhuhuuhh! Ughhuhuhuh!’, ‘u bon verre de vin enlève un écu au
médecin’ ‘il est grand comme un asperge’ en ‘la vérité est dans le vin’ kreeg ik
niet. Waarop ik dus weer snel de trein nam naar het veilige Nederland.
Fons van der Plas

R D C 38
Damdenken of Doemdenken
De damdocenten van de jeugd
Laatst speelde ik een partijtje met een damtrainer en al mijmerend achter het
bord kreeg ik meelij met hem. Is het niet erg oneerlijk? Ik kan mijzelf helemaal
inzetten voor die partij. Maar die trainer is niet in optimale positie. Hij heeft
wat partijtjes gespeeld met pupillen of damwelpen om er toch wat van te maken speelt hij zonder nadenken en zonder denktijd. Hij hoopt, dat het een
beetje mis gaat, zodat hij zich wat moet inspannen om zijn superioriteit te bewijzen. Hij is iedere trainavond en de uren voorbereiding, die daarbij horen bezig met facetten uit het damspel, die hem afleiden van het geheel. De ene keer
moet hij varianten van het klassiek behandelen, dan weer de slagzetten, de
volgende keer opsluitingen of vastzetten. Dan weer aandacht vragen voor de
tempi, voor dwangzetten enz. Het is duidelijk, dat hij bij het serieuze spel tegen
clubgenoten nooit in optimale conditie achter het dambord verschijnt.
Het zou niet slecht zijn als die handicap wordt goedgemaakt met … ja waarmee? Het is duidelijk, dat hij onder zijn kunnen presteert door zijn inzet voor
het damspel. Dat moet gecompenseerd. Bij voorbeeld door hem aan het begin
van de competitie een aantal winstpunten extra te geven. Of hem bij iedere
partij een voordeel te geven zoals een extra zet om de vijf zetten of zoals de
kans van één keer terug mogen zetten op iedere tien zetten. Er zijn nog veel
meer mogelijkheden om de inzet van de trainer te honoreren. Mijmerend komt
mij voor de geest een extra aantal punten in zijn rating
Ook anderen, die zich extra inzetten voor de damclub en de damsport
Maar waarom ook niet voor anderen, die zich extra inzetten voor de club of het
damspel, dat belonen met rating of voordelen in de competities of iets dergelijks? Ik denk aan bestuursleden, penningmeesters, acquisiteurs van sponsors
of advertenties voor klokslag, schrijvers van verslagen en andere stukken voor
ons lijfblad. Het verhoogt de inzet. Het zet meer leden aan om iets extra’s te
doen voor het edele damspel. En de bekers gaan niet altijd naar dezelfde genbegaafden.
Wat geeft het als er een paar dammers zich nu ineens opgeven als trainer, als
sponsorjager, als bestuurslid? Kun je ze gebruiken? Je neemt ze. Niet nodig? Op
de wachtlijst! Makkelijk zat!
Kl…majoor
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