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Colofon 

 
SAMENSTELLING BESTUUR 

Rinus Kromhout  voorzitter    (071) 4023677  

Mariëlle Meijer-Kromhout secretaris    (071) 4028520 

Anton van Dusseldorp penningmeester   (071) 4027832 

Cor van Dusseldorp  jeugdleider    (071) 5215733 

Arie Schoneveld  vice-voorzitter   (071) 4026427 

Laura Andriessen  wedstrijdleider   (015) 2571081 

Jan Oudshoorn  materiaalbeheerder   (071) 4021852 

 

 
REDACTIE KLOKSLAG   WEBSITE 

Eric Hogewoning    http://www.damclubrdc.nl 

Gera Hol 
 
 
CONTRIBUTIES PER JAAR 

senioren     Euro  96,00 

junioren (geb. na 31-12-1990)  Euro   78,00 

aspiranten (geb. na 31-12-1993)  Euro    66,00 

pupillen (geb. na 31-12-1996)  Euro    60,00 

welpen (geb. na 31-12-1999)  Euro    60,00 

kalenderjaarbetalers te betalen vóór 1 oktober ! 

 

 
ADRES SECRETARIAAT   FINANCIËN 

Oegstgeesterweg 84   Rabobank nr. 35.68.07.614 

2231 BA Rijnsburg    ING rek. nr. 7528071 

tel. 071-4028520    t.n.v. penn.m. R.D.C. 

Boterbloem 9 

2231 WL Rijnsburg 

 

 
SPEELLOKAAL:    DAMBIBLIOTHEEK: 
Kantine Gemeentewerf   Marc Bremer 

Korte Voorhouterweg 12   Morssingel 137, Leiden 

tel: (071) 4065143    tel: (071) 5661832 
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Van de Voorzitter 

Beste lezers, 

Er is sinds het laatste clubblad heel wat gepasseerd op onze vereniging. Zo kijk 

ik en hopelijk jullie ook terug op een geslaagde viering van ons jubileum, het 

toernooi op 20 maart j. l.  had een top bezetting en het meedoen van een rede-

lijk aa tal oud lede  e  e rie de relaties gaf het toer ooi iets e tra s.  De uit-
gaansdag op 29 Mei is een groot succes geweest waar iedereen vol lof over was 

( Feestcommissie bedankt!).De jeugd heeft zich naar het schijnt op 20 augustus 

ook uitstekend vermaakt in Duinrell (verslag elders in dit blad. red.). 

De jeugdleiders zijn hard bezig om onze jeugdafdeling van vers bloed te voor-

zien en in dat kader was er zaterdag 27 augustus een damdemonstratie bij Al-

bert Heijn in de Hoftuin. En wat belangrijk is: ook wat nieuwe gezichten op de 

donderdag. Duidelijk is dat wij ondanks de negatieve ontwikkeling van het le-

denbestand nog voldoende inspiratie hebben om plannen en ideeën te ontwik-

kelen om deze trend om te buigen in een positieve richting. 

Een minder positief bericht is dat ons oudste en trouwste lid Piet van Egmond 

besloten heeft om na 64 jaar definitief met de actieve damsport te stoppen 

omdat, zo zei hij, je to h ee  keer oet stoppe . Piet, eda kt oor al het 
werk wat je voor de club gedaan hebt en de dampartijen die we tegen je heb-

ben mogen spelen. Ik denk dat je ons nog wel zal volgen en iedereen is natuur-

lijk welkom om een bakkie bij het echtpaar van Egmond te komen doen. ( En 

natuurlijk effe schuiven) 

In dit nummer  weer de gebruikelijke competitieroosters en  de indeling voor 

de onderlinge. Evenals vorig seizoen spelen we de vrijdagavond vooraf gaand 

aan de competitie weer om de P.v.Egmond bokaal. Voor wie nog niet bekend is 

met dit fenomeen: we spelen dan met een tempo van 60 minuten en 30 se-

conden per speler per partij zodat het nooit later wordt als 23.00 uur en we 

allemaal fris en fruitig de andere dag aan de clubcompetitie deel kunnen ne-

men.Voor de teams in de nationale competitie doe ik maar weer een keer een 

voorspelling. Het vlaggenschip wordt kampioen, niet meer en niet minder, en 

het tweede eindigt op een plaats in het linkerrijtje. Zo dat staat! Ik wens jullie 

allemaal veel damplezier toe en meer punten dan vorig seizoen. 

           Rinus Kromhout 
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Van de Redactie 
 

Zo, daar zijn we weer, "terug van weg geweest", zullen we maar zeggen. Ui-

teraard zijn we u eerst  excuses schuldig voor het laten verdwijnen van een ge-

hele editie. Ondanks enkele subtiele herinneringen van 2 schrijvers die zonder 

reminder gewoon hun stukjes instuurden, had de redactie er compleet geen 

benul van dat het alweer tijd was voor het juni-nummer. Ik geloof dat het er-

gens begin augustus was dat ik even controleerde bij Cor en mijn collega redac-

teur of we in juni nou wel of geen nummer hadden uitgebracht. Cor nam onze 

twijfel direct weg met de mededeling dat men inderdaad al een tijdje op een 

nieuwe verschijning zat te wachten. Daar het niet heel logisch was om het juni-

nummer in augustus uit te brengen, besloten we maar een editie te skippen 

met de belofte dat we ons uiterste best zouden doen om het september-

nummer op tijd en goed gevuld uit te brengen. 

 Wat Cor natuurlijk niet door had, was dat dit allemaal een gecompliceerd, 

maar geslaagd plot was om hem zover te krijgen weer eens een stukje aan te 

leveren. Het resultaat mag er zijn: een vers verslag over Den Haag en een toe-

zegging voor minimaal 2 extra stukjes! 

 

Om bovenstaand verhaal in bredere context te zien en toe te passen, zijn er 

enkele nieuwe spelregels afgesproken (plannetje van ons bestuur): 

Voortaan staat de deadline voor het aanleveren van de stukjes vet gedrukt in 

koeienletters in de damkalender, zie voorbeeld op de volgende pagina. Het 

wordt van u verwacht dat u deze datum in de agenda, op uw hand, in de koel-

kast, op het lichaam van uw partner of waar u ook regelmatig kijkt, zet, zodat u 

niet alleen op tijd een vers en leuk stukje klaar heeft, maar dat u ook nog de 

redactie eraan kunt herinneren dat ze op tijd voor u aan de slag gaat. Op onze 

beurt zullen wij er alles aan doen om toch nog een reminder te sturen; zo hou-

den we elkaar aan het grote plan. 

 

Om met een positief woord te eindigen, willen we alle auteurs, vast en inciden-

teel, jong en oud, luchtig en doortastend, grappig en uhh...nou ja, gewoon 

iedereen heel hartelijk danken voor zijn/haar bijdragen. We hebben naar onze 

mening weer een nummer die van alle markten thuis is: informatief, educatief, 

maar vooral vermakelijk en dus toch een beetje het wachten waard geweest. 
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Damkalender 2010  

Vrijdag  24 september 2010 Clubkampioenschap 

Vrijdag  1 oktober 2010 Piet van Egmond trofee 

Zaterdag 2 oktober 2010 Nationale competitie ronde 2 

Dinsdag  5 oktober 2010 DID Bergambacht - RDC 

Vrijdag  8 oktober 2010 Clubkampioenschap 

Vrijdag  15 oktober 2010 Piet van Egmond trofee 

Zaterdag 16 oktober 2010 Nationale competitie ronde 3 

Vrijdag  22 oktober 2010 RDC - OGB Bodegraven 

Vrijdag  22 oktober 2010 Clubkampioenschap 

Vrijdag  29 oktober 2010 Piet van Egmond trofee 

Zaterdag 30 oktober 2010 Nationale competitie ronde 4 

Maandag 1 november 2010 LDC Leiderdorp - RDC 

Vrijdag  5 november 2010 Clubkampioenschap 

Vrijdag  12 november 2010 Piet van Egmond trofee 

Zaterdag 13 november 2010 Nationale competitie ronde 5 

Vrijdag  19 november 2010 RDC - ADC Alphen aan den Rijn 

Vrijdag  19 november 2010 Clubkampioenschap 

Vrijdag  26 november 2010 Piet van Egmond trofee 

Zaterdag 27 november 2010 Nationale competitie ronde 6 

Zaterdag 27 november 2010 DEADLINE KLOKSLAG 

Maandag 29 november 2010 Damlust Gouda – RDC 

Vrijdag  3 december 2010 Clubkampioenschap 

Vrijdag  10 december 2010 Piet van Egmond trofee 

Zaterdag 11 december 2010 Nationale competitie ronde 7 

Vrijdag  17 december 2010  RDC – KDC 

Vrijdag  17 december 2010 Clubkampioenschap 

Vrijdag  24 december 2010 Kerstavond, geen damavond 

Vrijdag 31 december 2010 Oudjaarsavond, geen damavond 

 

De data voor de DMH/WHDB competitie en de (sub)toptraining zijn op dit 

moment nog niet bekend. 
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Rooster Hoofdklasse 

 

ronde 1 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 

ronde 2 14-8 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 1-2 

ronde 3 2-14 3-1 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 

ronde 4 14-9 10-8 11-7 12-6 13-5 1-4 2-3 

ronde 5 3-14 4-2 5-1 6-13 7-12 8-11 9-10 

ronde 6 14-10 11-9 12-8 13-7 1-6 2-5 3-4 

ronde 7 4-14 5-3 6-2 7-1 8-13 9-12 10-11 

ronde 8 14-11 12-10 13-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

ronde 9 5-14 6-4 7-3 8-2 9-1 10-13 11-12 

ronde 10 14-12 13-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

ronde 11 6-14 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-13 

ronde 12 14-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 

ronde 13 7-14 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 
 

10 september 

 

 17 december  

17 september Dag voor NatCom -> PVE  24 december kerstavond 

24 september 

 

 31 december oudejaarsavond 

1 oktober Dag voor NatCom -> PVE  7 januari nieuwjaarstoernooi 

8 oktober 

 

 14 januari  

15 oktober Dag voor NatCom -> PVE  21 januari Dag voor NatCom -> PVE 

22 oktober 

 

 28 januari  

29 oktober Dag voor NatCom -> PVE  4 februari Dag voor NatCom  

5 november 

 

 11 februari  

12 november Dag voor NatCom -> PVE  18 februari Dag voor NatCom  

19 november 

 

 25 februari  

26 november Dag voor NatCom -> PVE  4 maart  

3 december 

 

 11 maart  

10 december Dag voor NatCom -> PVE  18 maart Laatste ronde 

 

Spelers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Rinus Kromhout   1                         

2 Cor van Dusseldorp 1                           

3 Steven den Hollander           0                 

4 Frerik Andriessen                             

5 Mariëlle Meijer-Kromhout                             

6 Eric-Jan van Reenen     2                       

7 Laura Andriessen                             

8 Richard Meijer                             

9 Arie Schoneveld                     0       

10 Richard Kromhout                             

11 Marc Bremer                 2           

12 Jan Schijff                         0   

13 Arno Kooloos                       2     

14                               
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Rooster Eerste Klasse 

 

ronde 1 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 

ronde 2 14-8 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 1-2 

ronde 3 2-14 3-1 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 

ronde 4 14-9 10-8 11-7 12-6 13-5 1-4 2-3 

ronde 5 3-14 4-2 5-1 6-13 7-12 8-11 9-10 

ronde 6 14-10 11-9 12-8 13-7 1-6 2-5 3-4 

ronde 7 4-14 5-3 6-2 7-1 8-13 9-12 10-11 

ronde 8 14-11 12-10 13-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

ronde 9 5-14 6-4 7-3 8-2 9-1 10-13 11-12 

ronde 10 14-12 13-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

ronde 11 6-14 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-13 

ronde 12 14-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 

ronde 13 7-14 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 

        10 september 

 

 17 december  

17 september Dag voor NatCom -> PVE  24 december kerstavond 

24 september 

 

 31 december oudejaarsavond 

1 oktober Dag voor NatCom -> PVE  7 januari nieuwjaarstoernooi 

8 oktober 

 

 14 januari  

15 oktober Dag voor NatCom -> PVE  21 januari Dag voor NatCom -> PVE 

22 oktober 

 

 28 januari  

29 oktober Dag voor NatCom -> PVE  4 februari Dag voor NatCom  

5 november 

 

 11 februari  

12 november Dag voor NatCom -> PVE  18 februari Dag voor NatCom  

19 november 

 

 25 februari  

26 november Dag voor NatCom -> PVE  4 maart  

3 december 

 

 11 maart  

10 december Dag voor NatCom -> PVE  18 maart Laatste ronde 

 

Spelers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Jan Parlevliet                             

2 Jan Lute                             

3 Martijn Boekee                             

4 Nico Schoneveld                             

5 Jan Oudshoorn                             

6 Teun de Kluyver                             

7 Jac van Delft                             

8 Gert van Delft                             

9 Nico Mul                             

10 Anton van Dusseldorp                             

11 Kees Majoor                             

12 Jasper Verhoef                             

13 Jacob Hoek                             

14 Marco de Leeuw                             
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Indeling en rooster RDC 1 
 

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

1. Cor van Dusseldorp             

2. Richard Kromhout             

3. Richard Meijer             

4. Marc Bremer             

5. Thomas Wielaard             

6. Eric-Jan van Reenen             

7. Eric Hogewoning             

8. Pieter-Jan Rijken             

9. Laura Andriessen             

10. Mariëlle Meijer-Kromhout             

 

18 september 2010 Harderwijk 2 - RDC 

2 oktober 2010  RDC - Gandhi  

16 oktober 2010  HDV Ons Doel Bereikt - RDC 

30 oktober 2010  RDC - Middelburg 

13 november 2010  Samen Sterk - RDC 

27 november 2010  RDC - 020 2 

11 december 2010  Zaanstreek - RDC 

8 januari 2011  Denk en Zet Hardinxveld - RDC 

22 januari 2011  RDC - Westlandse Dam Combinatie 

5 februari 2011  Leids Damgenootschap - RDC 

19 februari 2011  RDC- Kennemerland 

12 maart 2011  Nacompetitie 

 

Teamcaptain : Richard Kromhout 

      Langevaart 87 

      2231 GB  Rijnsburg 

     nu990055512@hotmail.com
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Indeling en rooster RDC 2 

 

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

1. Jan Schijff             

2. Rinus Kromhout             

3. Arie Schoneveld             

4. Arno Kooloos             

5. Steven den Hollander             

6. Gera Hol             

7. Casper Vroegop             

8. Jan Parlevliet             

9. Martijn Boekee             

10. Nico Mul             

 

18 september 2010 RDC 2 – DamClub Scheveningen 

2 oktober 2010  IJmuiden 2 – RDC 2 

16 oktober 2010  RDC 2 - Zenderstad 

30 oktober 2010  WSDV 2 - RDC 2 

13 november 2010  RDC 2 - DVSB 2 

27 november 2010  Kennemerland 2 - RDC 2 

11 december 2010  RDC 2 - Den Haag 2 

8 januari 2011  RDC 2 - Zaanstreek 1 

22 januari 2011  HDV Ons Doel Bereikt 2 - RDC 2 

5 februari 2011  RDC 2 - SNA 2 

19 februari 2011  Samen Sterk 2 - RDC 2 

12 maart 2011  Nacompetitie 

 

Teamcaptain : Arie Schoneveld   

     Oranjelaan 99   

   2231 DG  Rijnsburg 

   heerai@live.nl 

mailto:heerai@live.nl
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Indeling en rooster RDC provinciaal 
 

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

1. Jasper Verhoef             

2. Jan Oudshoorn             

3. Kees Majoor             

4. Nico Mul             

5. Jan Parlevliet             

6. Jac van Delft             

7. Gert van Delft             

8. Anton van Dusseldorp             

9. Nico Schoneveld             

10. Teun de Kluijver             

11. Richard Kromhout             

12. Martijn Boekee             

 

Dinsdag  5 oktober  DID Bergambacht - RDC 

Vrijdag   22 oktober  RDC - OGB Bodegraven 

Maandag 1 november  LDC Leiderdorp - RDC 

Vrijdag  19 november RDC - ADC Alphen aan den Rijn 

Maandag 29 november Damlust Gouda - RDC 

Vrijdag  17 december RDC - KDC 

Vrijdag  14 januari   Kijk Uit - RDC 

 

Captain : Richard Kromhout 

     Langevaart 87 

     2231 GB  Rijnsburg 

    nu990055512@hotmail.com 
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Kampioenschap van Rijnsburg 
 

GROEP A 
 

 Naam Ptn 

1 Cor van Dusseldorp 8 

2 Richard Kromhout 7 

3 Richard Meijer 6 

4 Eric-Jan van Reenen 4 

5 Frerik Andriessen 3 

6 Jan Schijff 2 

 

GROEP B 
 

Het leuke van het spelen in kleine groepen om het kampioenschap van Rijns-

burg is natuurlijk het feit dat de spelers allemaal aan elkaar gewaagd zijn. Je 

moet dus erg goed spelen, en ook wel een beetje durf hebben om beslissingen 

af te dwingen. Iemand die zeker durfde te spelen was Steven den Hollander die 

vaak onvervaard in de aanval ging. Hoewel Steven erg vooruit is gegaan in zijn 

spel ging het tegen de ervaren spelers op het eind nog mis. Vandaar ook de 

schamele twee punten die hij wist te behalen, maar we zijn alvast gewaar-

schuwd voor de onderlinge competitie die in september weer begint. 

Mariëlle scoorde louter remises, al was ze soms zeer dicht bij de winst. Haar 

drie punten doen dus niet geheel recht aan haar vertoonde spel. Laura en Arie 

behaalden beiden 4 punten, Laura door 4 remises, Arie door een overwinning 

en twee remises. Laura speelde als enige remise tegen Marc Bremer, over hem 

straks meer. Arie won dan wel van Steven maar tegen Mariëlle en Laura werd 

het evenwicht niet verbroken. 

Tot slot Marc Bremer. Marc bleek voor iedereen te sterk, wat ook in de lijn der 

verwachtingen lag. Met slechts 1 remise en de rest louter overwinningen werd  

hij dus eerste in groep B. 

 

 Naam Ptn 

1 Marc Bremer 7 

2 Arie Schoneveld 4 

. Laura Andriessen 4 

4 Mariëlle Meijer-Kromhout 3 

5 Steven den Hollander 2 

        Arie Schoneveld 
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GROEP C 
 

Dit keer een kleine groep van maar 6 spelers in groep C, maar er werd volop 

strijd geleverd. Het zat ook allemaal dicht bij elkaar, behalve Rinus, die voor 

deze groep toch echt een maatje te groot was en dus de eerste prijs in de 

wacht sleepte.  

Hierna volgden met zijn drieën Jan O., Martijn en Jac, met ieder 5 punten. 

Waarbij Jan een knappe remise speelde tegen Rinus, en Martijn en Jac beiden 

wisten te winnen van Jan. Op plek 5 is Nico te vinden, die ook een puntje bij 

Rinus wist af te snoepen, en dit hadden er eigenlijk 2 moeten zijn! Kees sluit de 

rij, met 3 punten. Maar zoals hieronder te zien was het om de plaatsen 2 t/m 6 

erg spannend, en was deze groep goed aan elkaar gewaagd. 

 Naam Ptn 

1 Rinus Kromhout 8 

2 Jan Oudshoorn 5 

3 Jac van Delft 4 

. Martijn Boekee 4 

5 Nico Mul 4 

6 Kees Majoor 3 

Laura Andriessen 

GROEP D 

Ook dit jaar was het in de D poule een spannende aangelegenheid want heel 

lang waren er maar liefst 5 kandidaten voor de eindzege, waarvan Teun de 

Kluyver wel de meest verrassende was. Piet van Egmond, Anton van Dussel-

dorp en Gert van Delft deden in kracht niets voor elkaar onder, wat ook blijkt 

uit de eindstand.  

Teun kreeg in de laatste ronde tegenover zich het aanstormend talent Jasper 

Verhoef die op dat moment 1 schamel punt voor stond op de rest. Een over-

winning van Teun hield in dat hij een beslissingswedstrijd tegen Jasper zou spe-

len met natuurlijk groot psychologisch voordeel. Helaas voor Teun had Jasper 

aan al deze theorietjes lak en won hij op overtuigende wijze de allesbeslissende 

partij en werd met 3 punten voorsprong winnaar van de D groep. 

Als oud jeugdleider doet het mij natuurlijk goed als een jeugdspeler een toer-

nooi wint, dus Jasper van harte gefeliciteerd! 
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 Naam Ptn 

1 Jasper Verhoef 10 

2 Piet van Egmond 7 

. Anton van Dusseldorp 7 

. Gert van Delft 7 

5 Teun de Kluyver 6 

6 Nico Schoneveld 3 

7 Jan Lute 0 
 

  

     Rinus Kromhout 

 



  R D C 15 
 

Blitz 2010 
 

Het nieuwe damseizoen wordt traditioneel geopend door het spelen van het snel-

damkampioenschap van Rijnsburg. 

Tevens werd deze avond de Rabobank-beker uitgereikt aan Richard Meijer. 

 

De serene rust die er normaal heerst op een damavond was vrijdagavond ver te 

zoeken. Eenmaal in het jaar wordt dan het Blitz toernooi gespeeld, hetgeen bete-

kent dat een partij binnen 5 minuten tot een beslissing moet worden geleid. U be-

grijpt welk een heksenketel het dan wordt op de borden. Bij het nemen van snelle 

beslissingen worden natuurlijk fouten gemaakt en dat zorgt dan ook voor hilarische 

omstandigheden. 

Uiteindelijk is het zo dat de sterke spelers ook in het sneldammen de beste zijn, 

maar ook sommige mindere goden kunnen soms voor verrassingen zorgen. Al snel 

werd duidelijk dat de strijd ging tussen Cor van Dusseldorp en Richard Kromhout. 

Beide spelers scoorden er lustig op los en hielden elkaar tot de laatste ronde in 

evenwicht. Opvallend was dan ook dat beide spelers remiseerden tegen Marielle. 

Meijer-Kromhout. Marielle werd dan ook de verrassing van de avond door vierde 

te worden.  

Richard Meijer verspeelde tegen de koplopers 4 kostbare punten en raakte daar-

door de aansluiting kwijt, wat resulteerde in een derde plaats. Cor en Richard had-

den twee beslissingpartijen nodig om uit te maken wie de kampioen werd. De eer-

ste partij eindigde in remise maar de tweede partij werd overtuigend door Cor ge-

wonnen zodat hij zich sneldamkampioen mocht noemen van de spelers boven een 

rating van 1000 punten. 

 

Ook bij de spelers met een rating tot 1000 punten was het spannend. Lange tijd 

leek Steven den Hollander deze titel voor zich op te gaan eisen, maar later op de 

avond wist Jan Schijff op gelijke hoogte te komen. Ook hier moest een beslis-

singpartij gespeeld worden die gewonnen werd door Steven en Hollander. 

 

Vrijdag a.s. zal de rust weer weergekeerd zijn op de vereniging en gaan we starten 

met het spelen van het clubkampioenschap. 
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Ranglijst Blitztoernooi 
 

 Naam Categorie Ptn 
1 Cor van Dusseldorp  A    30  
. Richard Kromhout  A    30  
3 Richard Meijer  A    27  
4 Marielle Meijer-Kromhout A    22  
5 Marc Bremer  A    20  
6 Jan Schijff  B    20  
. Steven den Hollander  B    20  
8 Rinus Kromhout  A    19  
9 Martijn Boekee  B    14  

10 Arno Kooloos  A    13  
11 Glenn Hardenberg  B    13  
12 Arie Schoneveld  A    12  
13 Jan Oudshoorn  B     8  
14 Kees Majoor  B     8  
15 Nico Mul  B     7  
16 Teun de Kluyver  B     6  
17 Alexander Zwanenburg  B     3  

Arie Schoneveld 

 Herkampen: 

Jan S - Steven 0-2 

Cor - Richard K 1-1, 2-0 
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75 jarig jubileum groots gevierd ! 

 
Het begon allemaal met een groepsfoto van alle leden op 12 maart. In dezelfde 

periode sto d er ook ee  ooi i ter ie  o er o ze lu  i  De Rij s urger  

 

 

 

Jubileumtoernooi 

 

Op 20 maart werd het jubileumtoernooi georganiseerd speciaal voor leden, oud-

leden en iedereen die de club een warm hart toe draagt. Met de aanwezigheid van 54 

dammers, waaronder veel oud-leden, mogen we wel spreken van een goede bezet-

ting die dag. 

Uiteraard werd er gestreden voor de punten, maar na de partijen, die in een versneld 

tempo werden gespeeld, was er voldoende tijd om met elkaar te converseren en ou-

de herinneringen en anekdotes op te halen. Aan het eind van de middag waren de 

winnaars bekend. 

Voorzitter Kromhout mocht in de eerste groep winnaar Michiel Kloosterziel felicite-

ren, gevolgd door Frerik Andriessen en Bas Messemaker. 
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In de tweede groep won Cor Barelds, gevolgd door Jack van der Plas en Steven den 

Hollander. 

Na de prijsuitreikingen stond er voor alle aanwezigen een koud buffet te wachten 

waarna iedereen in de gelegenheid werd gesteld om het bestuur te feliciteren. 

De club mag terugkijken op een zeer geslaagde dag die door iedereen hoog gewaar-

deerd werd. 

 

 
 

Uitgaansdag 

 
Op 29 mei werd het feest verder gevierd met alle leden en hun eventuele partners. 

De dag uit naar Opmeer was ook een groot succes. Deze middag werden wij vermaakt 

met allerlei oud-hollandse spelletjes. Er waren een aantal leden zeer fanatiek kan ik u 

vertellen. De middag werd afgesloten met een heerlijke maaltijd. Daarna keerde de 

bus terug naar Rijnsburg, waar het nog lang onrustig bleef...... 
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Dagje Duinrell 

Op 21 augustus heeft de jeugd zich een hele dag vermaakt in Duinrell. Het verslag van 

deze geweldige dag kunt u verder op in het clubblad lezen. Lianne bedankt voor je 

verslag van deze dag ! 

 

Mariëlle Meier-Kromhout 

 

 

Ons jubileum kwam niet helemaal vanzelf tot stand, hier hadden we wat hulp 

bij nodig. Hiervoor danken wij: 

 

Rabobank Katwijk 

Grimbergen-Noordermeer 

Tuincentrum de Mooij 

Piet van Chiele Beheer 

S. van der Meij 

J. Parlevliet 

Albert Heijn  
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Rabotoernooi 2010 
 
Traditiegetrouw vinden in de zomer de nodige zomertoernooien plaats. U kent 

ze vast wel, die verhalen over het zonnige Salou, disco blitz in Den Haag, dub-

bele rondes in Nijmegen en de camping in Brunssum. Voor degenen die tijdens 

die weken op vakantie is, geen zin heeft in een hele week achter elkaar dam-

men of – hoe burgerlijk – een baan heeft, is er natuurlijk altijd nog ons eigen 

antwoord op de zomer: het Rabotoernooi. Lekker rustig een paar potjes dam-

men en kun je een keertje niet: ook geen probleem. Zelfs voor een paar keer 

afwezig zijn krijg je nog een punt. Veel relaxter kan bijna niet. 

Met bovenstaande ingrediënten verwacht je natuurlijk een lange rij wachten-

den, allemaal in spanning of er nog een plekje over is. Dat was het jammer ge-

noeg ook net weer niet. De animo voor het toernooi was redelijk, maar het was 

iet o erdre e  druk. So ige  ga e  to h de oorkeur aa  a dere zo er-

toer ooie . 
 

Gelukkig was er in de B-klasse voldoende spanning en drama. Voor Teun duur-

de het toernooi net een paar rondjes te lang. Na één ronde stond hij op de vir-

tuele eerste plaats, maar helaas zakte hij later toch iets terug. Eenzelfde lot on-

dergi g uite la der  Gerrit Slottje van Scheveningen. Als het toernooi zes 

ronden had geteld, was hij met een punt voorsprong eerste geworden. De laat-

ste ronden lootte hij twee keer ongelukkig, waardoor hij uiteindelijk op de der-

de plaats bleef steken. 

 

Jasper had de titel voor het grijpen, maar hij miste een eenvoudig zetje tegen 

Mariëlle. Uiteraard werd hij daar gelijk fijntjes op gewezen. Waarschijnlijk 

overmand door emoties raakte Jasper vervolgens het spoor bijster, zodat Mari-

ëlle rustig naar dam kon lopen en de punten mocht bijschrijven. Jasper bleef 

zitten met een kater en een plek naast het podium. Een schrale troost: hij was 

wel veruit het best presterende jeugdlid. 

 

Een andere kanshebber voor de eindzege was Piet van Egmond. Na vijf ronden 

sto d hij o e aa , los   an de achtervolgers. Toen hij thuis werd opgehaald 

voor de zesde ronde gaf hij pardoes aan dat dat zijn laatste wedstrijd zou zijn. 

De week erop is nog geprobeerd hem op andere gedachten te brengen, maar 

het mocht niet baten. Door dit onverwachte afscheid kreeg Piet alleen nog het 

punt voor de afwezigheid en eindigde hij uiteindelijk als tweede. Dit alles doet 

natuurlijk niets af aan de knappe prestatie van de oudste buitenlander die we 
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al jaren mogen verwelkomen. Theo Uittenbogaard begon rustig, sprokkelde 

voldoende punten bij elkaar om het podium in het zicht te houden en sloeg toe 

op het ideale moment: aan het eind. Met nog drie rondes te gaan had hij half 

zoveel punten als good old Piet, maar met een briljante eindspurt vergaarde hij 

nog vijf extra punten en eindigde daarmee fier bovenaan de ranglijst. Chapeau! 

 

Dan naar de A-klasse, die een stuk minder spannend bleek. Met de kennis van 

nu blijkt het hoofdtoernooi jammer genoeg al in de eerste twee ronden te zijn 

beslist. Richard Kromhout, één van de topfavorieten voor de eindzege, kon de 

eerste ronde niet meedoen. Hij had nog last van een klein nabrandertje van het 

persoonlijk kampioenschap van de DMH (gewonnen door Frerik overigens). 

Vervolgens liep hij in de tweede ronde tegen een dure nederlaag aan tegen 

Marc, die vervolgens niet meer werd gesignaleerd op de Gemeentewerf. Hier-

door liep Richard eigenlijk vanaf het begin achter de feiten aan. Verder won hij 

alles, maar aan de streep bleek hij precies een half puntje tekort te komen voor 

de eindzege. 

 

In scherp contrast met de slow start van Richard Kromhout, schoot de familie 

Meijer (-Kromhout) uit de startblokken. Al na de tweede ronde stonden ze aan 

kop, wat doorging tot de zesde ronde. Na een mislukte opening werd de op-

mars van Mariëlle een halt toegeroepen door Albert Huisman. Albert werd 

prompt de naaste belager van de koppositie, maar werd een ronde later zelf 

oor ij gestreefd a ee  gestroo lij de ederlaag  tege  Ri hard Kro hout. 
Doordat zijn achtervolgers elkaar het leven zuur maakten en elkaar punten af-

snoepten, was Richard Meijer een ronde voor het einde al zeker van de eind-

overwinning.  

 

Nog wat wetenswaardigheden over het toernooi: 

 Hoewel hiervoor al gezegd, het meest schokkende nieuws: Piet van Egmond 

heeft zijn dambord aan de wilgen gehangen. Hij gaf aan het wel eens mooi 

te vinden en zijn afscheid ging gepaard met een oud-holla dse ijsheid: je 
oet to h ee  keer stoppe .  Ee  tijdperk is geëi digd... Voor de a ale  de 

laatste 

Overwinning: op 2 juli 2010 tegen Teun de Kluyver  

Remise: op 23 juli 2010 tegen Mariëlle Meijer-Kromhout  

Nederlaag: op 30 juli 2010 tegen Richard Kromhout 
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 De heer Van Delft, koosnaam mister Rabobank, zou de opening verrichten, 

aar deed uitei delijk de sluiti g. Nou ja, het ei digt ook op i g  zulle  e 
maar zeggen. Hij heeft al toegezegd volgend jaar in ieder geval weer naar 

onze subsidieaanvraag te zullen kijken. Uiteraard schept dat wel verwach-

tingen... 

 De winnaar, Richard Meijer, verloor alleen punten tegen de familie. Een 

puntje tegen vrouwlief, een nul tegen zijn zwager. Toeval...? 

 26 deelnemers speelden 64 wedstrijden op acht dagen, een gemiddelde van 

acht partijen per avond. Slechts dertien partijen eindigden in remise, een 

winstpercentage van 80%. Dat is toch niet slecht als je het naast bijvoor-

beeld Nijmegen 2010 zet, met een winstpercentage van slechts 61%. 

 We mochten twee jeugdleden voor het eerst verwelkomen op de vrijdagen: 

Marco de Leeuw en Jacob Hoek speelden ook eens mee met de oudjes. In 

de onderlinge wedstrijd gingen ze allebei tekeer als jonge honden. Het kon 

lange tijd beide kanten op gaan, maar uiteindelijk trok Marco aan het lang-

ste eind. Van beide zullen we ongetwijfeld meer horen. 

 Van Marco horen we gelijk al iets in de volgende wetenswaardigheid: in zijn 

eerste deelname is hij gelijk boven zijn vader Cees geëindigd. Een teken aan 

de wand...? 

De verkorte eindstand tot slot nog (voor de gehele eindstand, zie de website 

www.damclubrdc.nl) 

A-klasse  Ptn Weerstand 

1 Richard Meijer   13  

2 Richard Kromhout  12,5  

3 Albert Huisman   11 75 

4 Mariëlle Meijer-Kromhout 11 69 

    

B-Klasse    

1 Theo Uittenbogaard 8  

2 Piet van Egmond   7 75 

3 Gerrit Slottje   7 69 

4 Glenn Hardenberg   6,5  

 

Richard Meier 

http://www.damclubrdc.nl/
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Johan Kromhout Damtoernooi 2010 

 

Het Johan Kromhout toernooi was op ieu  ee  groot su es. Zo   e thousiaste 
damliefhebbers zetten verleden week zaterdag hun beste beentje voor ten einde 

een zo goed mogelijk resultaat te behalen. 

 

Opvallend was de deelname van veel landelijke toppers en internationale meesters 

en grootmeesters. Zelfs uit Groningen waren er spelers die de weg naar Rijnsburg 

gevonden hadden, dan moet je toch wel een echte liefhebber zijn. Het feit dat het 

toernooi sterk bezet was, kwam op de borden natuurlijk ook tot uiting. Er werd 

zeer aantrekkelijk gespeeld en dat leidde ook weer tot veel beslissingen zodat we 

van het remise-spook deze middag niet zo veel last hadden. 

 

Er werd gespeeld in drie klassen en er was ook nog een prijs voor de beste jeugd-

speler. Aan het eind van de dag was het Jean Marc Ndjofang die, overigens voor de 

vierde keer, de eerste plaats in de hoofdklasse voor zich opeiste. De tweede plaats 

was weggelegd voor clublid Frerik Andriessen die een steeds sterkere indruk 

maakt. De derde plaats was voor veteraan Fred Ivens. 

In de eerste klasse won Feroz Amirkhan, terwijl de tweede klasse gewonnen werd 

door de jeugdige Rick Hartman. Beste jeugdspeler was een speler van onze eigen 

vereniging, namelijk Steven den Hollander. 

De Rijnsburgse damclub kan tevreden terugkijken op een zeer geslaagde damdag. 

 

Arie Schoneveld 
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Jeugduitje Duinrell  
 
We zijn met het jeugduitje naar Duinrell geweest. 

Dat was echt gaaf!!! 

Wij, de jeugd dus, waren met deze kids vertrokken: Dennis d, Dennis s, Jeroen, 

Marco, Jakob, Geert en Lianne. 

 Cor, Richard en Mariëlle waren mee om op ons te letten. 

We waren iets later vertrokken dan de bedoeling was. 

Dat kwam omdat Richard te laat was gekomen. 

Even later kwamen we om half 11 in Duinrell. 

Maar we konden pas om kwart voor 11 het park in omdat het bij de kassa zo 

druk was (of Cor deed er te lang over)!!!  

Toen gingen we allemaal een andere kant op. 

De ene wilde gelijk in de splash, iemand anders wilde in de falcon, en de andere 

wilde weer in het reuzenrad.  

 

Toen hebben we ons vermaakt tot half 1. 

Want toen gingen we eten!!!! 

Patatjes!!!!!!! 

En iedereen wilde een andere saus, drankje of weet ik veel wat. 

Dus een half uur later wist Cor eindelijk wat hij moest halen! 

En telkens als we naar de kikkerachtbaan gingen, zei Richard: was het leuk in de 

kinderachtbaan? En wij altijd weer: kikkerachtbaan!!!!! 

Daarna gingen we naar het Tikibad lekker van veel glijbanen af! 

Roetsj! Cor en Jakob kregen er maar niet genoeg van!!       

Mariëlle en ik (Lianne) gingen ook vaak van de glijbanen, en iedereen zat ge-

woon te genieten van de tijd in het Tikibad! 

Om 5 uur gingen we eruit, om half 6 stapten we in de auto, en toen kwamen 

we, allemaal, zonder verwondingen thuis. 

 

Einde van dit leuke uitje! 

Gaan we volgend jaar weer?!? 

Groetjes Lianne  
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HF Aspiranten 

 

Ik heb in de meivakantie de halve finale gespeeld bij de aspiranten. Het was 

een hele leuke week, helaas heb ik mij niet geplaatst voor het NK. Van de 8 spe-

lers werd ik 6
de

, al had ik het de laatste ronde iets beter gedaan dan had ik nog 

kans op plaatsing. Eigenlijk is het ook wel interessant om te zien hoe ik daar 

ben gekomen, want de persoonlijke kampioenschappen verliepen dramatisch. 

De eerste ronde ging ik al kansloos ten onder wat de meeste leden wel weten. 

Steven den Hollander- Maaike Kamer 0-2  

  

48-43?? 22-28 33x22 21-27 22x31 26x48 

 

Na deze vreselijke openingsronde zag ik ook nog dat 

alle concurrenten wonnen. Hierdoor was plaat-

singskans dus eigenlijk al heel erg klein geworden. 

Gelukkig won ik wel de 2
de

 ronde maar dat hielp niet 

veel aan de stand. Ik wist dat ik die week daarna 

waarschijnlijk de moeilijkste ronde zou krijgen dus 

dat was alles ruilen en snel tot remise besloten.  

De stand was er nog niet beter op geworden maar Jasper zou die week erna mij 

kunnen helpen door te winnen wat hij natuurlijk ook deed :D. De 4
de

 ronde had 

Jasper een leuke partij: 

Katinka Blanken- Jasper Verhoef: 

1. 32-28 18-23  2. 38-32 12-18  3. 43-38 07-12  4. 49-43 20-24  5. 31-27 17-21  

6. 37-31 15-20  7. 34-30 21-26  8. 30-25 26x37  9. 42x31 10-15 

 

  

Hier volgde 39-34?? Waarna Jasper 24-30 speelde 

en er werd gelijk opgegeven. 

 

 

 

 

 

 

De 5
de

 ronde had ik vrij en dat was dus de ronde waarin Jasper won van Maai-

ke. Detail is wel dat hij een zelfde soort zetje uithaalde als hierboven. 6
de

 ronde 

was een belangrijke ronde, ik had mezelf herpakt van ronde 1 en draaide weer 

lekker, de stand van deze ronde vond ik zelf wel een mooie: 



R D C 30 
 

Steven den Hollander- Katinka Blanken 2-0  

 

 

34-29! En opgegeven 

 

De stand gaf nu voor mij een gedeelde eerste plaats 

aan, Jasper stond derde en had dus ook prima uit-

zicht op plaatsing. Helaas ging het voor hem fout in 

de laatste ronde en kon na een uurtje opgeven. Ik 

wist dat ik nu aan een punt genoeg had voor plaat-

sing, maar wou ik eerste worden dan moest ik winnen. Helaas stond ik hele-

maal verloren met een schijf achter en een opsluiting. Wonder boven wonder 

had ik een ruil om er uit te komen maar dan mocht hij naar dam, vreemd ge-

noeg liep hij niet door maar hij wachtte, daardoor had ik een zetje waarmee 

zijn schijf weghaalde en ik zelf een dam kreeg. Die partij won ik waarna een 

barrage volgde, die won ik ook waardoor ik eerste erd a  de PK s  =). 
 

De HF werd gehouden in Asperen, dit voor de eerste keer. Terwijl wij in een 

luxe hotel overnachtten en speelden moesten de andere halve finalisten op 

een camping zitten :P. Het hotel was erg luxe met sportzaal, sportschool, 

zwembad, sauna en een bar. De eerste ronde moest ik tegen Wopke de Vries, 

ik kende hem al van toernooien en wist dat hij een speler is die veel op zetjes 

speelt. De opening verloopt gemakkelijk maar dat had ik beter moeten aanpak-

ken. Doordat Wopke op een gegeven moment een gevaarlijke voorpost krijgt 

moest ik een schijf offeren, de partij werd vervolgens verloren. Na de partij 

ging ik kijken hoe mijn kamer eruitzag en dat was een hele mooie kamer. Ver-

volgens werd er gegeten en werd verteld dat er ook een speelka er  as. 
Daar hebben we ons elke dag mee vermaakt met voornamelijk poolen en 

kruisboogschieten. Die dag erna moesten we vroeg eruit en ik en Richard wa-

ren als eerste eruit. We gingen dus even kijken bij de ontbijttafel en dat was 

ook heel erg uitgebreid. Stan en Wopke kwamen 10 minuten later ook aan slof-

fen waarna we samen gingen ontbijten. De 2
de

 ronde verliep gelijkopgaand 

maar later trap ik in een simpel dammetje, ik weet de dam gelukkig voor gelijke 

stukken terug te pakken maar sta niet lekker erna. Een paar zetten later beslui-

ten we tot een +/- remise waarbij ik de – heb. Omdat iedereen veel tijd ge-

bruikte werd er elke dag soep en brood in de zaal gezet met een minibar er-

naast, dit leidde tot grote hilariteit wanneer Stan een flesje openmaakte dat 

vooraf geschud was door Richard. Die ronde daarna moest ik tegen Richard die 

ik al kende van vorig jaar; toen won ik van hem en dit jaar weer. Na 2 hekstel-
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lingen gekregen te hebben, werd hij naar voren gedwongen, die voorpost kon 

ik afpakken en daarmee de partij omzetten naar winst. Daarna gingen Richard, 

Danny en ik naar de sportschool, wat een mooi uur opleverde.  

 

Er werd tijdens het toernooi veel gelachen. Dit kwam doordat iedereen tijdens 

het eten goede grappen tegen elkaar vertelden. Er werden ook zeer flauwe 

ge aakt zoals: Wat krijg je als je de R s a  Rutger i  de K era dert?  
 

Man aan de bar zegt tegen de vrouw naast hem: 

Wat ben jij een lelijkerd !  

De vrouw: jij bent stomdronken 

De man: dat is morgen weer over 

 

En zo waren er nog een stuk of 10, de sfeer was dus goed in de groep. We kre-

gen aan het begin van de week ook 12 muntjes voor drinken maar die hoefde je 

alleen maar te gebruiken tijdens de avond, dus dat hield in dat we elke avond 

tv zaten te kijken, zaten te poolen of iets anders leuks te doen onder genot van 

een drankje. Probleem hiervan was wel dat we herrie maakten in de avond wat 

voor een aantal klachten zorgde. Die dag daarna begon de eerste ronde ook al 

heel vroeg, deze keer versliepen een aantal mensen zich wat resulteerde in 

mensen die heen en weer liepen naar de ontbijttafel en versuft achter het bord 

zaten. Mijn spel werd er niet minder van, ik speelde remise tegen Karlijn. Ach-

teraf bleek dat ze een paar goede ruilen kon nemen en dat ik slechter stond.  

 

Die dag hoefde we maar 1 ronde te spelen omdat het 5 mei was en er waren 

verschillende activiteiten, zo stond er bijvoorbeeld een grote partytent naast 

het hotel waar een competitie was voor de sterkste man van Asperen. Danny 

en Martijn besloten om daar naar toe te gaan waarna de rest ging voetballen in 

de sportzaal. Die dag daarna een simpele ronde tegen Danny wat al snel tot 

een gewonnen stelling leidde. Omdat we binnen 2 uur uit waren besloten we 

om naar het zwembad te gaan en daarna naar de sportschool.  

 

Toen we weer terug waren en de partijen uit waren zag ik dat ik 4
de

 stond met 

6- uit 5. De laatste 2 rondes had ik echter een moeilijk programma. De tweede 

partij van de dag moest ik tegen Martijn. Ik deed op zet 2 al een slechte zet, dit 

neutraliseerde later wel. Later deed ik weer een slechte zet dit resulteerde in 

een hekstelling tegen. De hekstelling werd later goed en ik verloor daardoor. 

Hierdoor daalde ik naar plaats 6 maar er was nog steeds kans op plaatsing. Als 

Stan en Karlijn remise zouden spelen en ik zou winnen, dan zou ik geplaatst 
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zijn. De laatste avond wederom geklaag van de gasten waardoor iedereen weer 

aar zij  eige  ka er oest e  gelijk z  ed i  :P. De laatste ro de ego  iet 
al te vroeg waardoor iedereen uitgeslapen er klaar voor was. Martijn wist snel 

te winnen van Danny en Wopke won van Richard. Hierdoor was zeker dat 

Wopke eerste was, Martijn tweede, Richard 7
de

 en Danny laatste. Vervolgens 

speelden Stan en Karlijn gelijk, ik moest nu winnen terwijl Rutger aan een punt 

genoeg had. Ik dacht de stand tot winst berekend te hebben maar dat bleek 

niet te kloppen. Ik verloor dus en eindigde als 6
de

. Ondanks dat de resultaten 

tegen vielen, heb ik wel een leuke week gehad. 

 

Steven den Hollander 
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Zomertoernooien 2010 (deel 1) 
 

Zomertoernooien zijn leuk om te spelen. De laatste jaren speel ik er altijd twee, 

omdat ik er dan altijd één goed speel en helaas ook eentje wat minder. Het 

nettoresultaat is vrijwel altijd positief. 

 

Zo ook afgelopen zomer. Twee toernooien, Den Haag en Nijmegen. Den Haag 

ging super, uiteindelijk werd ik met een klinkende plus 4 score vierde. Ik had 

natuurlijk op dat moment nog kunnen beslissen om Nijmegen niet te spelen, 

maar goed, je bent eigenwijs en denkt dus dat je ook wel eens twee toernooien 

achter elkaar goed kunt zijn. Helaas viel dat tegen. 

 

Maar goed, dat weerhoudt mij er niet van om weer eens in de pen te klimmen, 

zoals dat nog steeds, en steeds meer ten onrechte, genoemd wordt. Aangezien 

ik in eerste instantie niet wist hoe ik het verslagje uit zou pakken, schrijf ik de 

inleiding nu als laatste. Wat blijkt, de partijen in Den Haag zijn interessant ge-

noeg om allemaal te behandelen, en dat past dus nooit in één clubblad. In mijn 

enthousiasme had ik hem in twee delen willen knippen, maar gezien de be-

schikbare tijd bleek ook dat een illusie. Verder dan partij drie ben ik niet geko-

men. Vandaar dat ik in drie delen het toernooi in Den Haag zal beschrijven. 

Wellicht zal ik in een vierde deel nog stil staan bij de partijen uit Nijmegen, 

maar een belofte daarover durf ik niet te doen. 

 

Nog een kleine leeswijzer. Leuke anekdotes, spitsvondige woordspelingen en 

uitdagende theses zijn in dit verslag niet te vinden. Ik heb mij, al dan niet be-

wust, beperkt tot het dammen. Wellicht dat anderen deze omissie kunnen 

compenseren. 

Wat betreft het dammen. De partijen behandel ik niet heel erg diepgaand. Wat 

ik wil laten zien zijn een aantal belangrijke momenten in de partijen en de ge-

dachten die ik daarbij had en sindsdien heb gevormd, toegelicht met een aantal 

variantjes en veel diagrammen. Het leest dus redelijk makkelijk weg. Voor de 

volledigheid zet ik de partijen ook in zijn volledigheid neer. 

 

Het toernooi in Den Haag is zo opgebouwd, dat de eerste ronde de bovenste 

helft tegen de onderste helft speelt. Voor mij betekende dit dat ik met zwart 

mocht spelen tegen Piet Rozenboom, met de opdracht om daarvan te gaan 

winnen. Piet speelt in het algemeen passief en schuwt de ruiltjes niet. 
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Piet Rozenboom – Cor van Dusseldorp 
    

1.32-28 18-22  

2.37-32 12-18  

3.32-27  7-12  

4.31-26 22x31  

5.26x37 16-21  

6.34-30  1- 7  

7.30-25 18-22  

8.40-34 13-18  

9.44-40  9-13  

10.50-44 11-16 

11.34-30 19-23 

12.28x19 13x24 

13.30x19 14x23 

14.25x14 10x19 

15.36-31  8-13   

16.31-26  5-10   

17.37-32 21-27   

18.32x21 16x27   

19.33-29 23x34   

20.39x30 10-14   

21.38-32 27x38   

22.43x32 15-20   

23.30-25 20-24   

24.32-27 22x31  

25.26x37 19-23  

26.44-39 14-19  

27.40-34  6-11  

28.34-30 17-22 

29.45-40 11-17   

30.40-34  7-11   

31.39-33 22-28   

32.33x22 17x28   

33.42-38  4- 9   

34.47-42  9-14   

35.34-29 23x34   

36.30x39  2- 7   

37.37-32 28x37   

38.41x32 19-23  

39.46-41 12-17 

40.42-37  7-12  

41.49-43 18-22  

42.41-36 13-19 

43.36-31  3- 8 

44.31-26 11-16 

45.37-31 22-28 

46.38-33 28x37 

47.31x42 17-22 

48.39-34  8-13 

49.33-29 24x33 

50.43-38 33-39 

51.34x43 19-24 

52.43-39 13-19 

53.39-33 12-17 

54.48-43 22-27 

55.42-37 17-22 

 

In het eerste diagram is een mooie tussenstand te 

zien. Wit heeft als laatste zet 31.39-33 gespeeld. 

 

Tot nog toe heeft zwart alles goed gedaan. Zes tempi 

gewonnen, mooi solide centrum en schijf vier staat 

nog op vier. Daardoor komen er gewoon wat minder 

remiseoffers in, en dat maakt het leven wel zo ple-

zierig. Maar ja, hoe verder?  

 

Meest voor de hand ligt om door te bouwen. Dus schijf 2 naar 21 en te zijner 

tijd schijf 3 naar 23. Geheel ten onrechte besloot ik de ruil 34-29 te voorkomen, 

en speelde … -28(?) 32.33x22 17x28. Een paar zetten later stond de vol-

gende stand op het bord. 

 

Tsja, het tempverschil is teruggelopen tot vier, wit 

heeft de nodige ruilen genomen en schijf 4 staat op 

14. 

 

Bijkomend nadeel is dat de agressie een beetje uit 

de stand is. Erg te spreken over deze fase van de 

wedstrijd was ik dus niet. Natuurlijk staat zwart nog 

steeds zeer goed, en ik twijfelde er niet aan dat ik zou gaan winnen, maar toch. 
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Weer bij zinnen gekomen, besloot ik maar weer eens geduld te gaan hebben, 

en te kiezen voor een mooie opbouw. Al snel kwam het volgende diagram op 

het bord. 

 

 

Ik had weer lekker formaties weten op te bouwen en 

de witten weer wat verder in de kant geduwd. Schijf 

16 is een lekker steunpunt voor acties richting veld 

27. 

 

Piet besloot hier, terecht, tot een tijdelijk offer. 

49.33-29 24x33 50.43-38 33-39 51.34x43 … -24 
52.43-39 13-19 53.39-33? Ik was blij met deze laat-

ste zet. Hij maakt de winstvoering een stuk makkelijker. Schijf 33 is een handig 

aanknopingspunt voor zwart. 

 

 

Geforceerd volgde dan ook … -17 54.48-43 22-
27 55.42-37 (op 55.43-39 volgt 16-21 zw+) … -
22 en het kunststukje is voltooid (zie diagram). 

 

Zowel op 26-21 als 37-32 volgt 23-28 en als wit 43-

39 speelt dan wint 16-21. 

 

Hoewel geen perfecte partij, toch een leuk filmpje. 

 

 

De tweede ronde was Pertap Malahé de tegenstander. Pertap is een taaie spe-

ler waar menigeen zijn tanden op stuk heeft gebeten. Zelf win ik altijd van Per-

tap, tenminste dat vertelde Bas (of was het Ben) mij tijdens de wedstrijd. En 

inderdaad wist ik zelf ook nog wel een paar overwinningen naar boven te krij-

gen. Volgens Turbo eindigde onze eerste wedstrijd in remise. De, nu dus inmid-

dels zes, volgende wedstrijden won ik. De ene keer wat duidelijker dan de an-

dere keer, maar winnen is winnen. 
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Cor van Dusseldorp – Pertap Malahe  
 

1.33-29 19-24  

 2.38-33 14-19  

 3.34-30 20-25  

 4.29x20 25x14  

 5.40-34 19-24  

 6.30x19 14x23  

 7.42-38 23-28  

 8.32x23 18x40  

 9.45x34 16-21  

10.31-26 21-27  

11.48-42 13-18  

12.33-28  9-13  

13.39-33 11-16  

14.37-31 17-21  

15.26x17 12x21  

16.31x22 18x27  

17.28-23 10-14  

18.44-39  7-12  

 

19.50-44  6-11  

20.41-37 21-26  

21.33-29 11-17  

22.39-33 14-20  

23.44-39 17-21  

24.35-30 13-18  

25.46-41  5-10  

26.38-32 27x38  

27.43x32 21-27  

28.32x21 16x27  

29.33-28  8-13  

30.30-24  3- 8  

31.37-32 27x38  

32.42x33 18-22  

33.28x17 12x21  

34.41-37 20-25  

35.36-31  1- 7  

36.47-42  7-12 

37.42-38 13-18  

38.33-28  8-13  

39.38-32 21-27  

40.32x21 26x17  

41.37-32 10-14  

42.23-19 14x23  

43.28x 8 12x 3  

44.39-33  3- 8  

45.33-28 18-22  

46.49-43 22x33  

47.29x38  4- 9  

48.32-28  9-14  

49.28-23 17-22  

50.38-33  8-13  

51.43-38 15-20  

52.24x15 13-19  

53.33-29 19x28  

54.29-24 14-20 

55.24-19 28-33 

56.38x29 22-28 

57.15x24 28-32 

58.31-27 32x21 

59.19-14 21-27 

60.14-10 25-30 

61.34x25 27-32 

62.10- 5 32-38 

63.24-20 38-43 

64.20-15 43-49 

65.29-24 49-35 

66.24-20 35-13 

67. 5-46 13- 4 

68.20-14  2- 8 

69.14-10  4-36 

70.10- 5  8-13 

71. 5-23 

 

Ook deze keer verliep de opening voorspoedig. We 

komen er dan ook in na … -25.  
 

Wit, ik dus, heeft zeven tempi gepakt, weer een 

mooi centrum en de zwarten staan aan de kant. Enig 

probleem is dat ik in de opening al snel schijf 48 

kwijt was, waardoor ik dus nu de formatie 37-42-48 

mis. Daardoor had ik problemen om de goede vari-

ant te vinden. 

 

Ik probeerde actief te zijn en speelde meteen 35.36-31(?) 1-7 36.47-42 7-12 
37.42-38 13-18 Op zich is er niet zoveel tegen deze 

variant. Wit blijft goed staan, maar omdat schijf 31 al 

op 31 staat wordt het toch allemaal wat rommelig, 

en dat willen we natuurlijk niet.  

 

Even later de volgende stand. Inmiddels is het tem-

poverschil opgelopen tot 11. Alleen schijf 49 staat 
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een beetje buitenspel, heb hem toch liever op 47 staan. 

 

Zwart is verder wat vervelend met het offertje 15-20 en 13-19, mede mogelijk 

gemaakt door het achterblijven van schijf 4. 

 

In de partij berekende ik varianten die beginnen met 42.32-27 2-7 43.31-26 4-9 

44.27-21 maar werd daar niet enthousiast van. Geen idee meer waarom en wat 

ik berekend had. Uiteindelijk besloot ik ook maar naar andere zetten te kijken 

en kwam 42.23-19 14x23 43.28x8 12x3 uit de hoge hoed. Dit was erop gestoeld 

dat ik ereke d had dat …  zou i e  a . -27! Zwart heeft dan 

drie mogelijkheden: 

 … -22 45.49-44 22x31 46.32-27 31x22 47.24-19(!) 13x33 48.39x8 en de 

zwarte schijven staan bijzonder ongelukkig. En ver van dam, dat helpt 

ook. 

 … -20 45.24x15 17-22 46.29-23 18x40 47.27x9!! 4x13 48.39-34 40x29 

49.15-10 29-34 50.10-4. Destijds leek dit eindspel mij gewonnen, en nog 

nadat ik de computer met database erbij heb gehaald lijkt dit stand te 

houden. 

 … -9 45.32-28 9-14 46.49-44 14-19 47.44-40 19x30 48.40-35 17-21 

49.27x16 12-17 50.35x24 18-22 51.28-23 met grote eindspelkansen. 

 

Of het allemaal klopt, ik vermoed het wel. Minder was echter dat mijn taxatie 

van de stand na de partijzet volledig verkeerd was. De overblijvende stand 

biedt zwart toch nog remisekansen. 

 

Inmiddels zijn we weer een aantal zetten verder. 

Zwart heeft zijn enige verdediging in stelling ge-

bracht, de afruil van schijf 24. Iets wat ik een beetje 

overzien had. 

 

Een paar zetten eerder had ik schijf 49-43 gebracht, 

en daar had ik nu wat spijt van. Met 43 op 44 heeft 

wit een goed alternatief in 31-27, nu kan alleen maar 

49.28-23 17-22! Een vervelende prikactie waarmee de remise binnen bereik 

komt. Ineens moest ik rekening houden met verschillende offeracties, begin-

nend met 22-28 of 15-20 en vervolgens een achterloop achter een of meer 

schijven. 

 

Er volgde 50.38-33 8-13 51.43-38 (diagram). 
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Met … -7, of ook, eerst nadenken en dan pas zet-

ten, zou zwart de remisehaven gehaald hebben. 

 

Pertap was echter enthousiast en kwam met … 
15-20 52.24x15 13-19 53.33-29! 19x28 54.29-24. 

Wit dreigt nu met 24-20 enzovoort, dus paniek en 

… -20 55.24-19 28-33 56.38x29 22-28 57.15x24 
28-32 en nu het sluitstuk 58.31-27 32x21 59.19-14 
21-27 60.14-10 et i st. Op … -32 volgt 

61.10-5 waarna 32-38 niet gaat door 62.34-  e  it a … -30 vooral mooi 

kan winnen met 62.5x37! 30x39 63.37-48 39-44 64.48-39 44x33 65.29x38.  

 

De derde ronde is altijd heel belangrijk in Den Haag. Waar de overwinningen in 

de eerste twee ronden vaak nog normaal zijn, begint het nu echt. Win je de 

derde ronde, dan doe je mee, win je niet, dan heb je een inhaalrace te doen. Je 

staat dan immers niet alleen een punt achter, je tegenstanderrating zal dan ook 

zo zijn dat je voor een goede prestatie minstens plus vier moet halen. En dat is 

est lastig … 

 

De derde ronde was Martijn van der Klis mijn tegenstander, bij Damlust een 

protegé van Erno Prosman. Martijn besloot dan ook maar een opening op het 

bord te brengen, die Erno ook al speelde in zijn blindsimultaan. Bij wijze van 

uitzondering bespreek ik ook de opening. 

 

Martijn van der Klis – Cor van Dusseldorp  
1.32-28 18-23  

2.38-32 12-18  

3.42-38  7-12  

4.31-26 20-24  

5.36-31 14-20  

6.34-29 23x34  

7.40x29 20-25  

8.29x20 25x14  

9.41-36 18-23  

10.47-42 12-18  

11.45-40 15-20  

12.40-34  2- 7  

13.34-29 23x34  

14.39x30 19-23 

15.28x19 14x23  

16.46-41 10-14  

17.32-28 23x32  

18.37x28 14-19  

19.41-37 20-24  

20.38-32  7-12  

21.43-38 18-23  

22.31-27 17-21  

23.26x17 11x31  

24.36x27 13-18  

25.49-43  9-13  

26.44-39  5-10  

27.39-34 10-14  

28.43-39 12-17 

29.30-25 17-21  

30.34-30  1- 7  

31.39-34  8-12  

32.34-29 23x34  

33.30x39 18-23  

34.39-34 12-18  

35.34-30  3- 8  

36.50-44 23-29  

37.28-22 18-23  

38.33-28  7-12  

39.37-31 12-17  

40.22x11  6x17  

41.31-26 13-18  

42.42-37  4- 9 

43.28-22 17x28 

44.26x17  9-13 

45.27-21 16x27 

46.32x21  8-12 

47.17x 8 13x 2 

48.37-31  2- 7 

49.21-16 28-33 

50.48-42 33-39 

51.44x33 18-22 

52.42-37 23-28 

53.31-27 22x42 

54.33x22 42x33 

55.22-17 33-39 

56.17-11 29-33 
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1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.42-38 7-12 4.31-26?! Een opvallende zet, zie ook 

het diagram. 

De idee achter deze zet is als volgt. Wit brengt schijf 

46 naar 31 en 47 naar 42. Vervolgens wil wit gaan 

spelen met zijn korte vleugel tegen het centrum en 

de lange vleugel van zwart. Er zijn dan twee doel-

stellingen. De eerste is om zwart rechts langzaam 

weg te drukken (tempowinst!), de tweede is om, 

stiekem, te spelen op de vork 6-11-16-17. Deze zou, 

bij onzorgvuldig spel van zwart wel eens een nutte-

loos hoopje schijven kunnen worden. 

Zwart heeft een paar mogelijkheden om dit aan te pakken. De meest platte is 

om een keer 17-21 te spelen, met een klassieke stand. Niet helemaal gelijk-

waardig voor zwart, maar toch. 

 

De tweede is om te proberen wat overtollige schijven van zijn korte vleugel in 

het spel te brengen. Belangrijk is dan wel om rechts de stand klassiek te kunnen 

houden. Dit plan zal ik in de partij volgen. 

Een derde plan is onlangs door Valneris, in een soortgelijke stand tegen Dom-

chev gelanceerd. Namelijk om met een goed getimed 18-22 de witte stand vast 

te legge . Aa  deze ogelijkheid zitte  ook grote risi o s e  ik zou dit iet dur-

ven aanbevelen. Valneris won overigens wel fraai van Domchev. 

 

We gaan even verder met de partij. 4… 20-24 Waarom dit beter is dan meteen 

1-7 of 2-7 komt zo meteen aan het licht. 5.36-31 14-20 6.34-29! (tempowinst!) 

23x37 7.40x29 20-25 8.29x20 25x14 9.41-36 zie het volgende diagram. 

 

Voor de hand liggende zetten in deze stand zijn 19-

24 of 19-23. Beide hebben echter het probleem dat 

deze de witte strategie in de kaart spelen. Toen ik 

over mijn vierde zet nadacht had ik echter een bete-

re zet gevonden. 

 
… -23! Deze zet doet erg statisch aan, maar be-

reikt een boel. Het eerste is dat, omdat 23-29 dreigt, 

wit eerst 47-42 moet spelen, waardoor hij mijn natuurlijke opbouw (12-18) niet 

kan verstoren met 31-27. Voor varianten die dan kunnen ontstaan verwijs ik 
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naar mijn (!) partij in de laatste ronde van Nijmegen. Wellicht verschijnt de ana-

lyse hiervan in deel vier van deze serie. 

 

Omdat het zwart dus lukt om een schijf van de korte vleugel naar het centrum 

te dirigeren, wordt het voor wit moeilijk om daadwerkelijk druk op de zwarte 

lange vleugel uit te oefenen. Daarmee staat het klassiek al bijna vast en met 

het temponadeel voor zwart en de witte randschijf op 26 mag de witte strate-

gie nu al als een mislukking worden gezien. Ook Martijn dacht er tijdens de par-

tij zo over. 

 

Een paar opbouwzetjes verder, staat zwart voor een 

belangrijke keuze. 10-15 wilde ik niet spelen, omdat 

ik daarmee de formatie 10-14-19 weg zou geven. 

Voor 20-24 vond ik het nog te vroeg, die zet kan al-

tijd nog. 8-12 komt niet in aanmerking, omdat ik op 

31-27 17-22 wil kunnen spelen. De keuze moest dus 

genomen worden tussen 1-7 en 2-7. 

 

Ik koos hier voor … -7. De belangrijkste reden 

hier oor as, e  is, dat a … -7 13.31-27 17-22 minder aantrekkelijk is. Ik 

wilde dan namelijk doorbouwen met 6 richting 17, en dan heb ik graag een 

schijf op 1 als ruggensteuntje. 

 

Na een paar ruilen in het centrum en een aantal logische opbouwzetten, kwa-

men we in de volgende stand terecht. 

 

Zwart staat prima. Mooi klassiek, geen hangschijven 

en zes tempi terreinnadeel. Belangrijk in deze stand 

is de keuze tussen 13-18 en 17-21. 

 

Het belangrijkste probleem van 13-18 is dat wit na 

31-27 9-13 de opbouw 44-39-34 heeft, met vervol-

gens de inval 27-22. Zwart kan dan grote ruilen niet 

meer voorkomen. 

 

Bovendien staat voor deze opbouw schijf 1 op de verkeerde plaats. Veld 2 was 

mooier geweest. Ik koos dus voor … -21 23.26x17 11x31 24.36x27. 
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En weer zijn we een paar normale zetjes verder. Hier 

stond ik voor een belangrijke keuze. Doorspelen aan 

de korte vleugel of acties met de lange vleugel. Ik 

berekende de volgende variant: 

 

28...14-20 29.30-25 04-09 30.25x14 09x20 31.34-30 

20-25 32.48-43 25x34 33.39x30 06-11 34.43-39 11-

17 35.37-31 17-21 36.31-26 01-07 37.26x17 12x21 

38.39-34 03-09 39.50-44 09-14 40.44-39 08-12 

41.42-37 07-11 42.30-25 11-17 43.34-30 21-26 44.39-34 17-21 en de befaamde 

Woldouby stand is ontstaan -zie het volgende diagram- 

 

 

Wit maakt nu remise door 45.34-29 23x34 46.30x39 

18-23 47.27-22 12-1748.22x11 16x07 49.28-22 07-

12 50.22-17 12-18 51.32-28! 23x34 52.17-11 en on-

danks drie schijven meer kan zwart niet winnen. 

 

Belangrijk is trouwens dat wit offert met 32-28! en 

niet met 32-27? Dit verschil komt tot uiting na 

51.32-27 21x34 52.17-11 18-22 53.11-7 34-40 

54.35x44 24-30 55.25x34 23-29 56.33x24 19x50. 

Eenzelfde soort dam kan zwart nemen na 51.32-28 23x34 52.17-11 18-23 

53.11-7 34-40 54.35x44 24-30 55.25x34 23-29 56.33x24 19x50. 

Het verschil is dat in de eerste variant zwart een schijf op 22 heeft en in de 

tweede variant op 21. Juist door die hangende schijf kan wit meteen remise 

maken met 57.7-2 14-19 58.2-16.  

 

Overigens heeft zwart ook nog een alternatief idee in 45.34-29 23x34 46.30x39 

18-23 47.27-22 12-18 48.39-34 18x27 49.34-30 13-18 50.28-22 23-28 51.32x12 

27x07 52.33-28 24-29 53.38-33 29x38 54.37-32 38x27 55.30-24 19x30 

56.35x24, maar ook dit is remise. Dat dit nog wel wat vraagt van de witspeler 

bewees Hein Meijer tegen Gerard Janssen. Heijn verloor het 5 om 2 dammen-

eindspel dat uiteindelijk ontstond. 

 

Ondanks dat deze variant remise is, levert Woldouby voldoende bordkansen 

op. Toch besloot ik hiervan af te zien, en wel om de volgende redenen. 

 Met een goed getimed 28-22 kan wit de moeilijke varianten ontlopen en 

makkelijk remise maken. 
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 Naar Woldouby toespelen levert wit weinig problemen op. Met nog een uur 

op de klok verwachte ik geen tijdnood en daarmee ook geen grote fouten 

van Martijn. 

 Wit krijgt de keuze tussen 32-28 en 32-27 pas op de 51
e
 zet. Dus met alle 

tijd om na te denken. Wanneer dit een zet eerder zou zijn geweest, was het 

wellicht het proberen waard geweest. 

 Martijn is verder iemand die goed thuis is in de theorie, dus ik verwachte 

dat hij de stand kent. Dit bleek inderdaad waar. Ondanks dat hij Woldouby 

nog niet berekend had, ging zijn hand bij analyse al snel naar schijf 28, en 

het offer deed hij ook in één keer goed. 

 

De enige reden die ik wel kon bedenken om dit te spelen was de bedenktijd. Na 

50 zetten in twee uur, moest de partij in 1 uur klaar zijn, Guillotine dus. Met 

een keuze voor het alternatieve idee, het opbouwen van tijdsvoordeel door 

snel naar Woldouby toe te spelen had ik in het complexe eindspel wellicht nog 

wel kansen gehad. Maar al met al vond ik de nadelen groter dan de voordelen. 

Ik besloot dus tot … -17. 

 

We maken nu een wat groter sprongetje naar de 

volgende stand. 

Zwart heeft het flexibel opgebouwd. Schijf 4 kan nog 

twee kanten op, de Olympische formatie staat ge-

reed om witte acties via veld 31 en 26 in de kiem te 

smoren. 

Het tempoverschil is nog steeds die, en het witte 

centrum is statisch. 

 

Tijd dus om over winstplannen na te denken. Zwart heeft twee voor de hand 

liggende plannen. Vastloopvarianten via de Ghestem (23-29!), of gebruik ma-

ken van het statische witte centrum via het schema 7-11, 8-12, 21-26. 

 

Mooi moment om eens lekker te gaan zitten rekenen. Enigszins teleurgesteld 

was ik toen de volgende variant op mijn netvlies 

ers hee : … -11 37.44-39 8-12 38.39-34 21-26 

39.34-29 23x34 40.30x39 18-23 41.27-22! 

 – zie het diagram –  

Het volgende is allemaal aan de hand. Uiteraard 

dreigt wit met 22-18 etc. 

In eerste instantie kijk je als zwartspeler dan naar 
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… -18 42.22-17 11x22 43.28x17. Uiteraard is … -21? dan verhinderd 

door 44.17-11 6x17 45.37-31 26x28 46.33x11 met witte winst. Maar goed, je 

kijkt wat verder en dan zie je dat zwart in plaats van 16-  i e d … -9! 

kan spelen. Na 44.32-27 komt het kleintje 16-21 45.27x16 18-22 46.17x28 

23x34 en na 44.48-43 kan dan weer wel 16-21 met schijfwinst. 

In tweede instantie kwam ik er helaas achter dat wit nadat zwart in de dia-

gra sta d … -18? speelt remise kan maken met 42.48-43 18x27 43.32x21 

23x41 44.21-17 11x22 45.42-37 41x32 46.38x24 26-31 met dus remise. 

Door deze teleurstelling kon ik mij er niet toe zetten om vanuit het diagram te 

gaa  reke e  i  … -17 42.22x11 16x7 43.37-31 26x37 44.42x31. Zwart 

staat dan namelijk nog steeds zeer goed vanwege het statische witte centrum 

en combinatiemogelijkhede  aar eld . Bij oor eeld … -11 45.31-27 12-

17 46.39-34 11-16 47.34-30 6-11 en nu is 48.48-42 verhinderd door 24-29 

49.33x24 13-18 50.24x22 4-10 51.28x19 17x48. 

Er zijn dus nog wel wat problemen op te lossen voor wit, ondanks dat het 

standje wel dun is. 

 

In de partij koos ik mede vanwege deze varianten voor … -29. Belangrijk 

daarbij is dat wit na bijvoorbeeld 37.44-39? 18-23 kansloos vast gaat lopen. De 

partijzet 37.28-22 had ik wel gezien, maar toch wat onderschat. De verwach-

ting was dat ik veld 21 goed onder controle kon houden en vervolgens of wit 

vast kon laten lopen, of het witte centrum op kon blazen. Dit bleek een illusie 

te zijn. 

In razende tijdnood wisselden de kansen vervolgens regelmatig, maar uiteinde-

lijk werd het toch allemaal vrij geruisloos remise.  

 

Dit betekende dus geen derde overwinning, en dus een kleine inhaalrace. Maar 

hierover dus een volgende keer meer. In de planning zitten dan mijn partijen 

tegen Maurits Meijer, Hans Jansen en Alexander Baljakin. In aflevering drie dan 

de laatste drie wedstrijden uit Den Haag, tegen Ben Provoost, Kees Thijssen en 

Frits Luteyn. En dan wellicht ook nog een deel vier, met partijen uit Nijmegen. 

 

 

 

Cor van Dusseldorp 
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Damdenken of Doemdenken (6) 

 

Boekje over openingen 
 

Hoera! Er is een boekje over openingen. Net wat ik  nodig heb: Leer mij een 

paar openingen die een goed uitgangspunt zijn voor een redelijke partij. Ge-

woon een leuke spannende partij, winnen is niet zo belangrijk. Verliezen is niet 

erg. Het gaat om de spanning en het spel. Als je nooit zou verliezen, zou de 

spanning eruit zijn voor jezelf en voor je tegenspeler. De verliesmogelijkheid 

maakt het dammen interessant, spannend en zinvol. 

Als je tot je veertigste nooit serieus hebt gedamd en toen na een paar damja-

ren er al weer mee ophield en op je tweeënzeventigste er weer mee begon, 

mag je niet verwachten, dat je nog een hele damstudie tot een goed einde kan 

brengen. Het geheugen zit al zo vol met andere (interessantere?) dingen, dat er 

niet genoeg ruimte is om nog veel nieuwe kennis op te slaan. En onthouden is 

al moeilijk geworden. Welke zet heet ook al weer coupe Philippe? En wat is een 

Keller variant? En wat is een partie Bonnard? En je dagrooster is zo druk, dat er 

geen tijd is om dammen te oefenen. Dan is een boekje met een paar leuke 

openingen wel heel erg van harte welkom. Dus gekocht. 

 

Wat akkelijke ope i ge …ho aar 

 

En dan sla je dat boekje open en de eerste opening wordt meteen tot het einde 

van de partij beschreven. Dus driekwart van de zetten had er niet bij gehoord. 

De tweede opening. Ook de hele partij tot het einde. Wat is dat nu, het ging 

toch over openingen? Dammers, die niet tot de hoogste regionen willen of 

kunnen behoren zouden het leuk vinden te weten, hoe openingen zijn met een 

redelijke winstkans. En voor aftakelaars is dat ook een prettige optie. De derde 

opening wordt bekeken. Verdorie, weer een hele partij! Het boekje heet toch 

OPENINGEN…?  
 

Schrijfbehoefte 

 

Sommige mensen hebben behoefte iets te schrijven. Ze zoeken naar een lacune 

in het oneindig aanbod van boeken. Dan horen ze bij damgelegenheden, dat er 

behoefte is aan een boek van openingen. Nou, een leuk idee, een boek over 

openingen. Schrijven maar. Maar als je altijd zit met het leren dammen, kun je 

niet ophouden met schrijven na een begin van een partij op het papier te heb-

ben. Je wilt weer een hele partij weergeven. Maar dat is natuurlijk niet de wens 
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van veel dammers: Geef ons wat beginopeningen, is de vraag. Ik kijk naar de 

derde opening. Weer een hele partij! Ik kijk verder. Heel op het eind van het 

boekje een aantal openingen met een faliekant eind. Ofwel wit ofwel zwart kan 

een slagzet uitvoeren  Maar probeer die beginzetten niet van buiten te leren, 

want die zetten zijn wel zeer ongebruikelijk.  

 

En toch 

 

Het is een klein, gemakkelijk boekje. Ik kijk er vaak in. Aan een serieus leerboek 

met grotere afmetingen, hoef ik in het aftakelen niet meer te beginnen. Klein, 

akkelijk te pakke  e  je e t eer e e  et je da sport ezig…op ee  leer-

zame manier. 

Kl… ajoor  
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Damdenken of Doemdenken (9) 
 

Ik speel tegen een Kromhout; peinzend herinner ik me, dat ik, toen ik 18 was, 

of at ouder of jo ger, dat ij  jo gste roertje e roeg: Zulle  e sa e  
gaa  da e ?  A h, jo g, dat erlies je to h  as ij  a t oord, ik zat lek-

ker te lezen. Maar ma liet speels weten, dat ze graag had, dat ik met Pietje ging 

da e . Nu goed da , ik geef je ijf s hij e  oor.  Piet ge oot al ij oor-

baat. We gingen spelen, hij 20 schijven en ik 15. Zodra ik binnen zijn bereik 

kwam, ruilde hij weg. Daar had ik niet van terug. Hij maakte wel wat fouten en 

hield geen vijf schijven over, maar hij won wel. Ik kwam van een koude kermis 

thuis. 

 

Dampromotioneel 
 

Dat zal vader Kromhout anders gedaan hebben. Die zal met zijn kinderen ge-

damd hebben en vaak verloren hebben. Dat is dampromotioneel. Wat ik met 

mijn broertje deed was wel damprofessioneel, maar het liet de damcharme van 

het damspel niet uitkomen. Jammer, Piet is dus nooit naar een damclub ge-

gaan. Damprofessionaliteit is zeer goed, maar op zijn tijd zich wat dampromo-

tioneler opstellen, zou meer dammers opgeleverd hebben. Dampromotional-

teit zal de kracht geweest zijn van vader Kromhout en van zijn vader.  

 

In de wijk van Katwijk, die toen nog Rijnsburg was, vroeg een moeder haar kin-

deren: Ga eens dammen met pa en het antwoord was steevast: Dat erlies ik 
to h, pa i t altijd.  Toe  o a het later aa  de klei ki dere  roeg, as het 
a t oord: Dat erlies ik to h, opa i t altijd.  I  die gezi e  o  de dam-

professionaliteit het van de dampromotionaliteit. Jammer, er zijn geen dam-

mers uit voortgekomen. 

 

Als een oudere dammer op de club tegen een jongetje of meisje speelt, dan wil 

de dampromotionaliteit het wel eens winnen van de damprofessionaliteit. Hij 

kijkt neer op de kleine dammer/damster. Het lijkt op de foto in de Rijnsburger 

naar aanleiding van het 75jarig bestaan van de club in het vroegere Rijnsburg, 

waar de jongste van de drie oudjes neerkijkt op de andere twee. 
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      Kl… ajoor 
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Freriks Finesse Feest 
 
Een paar weken geleden kreeg ik een mailtje van jullie geliefde klokslageindre-

dacteur, met het vriendelijke doch dringende verzoek het clubblad weer op te 

leuken met een verzameling combinaties, persoonlijk geselecteerd door schrij-

ver dezes. Ik was van plan gehoor te geven aan zijn verzoek en eens flink uit te 

pakken met een aantal sexy slagzetten. Ik zou er eens flink werk van maken dit 

keer! Dus de avond voor de deadline start ik mijn laptop op, klaar om een 

nieuwe proza parel te produceren, alvorens jong en oud te entertainen met 

enkele eminente etterzetjes (het contrast in woordkeuze is wat deze zin zo 

mooi maakt, het is geen gebrek aan inspiratie of creativiteit, red.). Maar wat 

bleek!! Mijn laptop besloot voortaan net zo snel te werken als Cor aan het Tavi-

ra Masters verslag. Ik ben dus niet eens voorbij het opstartscherm gekomen. 

Wat nu? Ik zou wel naar een bibliotheek kunnen gaan en daar mijn stukje 

s hrij e  aar dat eteke t e tra oeite. E  e ete  alle aal dat e tra  ee  
s o ie  is oor te eel . Gelukkig k a  ik al gau  et ee  oplossi g e  
leende ik op geniale wijze de laptop van mijn zusje (dit gebeurde overigens ge-

heel in overleg met en goedkeuring van zusjelief). 

 

Ook leuk om op te merken is dat in het afgelopen Johan Kromhout Toernooi 

onze topspeler Cor v Dusseldorp (Topscorer RDC 1 1980-heden, MWS 1980) 

maar liefst 2 volle punten op mijn lieftallige zusje Vicky (dat 16-jarige meisje dat 

al een jaartje gestopt is met dammen) voor had. Chapeau Cor! Ook heb ik nog 

een hartig woordje te spreken met ene Rinus K. die in datzelfde toernooi 

slechts één remise liet aantekenen. Mooie woorden over hoe hij hoopte dat ik 

het toernooi zou gaan winnen, waar ik nog in trapte ook met mijn brakke 

hoofd, en nog voor ik goed en wel door had wat er aan de hand was glipte hij 

ervandoor met een compleet gelijkwaardig punt! K. is nog voortvluchtig op het 

moment, maar ik zal hem vinden.. Naar ik meen speelt hij ook in de onderlinge 

Hoofdklasse.. *duister geluid echoot weg* 

 

Verder he  ik laatst het oek a  E ert Dolleka p Wie door de eek trai t is 
s zo dags oe  geleze , e  ik ka  het oek iedereen aanraden. Het is een 

boek dat bestaat uit samengevoegde stukjes van Evert, pure proza zonder 

technische fragmenten. Het is een hilarisch boekwerkje van 200 bladzijdes en 

voor slechts 13 euro (10 voor het boekje, 3 voor de verzendkosten) te bestellen 

bij Evert Dollekamp zelf via Evert.Dollekamp@Casema.nl (ik krijg helaas niet 

betaald voor deze reclame, ik vond het boek echter zo goed dat ik vond dat het 

het verdiende) 

mailto:Evert.Dollekamp@Casema.nl
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Dan nu over tot de orde van de dag. Ik heb weer 6 combinaties verzameld 

waarin wit aan zet wint, tenzij anders vermeld. De laatste is een forcing, en die 

lijkt me meer weggelegd voor de Cors en Richards onder ons dan de gemiddel-

de clubspeler, maar ik nodig iedereen uit om hem te proberen! 

 

 
Diagram 1.            Diagram 2. 21-26?  Diagram 3. 

  

 
Diagram 4.         Diagram 5.    Diagram 6.  

 

 

      Frerik Andriessen 

 

(Niet verder kijken, leg over onderstaande antwoorden eerst een blaadje heen 

en alleen als het echt echt echt niet lukt, mag je kijken, red.) 

 

Diagram 1. 28-22 27-21 35-30 

Diagram 2. 21-26? 33-28!! 22x* 38x 29-23 36-31 47-41 34-29 

Diagram 3. 47-41 24-19 4-10 48-42 

Diagram 4. 26-21 27-22 32x21 21-17 42-37 38x20 36-31 48-42 39-34 25x5 
Diagram 5. 42-37 37-31 29-24 x48 

Diagram 6.35-30! 14-19* 36-31 7-11* 29-23 26-21 34-29 29-23 x3 x47!! 



  R D C 51 
 

 


