RDC1

klokslag
Maart

2011

RDC2
Colofon
SAMENSTELLING BESTUUR
Rinus Kromhout
voorzitter
Mariëlle Meijer-Kromhout secretaris
Richard Kromhout
jeugdleider
Cor van Dusseldorp
penningmeester
Arie Schoneveld
vice-voorzitter
Laura Andriessen
wedstrijdleider
Jan Oudshoorn
materiaalbeheerder

REDACTIE KLOKSLAG
Eric Hogewoning
Gera Hol

(071) 4023677
(071) 4028520
(071) 8884496
(071) 5215733
(071) 4026427
(015) 2571081
(071) 4021852

WEBSITE
http://www.damclubrdc.nl

CONTRIBUTIES PER JAAR
senioren
Euro 96,00
junioren (geb. na 31-12-1991)
Euro 78,00
aspiranten (geb. na 31-12-1994)
Euro 66,00
pupillen (geb. na 31-12-1997)
Euro 60,00
welpen (geb. na 31-12-2000)
Euro 60,00
kalenderjaarbetalers te betalen vóór 1 oktober !

ADRES SECRETARIAAT
Oegstgeesterweg 84
2231 BA Rijnsburg
tel. 071-4028520

FINANCIËN
Rabobank nr. 35.68.07.614
ING rek. nr. 7528071
t.n.v. penn.m. R.D.C.
Havikshorst 121
2317 AM Leiden

SPEELLOKAAL:
Kantine Gemeentewerf
Korte Voorhouterweg 12
tel: (071) 4065143

DAMBIBLIOTHEEK:
Marc Bremer
Morssingel 137, Leiden
tel: (071) 5661832

RDC3
INHOUDSOPGAVE
Colofon
Inhoudsopgave

2
3

Van de voorzitter
Rinus Kromhout
Van de redactie
Damkalender
Nieuwjaarstoernooi 2011 en huldiging Arno Kooloos

4
5
6
7

Clubkampioenschap
- Hoofdklasse
- Eerste Klasse

Laura Andriessen
Rinus Kromhout

9
10

Versalgen Externe Competitie
- RDC 1
- RDC 2
- RDC prov.

Pieter Jan Rijken
Arie Schoneveld
Kees Majoor

12
17
19

NK Kwalificatietoernooi IJmuiden
NK Kwalificatietoernooi Tilburg

Richard Kromhout
Frerik Andriessen

24
28

Halve Finales Vrouwen
Halve Finales Junioren

Mariëlle-Meier-Kromhout
Steven den Hollander

33
36

Wie kunnen we nu eens dwingen..

Fons van der Plas

37

RDC4
Van de voorzitter
In het laatste septembernummer voorspelde /eiste ik dat het eerste team
kampioen moest worden. Dat dit met zo’n grote overmacht zou gaan had ik
niet durven dromen. Beste spelers van ons visitekaartje, van harte gefeliciteerd! Jullie hebben laten zien dat degraderen geen ramp hoeft te zijn Als de
teamspirit goed is en de groep blijft bij elkaar dan maak je een eenmalige vergissing zo weer goed.Het 2e team staat aan het eind van de reguliere competitie op de 2e plaats en heeft nog een wedstrijd tegen van Stigt Thans 3 voor de
boeg om ook te promoveren en het verloren terrein te herwinnen. Dit team wil
ik ook complimenteren voor de inzet en het resultaat tot nu toe, wat de uitslag
van de beslissingswedstrijd ook mag zijn. Het derde team heeft de provinciale
competitie in stijl afgesloten waarbij de 2 overwinningen op aartsrivaal Katwijk
best genoemd mogen worden.
Het clubkampioenschap is volgende week afgelopen, helaas wordt dit toernooi
ontsierd door veel afmeldingen. Daardoor kan er bijvoorbeeld niet worden gemeld wie de belangrijkste titel van onze club voor zich op eist. In de eerste klasse is er in ieder geval wel duidelijkheid wie er kampioen wordt. Jac. van Delft is
met nog een wedstrijd te spelen overtuigend winnaar geworden van deze toch
niet misselijke groep.
Op vrijdag 25 maart start het kampioenschap van Rijnsburg. De groepsindeling
zal in het weekend van 19 en 20 maart bekend worden gemaakt. Vanaf deze
plaats wil ik iedereen oproepen die iemand weet die geïnteresseerd is in onze
denksport hem uit te nodigen om de komende 9 weken met ons mee te spelen.
Wij zullen er alles aan doen om het voor die persoon of personen zo aantrekkelijk mogelijk te maken . Want waar het volgens mij aan mankeert is dat wij zelf
wel weten hoe gezellig en goed toeven het is op de damclub maar we slagen er
niet in dit om te zetten in ledenwinst. Vandaar mijn bescheiden oproep om de
club eens op te gooien voor andere dan geoefende clubdammers.
Van af deze plaats wil ik Frerik Andriessen feliciteren met het bereiken van de
finale voor het kampioenschap van Nederland. Richard Kromhout kwam helaas
2 weerstandspunten te kort om ook tot dit elite korps door te dringen maar
kan niettemin terugzien op een topprestatie in het kwalificatie toernooi.Tot
slot wil ik jullie allemaal oproepen om zaterdag 19 maart het 2e te komen aan
moedigen in de thuiswedstrijd tegen van Stigt Thans.
Rinus Kromhout
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Van de Redactie
Warempel, warempel, enige woorden over fysieke ongemakken en koffiebezoek van Mariëlle en u stuurt massaal uw stukjes in vóór, en slechts een enkeling ná, de afgesproken deadline. Hulde, ga zo door! Klim alvast in de pen voor
de volgende keer, want 14 juni wordt de volgende serie geïnd.
Dan heel iets anders. De redactie werd erop geattendeerd dat al die diagrammen en analyses wel leuk zijn, maar dat het voor onze jongste telgen die nog
wat onbedreven zijn in het noteren, vrij lastig is om die stukjes te volgen. Daarom bij deze de oplossing: een cijferdiagram! De velden zijn dus genummerd van
1 t/m 50, waarbij veld 1 altijd aan de kant van zwart begint.
Onderstaand diagram heb ik niet zelf getekend, maar eerlijk gejat, dus bronvermelding lijkt me op z'n plaats. Hij komt van DamZ. Dit is trouwens sowieso
een hele leuke website voor jeugdspelers.

Nog een laatste tip. Het aller-handigste werkt het, als je een dambordje zoals
hierboven uitprint en naast je legt als je zetjes en analyses bekijkt. Zoek in
Google even op "DamZ Noteren", je komt dan op de onderstaande pagina waar
vandaan je heel makkelijk zo'n printje kunt maken:
http://www.damz.nl/cms/index.php?option=content&task=view&id=210
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Nieuwjaarstoernooi 2011 en huldiging Arno Kooloos
Vrijdag 7 januari stond het traditionele Nieuwjaarstoernooi weer op de kalender. Aan de oproep om in groten getale te komen werd massaal gehoor gegeven, dus het was weer eens ouderwets gezellig druk op de Rijnsburgse Damclub!
Eerst werd Arno gehuldigd, er was speciaal een vertegenwoordiger van de
ZHDB langsgekomen om dit te doen. Ook Rinus, onze voorzitter, liet zich niet
onbetuigd, en na lovende woorden werd de taart aangesneden die Arno van de
club had gekregen.
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Hierna werd enthousiast van start gegaan met het Nieuwjaarstoernooi. We
speelden in 4 teams van 7 man/vrouw. Voor de verandering hadden de teams
dit keer niet zelf de namen bedacht, maar werden gewoon genoemd naar de
speler die het sterkste werd geacht (ook al maakten deze dit achteraf in punten
niet altijd waar…). Ook Frerik liet zich weer eens zien op de vrijdagavond en
voerde uiteraard het hoogste woord, maar dit mocht niet baten in de wedstrijden, hij wist zijn team niet aan een overwinning te helpen en zij bleven steken
op 12 punten en een 4e plaats. Door in de laatste ronde van team Frerik te winnen bleef team Cor hier nog net voor, en eindigde op een 3e plaats met 19
puntjes.
Het gevecht om de eerste 2 plaatsen was tussen team Richard en team Bas.
Uiteindelijk won team Bas en mag dat team zich dus een jaar lang nieuwjaarskampioenen noemen!
Al met al was het een zeer geslaagde avond en ik roep iedereen nu alvast op
om volgend jaar gewoon weer te komen!!
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Verslag van de Hoofdklasse
Ik had gehoopt om in dit clubblad de eindstand van de hoofdklasse te kunnen
vermelden, maar helaas, iedereen is nog druk bezig om alle wedstrijden te halen, dus er kan nog van alles gebeuren in de eindstand.
Onderin wordt nog gevochten om lijfsbehoud voor de B-groep, maar ook hier
kan nog een hoop gebeuren, en we zullen moeten afwachten of Mariëlle en Jan
nog punten weten te scoren en zo daar de boel op zijn kop kunnen zetten, misschien wel met spannende barrages als gevolg!
Het is wel al duidelijk wie er in de A-groep komen, maar in de top van het klassement kan er toch nog een hoop gebeuren. Opvallend is dat Frerik tot nu toe
al zijn wedstrijden heeft gewonnen! Nu moet hij er ook nog 5, dus bij deze roep
ik al zijn tegenstanders op om hier verandering in te gaan brengen! Verder
blijkt Cor nogal wat moeite te hebben met winnen deze competitie: al 7 remises en zelfs 1 verlies partij, ik durf bijna te wedden dat hem dit nog niet eerder
is overkomen. Speaking of which, hij heeft verloren van mij (Laura). Nu zeggen
ze altijd dat je moet stoppen op je hoogtepunt (hier werd ik op de clubavond
ook al een paar keer op gewezen), ik kan jullie geruststellen (of niet..) dat ik
voorlopig nog wel even door wil gaan met dammen.
Nu terug naar de stand: Marc staat fier aan kop, op de voet gevolgd door Richard K, op 1 puntje achterstand. Hierna volgt een gat met 3 punten, en komt
het achtervolgingsgroepje van Frerik, Richard M, Eric-Jan en Cor.
De rest kunt u allemaal zelf terugzien in de stand, maar zoals te zien is, er kan
nog van alles gebeuren!
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To be continued…
Laura Andriessen

Verslag 1e klasse clubkampioenschap 2010 /2011
Dat Jac. van Delft zo gemakkelijk kampioen werd, had vooraf niemand gedacht. We weten natuurlijk allemaal dat hij goed is in dunne standjes en er altijd wel een remise uit weet te slepen. Nu werd de éen na de andere topper
uitgeschakeld en Jac was natuurlijk niet echt geïnteresseerd in de stand, want
die damt enkel en alleen voor de lol. Alleen aan het eind vroeg hij aan mij hoe
je op de site van de damclub komt, want dan kon hij ook eens zien hoe die er
voor stond. Dat wist ie zogenaamd niet!
Jac, van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie en laat die spelers van
de B groep ook maar zien dat jij een moeilijk te kloppen tegenstander bent. De
bezetting van de overige ereplaatsen is op dit moment nog niet bekend. Wel
lijken Jan Oudshoorn en Jan Parlevliet de meeste aanspraak te maken op deze
plekken.
Opvallend zijn de prestaties van onze jonge spelers in deze groep. Marco de
Leeuw blijkt op zeer jonge leeftijd al zeer taai te zijn en verliest zelden in deze
groep en Jasper Verhoef heeft met 2 grote verrassingen Jac .v. Delft een grote
dienst bewezen en zichzelf op een hoge klassering getrakteerd. Verwacht mag
worden dat deze twee jonge spelers volgend jaar een serieuze gooi naar de titel gaan doen. Alleen is het jammer dat er zoveel verschil is in gespeelde wedstrijden, dat vertroebelt het beeld wel.
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Rinus Kromhout
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Verslag RDC 1: Het eerste, vervolg
Met wat schaamte las ik mijn eigen vorige verslag. Een afgeraffeld stukje. Het
leek zo simpel, ik had braaf wat notities bijgehouden om ooit uit te schrijven,
tot de bel van de deadline wel heel plotseling galmde. Hulde voor de redactie
die nog een enigszins logisch verhaal uit mijn gekrabbel had weten te maken.
Nu het vervolg van onze veldtocht, ik heb mijn best gedaan er wat mooiers van
te maken, maar misschien past het wel beter geen epos te schrijven, het zijn de
prestaties van het team die moeten doorklinken en blijven hangen, niet wat
gezwets van mij.
De 6e wedstrijd kwam nog te vroeg voor zulke nobele voornemens. 020 2 was
geen tegenstander voor ons. Wij waren na de laatste winst op de 1e topper
eindelijk echt goed in het ritme gekomen terwijl het duidelijk was dat zij aan
het eind ergens onderaan zouden komen te bungelen.
Nou had 010 net met 10-0 verloren zoals Richard nog eens benadrukte, konden
wij iets gelijks uithalen met 020? Dat niet, maar we kwamen een eind. Na snelle
winsten van Richard K, Pieter Jan, Cor, Marc, Richard M en Eric stond 't toch
binnen no time 12-0! Dus met minimale bezetting hadden we t al gered…
Helaas liet Eric-Jan zijn tegenstander lopen in tijdnood. Uiteindelijk liep het nog
helemaal verkeerd af ook, 12-2. Over met de pret. Marielle kon ook de winst
niet vinden ondanks wat pogingen, 13-3. Thomas stond 't langst gewonnen van
allemaal, maar liet zich niet gek maken of in diepe slaap sussen 15-3, waarna
Laura op haar eigen wijze het laatste punt pakte 16-4.
Eindelijk een goede score, maar met alle respect, niet meer over hebben en
snel door naar een echte tegenstander! Die moest gevonden worden in Zaanstreek in de 7e ronde.
Zaanstreek, vorig jaar nog te sterk voor ons, dus we waren weer extra gemotiveerd om het e.e.a recht te zetten en natuurlijk keken we ook weer uit naar
een van de topduels dit jaar. Leuk voor het klassement, helaas voor de liefhebber liep het allemaal anders…
Zeer verzwakt door slechts enkele invallers, hadden ze zich vooraf al bij de nederlaag neergelegd. De tegenstander van Cor was duidelijk hoorbaar niet blij
met zijn tegenstander en plaatste wat ongepaste opmerkingen. Ook het openliggende clubblad verraadde hun idee dat ze kansloos waren. Vreemd om zo
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een wedstrijd in te gaan en ja, dan verdien je ook niet meer. Overigens, is het
bij het opstellen van de borden niet een gouden regel dat je zelf goed gaat zitten in de ruimte? Zelfs dit lieten ze na. Noem me een muggenzifter, maar zelfs
uit zo´n detail zag ik te weinig interesse in de titel.
De wedstrijd dan, Cor won dus snel en vooral suf 0-2, toch werd 't toen even
spannend. Eric verloor toen zijn tegenstander een voordeeltje gewoon goed
uitspeelde 2-2.Richard K zette ons weer op het goede spoor 2-4. Weer heel
kort een goede winst, ik kan er niet heel veel van maken. Pieter Jan redde een
goede opzet net niet waarna zijn tegenstander iets te blij was met een punt en
misschien een kansje miste 3-5. Marielle liet nog eens duidelijk zien wie de top
nu is in een 1 op 1 duel tegen Barbara Graas. Let wel, we hebben het hier over
meervoudig finaliste van Nederland, de recordhoudster. Een topprestatie dus,
3-7. Dit was Zaanstreek teveel. Richard M haalde een punt uit een mislukte partij 4-8.
Hierna was het woord aan Thomas die maar weer eens won. Het lijkt erop dat
ik de vloek van het spelen tegen, laten we 't vriendelijk houden, de excentriekelingen heb overgedragen. Deze zat nu op het bord naast mij, maar waar de tegenstander van Thomas alleen een rare stand op het bord probeerde te zetten
en dit aan iedereen te onpas mededeelde, bleef thomas gewoon rekenen 4-10.
Eric-Jan kwam nu niet in tijdnood en kon iedereen eens laten zien hoe goed hij
zijn constructies dan kan gebruiken. Z'n tegenstander was kansloos 4-12.
Laura, wat kan ik nu zeggen, dit was een goed punt tegen niet de minste, 5-13.
Marc moet het helaas hebben laten lopen, zijn tegenstander bleef scherp,
jammer maar helaas 6-14. Een hele grote stap voor ons, maar gelet op de verwachtingen van dit duel vooraf eindigde het toch met een nasmaakje. Maar
waarom erover zeuren? Er wachtte nog genoeg tegenstand en niet iedereen
zou zich er zo makkelijk bij neerleggen.
Meteen al in de volgende, 8e ronde. Daar wachtte niemand minder dan de enige die nog bij ons in de buurt was gebleven, Hardinxveld Giessendam. Ze volgden nog op 3 punten. Zaanstreek, Leiden, Samen Sterk en Kennemerland hadden al teveel gemorst. Ik kan eigenlijk maar 1 ding kwijt zonder iemand te kort
te willen doen, maar eerlijk is eerlijk, 1 snelle beslissing gaf de doorslag vandaag, de toch verrassende winst van Eric-Jan op topspeler Wim Kalis! Eric-Jan,
op het juiste moment weer in vorm, liet zijn tegenstander na een voor hem bekende opening kansloos. En de rest van de tegenstand ook. De 1-5 bleek niet
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meer te overbruggen. Marc had toen al een punt moeten afstaan tegen een
van de andere sterkere spelers en Richard k schakelde een ander vernietigend
uit. Of deed die 't vooral zelf?
Hoe dan ook de spanning was er al snel wat af dus en dit veroorzaakte mogelijk
wat slordigheden. Zo kon Thomas nu eens de winst niet vinden, 2-6, maar
haalde Richard M nog wel een knappe winst, 2-8. Maar Eric vanuit goede
stand, Cor wiens tegenstander nu eens blij was met hem en ook hard knokte
voor 't punt en Pieter Jan vanuit een kansrijke positie, haalden niet meer dan
een punt, 5-11. Laura had zich wel weer knap naar een punt geknokt en ook
Marielle moest in een puntendeling berusten, ook bij haar kwam het er vandaag niet uit. Te vroeg allemaal misschien 't kampioenschap al gevierd, we waren er nog niet al was er nu eigenlijk niemand meer over. 7-13
De titel kon officieel binnengehaald worden in de volgende ronde 9 tegen de
Westlandse damcombinatie, weer een van de dummy’s. Sorry Mariëlle, ik kan
er niet meer van maken. Onderschatting speelde gelukkig geen rol, sterker nog
gretigheid droop er vanaf en dat was te zien.
Het ging hard, telt u mee. Richard M, Cor, Marc, Eric, Eric Jan, en Thomas wonnen hun partijen. Tussendoor hadden Richard K en Pieter Jan de winst weggegeven, ook Marielle en Laura vonden de winsten niet, maar met een 16-4 konden we snel uit eten en genieten van onze titel! KAMPIOEN!!!
Natuurlijk was het verwacht, maar mede gelet op mededegradanten van vorig
jaar die allemaal weer bij ons zaten was niet zo makkelijk als er gedacht werd.
Vooraf, tijdens de wedstrijden en vooral achteraf was het toch wel makkelijk
gegaan...te makkelijk en zeker nadat de titel binnen was, was de scherpte weg
en dat merkten we meteen in de volgende wedstrijd tegen het teleurstellend
wisselvallige maar tegen ons sterk spelende Leiden.
In ronde 10 tegen de damvrienden/buren LDG was te merken dat het kampioenschap binnen was en de verslapping was duidelijk. Zeker bij mij moet ik bekennen. Ik was te laat, de club bevond zich nog wel praktisch naast mijn deur…
alsnog excuus daarvoor.
Of was het zo dat Leiden gewoon erg taai is en ook voor andere toppers een
grote kluif bleek, maar zichzelf in kleinere clubs had verslikt? Hoe dan ook, het
was onze slechtste wedstrijd. De uiteindelijke cijfers: winst met 12-8. Dit was
wat geflatteerd en deed de Leidenaren weinig recht. Wel positief is dat de
winst ondanks de moeilijke strijd wel werd binnengehaald.
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We wilden per se al onze wedstrijden winnen en waren nu echt getest. Grote
man werd Nico met zijn winst als invaller. Zoals al eerder opgemerkt, niet alleen de basisspelers, maar ook de invallers hebben een perfecte bijdrage geleverd aan dit kampioenschap. Een prestatie van en voor de hele club. Het is duidelijk dat er weinig clubs zijn de over zo’n achterban beschikken waarin zo een
blik vol vrij gelijkwaardige spelers open getrokken kan worden waar nodig.
De wedstrijd zelf begon overigens nog goed, Richard K won fraai van niet de
minste 0-2. Cor en Pieter Jan wonnen ook nog makkelijk, 0-6, maar de ruime
voorsprong verdween snel in de tijdnoodfase, de lange duur van veel partijen
was al teken aan de wand. Thomas verloor zowaar van Hans Tangelder, op een
manier waarvan alleen de laatste zal begrijpen hoe zoiets kan winnen, 2-6.
Richard M verloor van een van de groten, de absolute topspeler Bronstring. Hij
is en blijft een fenomeen, 4-6. Eric-Jan kreeg weinig voor elkaar en moest genoegen nemen met een punt 5-7 . Rijnsburg kraakte even. Maar toen bracht
Nico redding. Rustig speelde hij zijn verkregen voordeeltje iedere zet uit en zijn
tegenstander liep zich volstrekt kansloos stuk 5-9. Toch hing er nog een tijd 10
10 in de lucht. Mariëlle wist Hans Kreder na een knotgekke partij met kansen
over en weer op een punt te houden en punten waren nu even belangrijker
dan proberen meer te halen: 6-10.
Alsof het zo moest zijn, het beslissende woord was aan Laura. Zij knokte zich in
een moeilijke stand na lang rekenen toch weer naar een punt toe en daarmee
was de winst alsnog binnen! 7-11 De tegenstander van Eric geloofde het toen
ook wel en zag af van verdere (kansloze maar tijdrovende) winstpogingen 8-12.
Snel naar huis, niet meer over hebben!
Ronde 11 Kennemerland, een sterke ploeg. Vorig jaar kampioen in een lagere
klasse maar een ploeg met duidelijke ambities met de topper Mark Deurloo,
nog 1 of 2 goede spelers en een hoop degelijkheid. Ze stonden zowaar even 2e
en waren volop in race om een plek in de nacompetitie. Vreemd genoeg hadden ook zij alleen tegen een van de zwaksten dure punten laten liggen. Hoe
dan ook, een leuk team.
Wij zelf wilden de laatste wedstrijd uiteraard ook nog winnen en waren na ons
gebrek aan inzet vorige maal toch wel even wakker geschud. Zoiets kon niet
nog een keer goed gaan. De opstelling koppelde Mark aan Cor. Leuk en zo’n
duel als afsluiting van een goed jaar was beiden zeer gegund.
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Thomas won snel met een altijd leuke combinatie: 2-0.De partij van Richard M
liep mis en hij moest een punt afstaan, 3-1. Marc was weer klassen beter dan
zijn tegenstander en hamerde hard de 5-1 op het bord. Laura was zowaar eens
vroeg klaar na een goede partij, ze was nu echt op winstpogingen betrapt,
maar helaas het werd weer een remise 6-2. Toen de rook na een ware vuurwerkshow met kansen over en weer op het bord van Cor en Mark was gaan
liggen werd de vrede getekend, 7-3.
Marielle pakte een fraaie winst nadat haar tegenstander het eerst rustig probeerde, hierna krankzinnige zetten uit zijn mouw schudde, maar wat hij ook
probeerde, Marielle gaf geen krimp en haalde de winst binnen: 9- 3.
Richard K zette met een remise de 10-4 op het bord. Toch leek de winst nog
niet binnen; op de laatste 3 borden stonden we erg slecht! Pieter-Jan miste
niet alleen de simpele vrijwel winnende ruil, hij koos een vrijwel verliezende.
Slechts zijn weigering de laatste partij te verliezen, leverde het puntje op 11-5
Toen was de winst binnen was kon Eric rustig in nederlaag berusten 11-7. In
tijdnood was zijn partij gekanteld van zeer kansrijk naar een stand waarin hij
geen uitweg kon vinden. Tot slot pakte Eric-Jan alsnog de winst. Zuur voor zijn
tegenstander. Na een goede periode van Eric-Jan, stond hij gewonnen, maar na
zijn voordeel weggegeven te hebben, moest hij doorspelen met oog op teambelang en dat duurde net te lang…
13-7, weer wat afgetekend maar niet alleen kampioen, ook nog 100% winst
voor ons! Een topprestatie! Met dank aan de hele club speciaal Rinus, Nico en
Stefan voor hun bijdrage hierin.
Zonder iemand te kort te willen doen, wil ik met name Cor nog feliciteren met
zijn plek als topscorer in onze klasse, Marielle met de geweldige ontwikkeling
die ze doorgemaakt heeft en Thomas met zijn fantastische 1e jaar als Rijnsburger. Maar ook zonder de rest was het natuurlijk niet gelukt. RDC kampioen!
Goed gedaan allemaal!
Tot slot namens RDC 1 alle succes gewenst aan het 2e dat nog voor promotie
mag spelen!
Pieter Jan Rijken
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RDC 2: TWEEDE wordt TWEEDE
Zoals uit de kop van dit artikel al blijkt is het tweede tiental als tweede geëindigd. Een uitstekend resultaat, want een ronde voor tijd waren we al zeker van
deze plek die recht geeft op de promotiewedstrijd.
Hoewel het team in sommige wedstrijden over een beetje geluk niet te klagen had,
werden de resterende partijen toch wel overtuigend gewonnen.
Misschien heb ik in het vorige verslag het ook al aangehaald, maar het feit dat we
een jaartje eerste klasse hebben gespeeld, hoe moeilijk dat jaar ook verliep, heeft
veel van de spelers toch geholpen om onbevangen de strijd aan te gaan.
Het team werd niet zenuwachtig of ongeduldig en wachtte haar kansen gewoon af.
Dit kwam goed naar voren in het eind van het spel waar de beslissingen vallen.
De meeste spelers kwamen juist hier goed uit de verf en wisten dan het behaalde
voordeel te verzilveren.
In mijn vorige verslag heb ik vijf wedstrijden behandeld, nu volgen de resterende
zes.( een beetje in vogelvlucht dat wel).
De zesde wedstrijd speelden we tegen Kennemerland.
De winst met 8-12 lijkt ruim, maar juist tegen dit team ging het bijna mis.
Verlies van Jan Schijff na een enorme blunder, en verlies van de invallers Kees Majoor en Rinus Kromhout, zij het onfortuinlijk, zette het team onder druk.
De prachtige winsten van Arie, Steven, Jan Parlevliet, Gera en Casper voorkwamen
erger.
De winst in ronde zeven tegen Den Haag ging eigenlijk, ondanks een paar blunders
van onze kant van een leien dakje. Uiteindelijk werd gewonnen met 13-7.
Ook tegen Zaanstreek kenden we geen problemen, winst met 14-6.
Volgens de familie Kromhout dan ook reden van grote bezorgdheid bij koploper
W.S.D.V. die het feit dat we maar bleven winnen helemaal niet leuk vonden.
Ronde 9 wonnen we ook vrij gemakkelijk, dit maal van Ons Doel Bereikt uit Den
Haag. Saillant detail was dat nu juist Steven in deze wedstrijd verloor, na een indrukwekkende reeks van overwinningen. De 12-8 overwinning was echter wel een
goede opsteker voor de wedstrijd die we tegen SNA gingen spelen die op gelijke
hoogte stond met ons team.
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Vooraf verwachte ik die tiende ronde een zeer spannend duel tegen dit jonge en
zeer getalenteerde team. Hoewel ik meestal niet zoveel aandacht besteed aan het
tactisch neerzetten van het team, had ik deze keer wel een paar spelers op strategische plekken neergezet. Het pakte wonderwel goed uit.
De snelle winst van Jac. van de Plas was eigenlijk de beslissende factor deze wedstrijd. Er maakte zich een vreemde onrust meester van het team van SNA , zij moesten natuurlijk winnen, en daar ging het dan ook helemaal fout.
Op verschillende borden werden door de tegenstander te grote risico’s genomen en
deze waren niet altijd verantwoord. Dit resulteerde dan ook in veel gevallen in een
winstpartij voor onze kant. Uiteindelijk werd met de monsterscore van 16-4 het
team van SNA gedeclasseerd.
Met deze overwinning waren we ook zeker van de promotiewedstrijd zodat we de
derby tegen Samen Sterk zelfs nog mochten verliezen. Uiteraard deden we dat niet,
ook deze wonnen overtuigend met 7-13. Zo eindigde dit seizoen de strijd in de Nationale competitie. Als teamleider kan ik tevreden terugkijken.
Iedereen was zeer gemotiveerd en er werd door een ieder bijna geen wedstrijd gemist. Topscorer werd Gera Hol die een uitstekend seizoen kende.
Ook Steven deed het goed. Op eigen verzoek wilde hij telkens op bord een spelen en
vaak wist hij tegen sterke tegenstanders goede resultaten te behalen.
Een paar maal heb ik ook gebruik mogen maken van de jeugdige Marco de Leeuw.
Marco liet een paar goede partijen zien, en hoewel hij natuurlijk nog veel moet leren
was zijn optreden naar volle tevredenheid. Jan Schijff kende een paar moeilijke
maanden. Er gingen nogal wat partijen zomaar verloren. Gelukkig is Jan teveel
sportman om zich daardoor uit het veld te laten slaan, en de laatste wedstrijden
gingen weer als vanouds.
Hoewel Albert alleen de thuiswedstrijden speelt is hij nog steeds van grote waarde
voor het team. De keren dat hij verliest zijn op een hand te tellen, voor mij als teamleider een vastigheidje bij het opstellen. Ik kan natuurlijk niet heel het team noemen, maar iedereen die ik hiervoor niet genoemd heb wil ik bedanken voor hun inzet en gezelligheid.
Op naar de promotiewedstrijd tegen van Stigt Thans.
WE VRETEN ZE OP!!!

Arie Schoneveld
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Verslag van het derde
RDC provinciaal tegen Leiderdorp
Op maandag 1 november 2010 ontvingen de RDCers hun Leiderdorpse clubgenoten. Martijn gaat goed naar voren. Teun kijkt na een goed uur tegen een vijandelijke dam aan. Wat later staat Nico Mul een schijf voor tegen de gevaarlijke oude rot, Th. Uittenbogaard. Dat geeft weer hoop en het gaat niet eens om
het winnen, maar om het spel. En het blijft nog lekker spannend. Teun kijkt ondertussen tegen een overmacht aan. Remise aanbieden helpt niet meer, dus hij
legt het bijltje erbij neer. Volgende keer weer beter. Wat Kees en Teun verspeelden, winnen Jan Oudshoorn en Martijn weer terug. Nico maakt mooi remise tegen Theo. Maar nu gaat de uitslag van de laatste partij, Jan tegen Lindemans heel zwaar wegen. Het duurt ook nog dagen, voor die beslissing echt
valt. R. Lindemans heeft moeite de remise te accepteren: 6 - 6.

1
2
3
4
5
6

RDC
Jan Parlevliet
Nico Mul
Jan Oudshoorn
Martijn Boekee
Kees Majoor
Teun de Kluyver

-

Leiderdorp
Reginald Lindemans
Theo Uittenbogaard
Glenn Hardenberg
Paul Lovink
Luc Knol
Gerard Oostergo

6-6
1-1
1-1
2-0
2-0
0-2
0-2

RDC provinciaal - ADC
Op vrijdag 26 november 2010 ontvingen de RDCers de Alphenaarse dammers.
We hadden ze een week eerder verwacht, maar de spoorwegen gooiden roet
in het eten. We treden in het strijdperk tegen sterke spelers. Wat kan dat opleveren? We komen niet uit met ons zwaarste geschut. Dat is voor niemand leuk.
En het gaat niet om het winnen, als ieder maar een leuke damavond heeft en
vooral als we er wat van opsteken voor onze damcarrières voor zover dat er
nog in zit. Dat Jan Oudshoorn verloor van Martijn van de Klis is geen schande.
En voor Jasper was het een goede training tegen de sterke Fthalla. Zelf had ik
de ervaring dat spelen tegen sterke spelers mijn spel steeds beter maakte. Onze overige spelers behaalden mooie remises. Zo konden we tevreden zijn met
een aardige uitslag en maar niet teveel tijd en papier verknoeien aan een nederlaag.
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1
2
3
4
5
6

RDC
Jan Oudshoorn
Jasper Verhoef
Gert van Delft
Kees Majoor
Teun de Kluijver
Nico Schoneveld

-

ADC
Martijn v.d. Klis
Ali Fthalla
Robert van Diggele
Klaas te Bos
Wouter v.d. Klis
Co van Dam

4-8
0-2
0-2
1-1
1-1
1-1
1-1

Damlust - RDC provinciaal
Op maandag 6 december 2010 gingen RDCers naar Gouda. Het was een hele
onderneming. Het was mistig en glad. Het vroor. Het is ver en ze zijn zo sterk.
Allemaal redenen om af te zeggen. Maar we gaan onverschrokken op reis. We
komen er heelhuids aan en na de vereiste plichtplegingen zitten we achter de
borden, diep nadenkend en heel af en toe heel even zettend. Het spel is nog
niet zolang bezig of Kees heeft een partij op zijn bord met vijf schijven op zijn
rechterkant van het bord, terwijl zijn tegenstander er nog maar twee op die
kant heeft. Zie diagram 1. Daar moet misschien wel winst uit te halen zijn en in
ieder geval even een dam. Bloedstollend is het voor Kees. Hij versterkt zijn
rechtervleugel. Op het laatst komt de volgende situatie van diagram 2 op het
bord. Maar zoals, normaal, Kees verliest. Meteen komen enkele Goudase spelers naar me toe. Je stond gewonnen. In diagram 2 sluiten met je kroonschijf.
Klaar! Dat is heel vaak: Als je verliest is het bij erg oude spelers bon ton om
even te zeggen: maar je stond eigenlijk gewonnen. Dat kost niets maar geeft de
oude burger moed. Teun zit na vijf zetten in een halve hek en even later in een
ketting. Teun speelt rustig verder en zijn tegenstander ruilt flink op de andere
kant van het bord, zoals het hoort bij de hek/ketting. Voor Teun geen probleem. Eerst wordt de ketting verbroken, maar die komt nog een keer terug. En
Teun vernietigt dan beide situaties en komt later tot remise. Heel mooi van onze remisefan. Zoals uit de uitslag blijkt, heeft de rest niet veel goed gemaakt.

1
2
3
4
5
6

Damlust
Peter Pippel
Dirk van Genderen
Leo Schouten
Piet van Eeden
Gert Dankers
Guus Potjes

-

RDC
Richard Kromhout
Jan Parlevliet
Nico Mul
Jan Oudshoorn
Teun de Kluijver
Kees Majoor

9-3
0-2
2-0
2-0
2-0
1-1
2-0
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Diagram 1

Diagram 2

RDC provinciaal - KDC
Op vrijdag 21 januari 2011 ontvingen de RDCers de Katwijkse dorpsgenoten.
We hadden ze een paar weken eerder verwacht, maar ze zijn daarom niet minder welkom! Hoe zal het gaan tegen onze dorpsgenoten? Mijn tegenstander
merkt op dat hij en ik de oudsten van beide clubs zijn. Ik voel me eigenlijk nog
niet de oudste van de club. En wijs naar Piet van Egmond al is hij niet aanwezig.
Ik vraag zijn leeftijd, zevenenzeventig! Dus de Katwijkse club is nog lekker jong.
Hun voorzitter zit nog niet te denken: wat moet ik binnenkort gaan vertellen,
als er een wegvalt? Onze voorzitter zal er vaker aan denken. Het is een hele
klus om leuke dingen te zeggen bij zo’n aankondiging. Over de doden niets dan
goeds is het adagium. En begin daar maar aan als het iemand geldt, die niet
altijd het beste speelde. Vaak niet kwam, als het slecht weer was enz. Maar
kom, we gaan dammen! Weg met die adagiumproblemen.
Na een lange spannende strijd krijg ik een remise aangeboden! Mooi! Krijgen is
beter dan ontvangen, vind ik. Maar ondertussen is er veel gebeurd. Jasper
dacht: “We winnen het toch wel” en kon al snel naar huis. Teun knokte er wat
langer voor en zorgde voor een puntje. Steven zorgde voor een mooi puntje
tegen de sterke Jan Schijff, die bij ons les haalt om tegen ons te spelen. Jan
Oudshoorn zorgde voor een pracht slagzet. Daar had Gé Berbee niet van terug.
Mooi!! Toen dacht Jan Parlevliet: we staan al mooi, dus de krachten bewaren
voor later. De borden zes en zeven, Kees en Anton, moeten ook zoiets hebben
gedacht, een beetje Teunachtig. Maar Nico ging er echt voor vechten. Hij zag,
dat het nodig was om te winnen. Dat duurde lang en het lukte hem, bedankt,
de club heeft gewonnen.
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1
2
3
4
5
6
7
8

RDC
Jan Oudshoorn
Jan Parlevliet
Steven den Hollander
Nico Mul
Teun de Kluijver
Jasper Verhoef
Kees Majoor
Anton van Dusseldorp

-

KDC
Gé Berbee
Jack van der Plas
Jan Schijff
Cees Plug
Jaap van Duyvenbode
John Bruin
Hans Klinkenberg
Martin Visser

9-7
2-0
1-1
1-1
2-0
1-1
0-2
1-1
1-1

RDC provinciaal - Katwijk
Op vrijdag 4 februari 2011 ontvingen de RDCers de Katwijkse dorpsgenoten
voor een tweede keer dit seizoen We hadden ze een paar weken eerder al
ontmoet en ze van katoen gegeven. Misschien hadden ze verwacht, dat we de
tweede keer, al was het maar uit dorpsliefde, hen ook een kans zouden geven.
Maar we waren keihard. Dat hoort niet tegen dorpsgenoten, maar tegen dammers, die bij ons damles inkopen om dat tegen ons te gebruiken…dat is een ander verhaal. Toch laten we Steven thuis, om het ons niet al te gemakkelijk te
maken. Dus wij ontvangen ze vriendelijk, geven de hand en wensen ze prettige
partijen toe. Maar dan…!! Er flink tegen aan.
Nico Schoneveld heeft er vandaag niet zo’n schone kijk erop. Na drie kwartier
staat hij een schijfje achter tegen een jonge vos. Even later volgt een tweede
stuk achter. En wat later geeft Nico het schoon op. Heel verstandig. Maar dan
staat Anton ook al een schijf achter. Dat is maar het eerste kattengespin wij zijn
er ook nog. Jac gaat met de winst strijken door een mooie slag naar dam en
Teun zorgt voor zijn onmisbare remise. Jasper moet tegen de onverbeterlijke
Schijff, die bij ons les volgt om tegen ons te bluffen. Het lukt hem tegen zo’n
nieuwe dammer. Ja, dat kan iedereen.
Gert zorgt ook voor remise. We zijn toch sterk genoeg en dat gaan we waarmaken. Kees wint eerst een schijf en brengt het dan tot een goed einde. Jan Oudshoorn weet wat van hem verwacht wordt. Zelfs een goede speler als Gé Berbee
kan daar niets aan veranderen en zo hebben we een ruime winst binnen
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1
2
3
4
5
6
7
8

RDC
Jan Oudshoorn
Jasper Verhoef
Jac van Delft
Teun de Kluijver
Kees Majoor
Anton van Dusseldorp
Gert van Delft
Nico Schoneveld

-

Katwijk
Gé Berbee
Jan Schijff
Cees Plug
Martin Visser
Arjen Varkevisser
Thom James
Alexander Neijenhuis
Rick de Jong

10-6
2-0
0-2
2-0
1-1
2-0
2-0
1-1
0-2

Leiderdorp - RDC provinciaal
Op maandag 14 februari 2011 gingen de RDC-ers naar Leiderdorp voor een
tweede wedstrijd. De Leiderdorpers hadden de eerste wedstrijd gewonnen.
Een reden temeer om onze uiterste best te doen. Het was een koud kunstje om
extra zware jongens in te zetten, maar leuker is het als onze minder getalenteerde en in opbouw- of aftakelfase verkerende clubgenoten zich kunnen uitleven en leren van het spel. Van flinke tegenstand leer je meer. Al binnen een uur
staat Richard een schijf voor en voor we een uur verder zijn staan onze eerste
punten op het bord. Teun heeft het dan al ver geschopt. Hij bereikt een stand
van vier om vier. Zijn remisevaardigheid is goed, maar nu de eindspelvaardigheid… Teun geeft het op! Dus wij moeten het verder helemaal zelf doen, de
voorsprong is weg. Anton heeft een te sterke tegenstander en moet buigen.
Gelukkig maakt Jan Oudshoorn remise tegen de geduchte Theo Uittenbogaard.
Nu moet Kees het goed maken, maar niks hoor, om elf uur komt hij ook met
remise. We staan achter, niet zo goed voor de club, maar Mul moet en kan ons
redden… Helaas niet!!

1
2
3
4
5
6

Leiderdorp
Reginald Lindemans
Theo Uittenbogaard
Alex Zwanenberg
Paul Lovink
Gerard Oostergo
Luc Knol

-

RDC
Richard Kromhout
Jan Oudshoorn
Nico Mul
Kees Majoor
Teun de Kluijver
Anton van Dusseldorp

8-4
0-2
1-1
2-0
1-1
2-0
2-0
Kees Majoor
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NK Kwalificatietoernooi groep IJmuiden
Als eerste maar even de eindstand, want die is in een plaatsingstoernooi toch
het belangrijkst.
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Naam
Kees Thijssen
Richard Mooser
Richard Kromhout
Cor van Dusseldorp
Bhiem Ramdien
Krijn ter Braake
Joost Hooijberg
Marc Bremer
Mike Koopmanschap
Bas Messemaker
Ivo de Jong
Willem Winter
Paul Teer
Ramon Sakidin
Martin de Jong
Micha van Tol
Pertap Malahé
Roy Bidesi

Rating We Wi Re Ve Pu Wp
GMI 1546
8 4 4 0 12 70
MF 1389
8 3 5 0 11 72
1336
8 4 3 1 11 70
MI
1417
8 4 2 2 10 71
1360
8 1 7 0
9 68
1326
8 3 3 2
9 66
1393
8 2 5 1
9 59
1274
8 3 3 2
9 57
1320
8 2 4 2
8 76
MI
1387
8 1 6 1
8 73
1329
8 2 4 2
8 66
1248
8 2 3 3
7 64
1200
8 1 5 2
7 56
1215
8 1 4 3
6 61
1195
8 1 4 3
6 57
1228
8 2 2 4
6 57
1209
8 0 4 4
4 56
1147
8 0 4 4
4 53

Ik werd dus derde en helaas gingen alleen de nummers 1 en 2 door naar het
NK. Heb het NK dus gemist op 2 weerstandpunten. Ik had evenveel punten als
Richard Mooser, maar net iets mindere tegenstanders gehad. Het grootste verschil was dat ik van Kees Thijssen verloor en hij remise tegen Kees speelde.
Verder wist Richard te winnen van zowel Cor als Bas. Dus hij heeft drie echt
goede resultaten neergezet.
Zelf wist ik te winnen van Mike en Ivo, spelers van mijn eigen rating, maar verloor dus van Kees. Verder speelde ik drie remises, waarin ik zeker kansen heb
gehad. Tegen Bas kwam ik na een enerverende partij een schijf voor in het late
middenspel. Helaas maakte ik bij het ingaan van het eindspel een foutje, waardoor de stand ineens niet bleek te winnen, door een dubbeloffer van Bas.
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Mijn remise tegen Richard Mooser leek het meest gelijkwaardig, totdat we de
partij analyseerde met Kees, toen bleek dat ik positioneel heel groot voordeel
had kunnen bereiken.
De partijen vallen trouwens na te spelen op toernooibase, althans mijn partijen. De organisatie was zo slecht, dat je zelf de partijen op internet dient te zetten, wil je dat andere mensen er ook van kunnen genieten. Maar over de organisatie zal ik verder niet al te veel zeggen, want die was echt rampzalig. Klokken
die verkeerd stonden ingesteld, aanvangstijdstippen die opeens veranderen,
dronken barman, geen barman/barvrouw, geen verwarming. Om een aantal
dingen te noemen.
Mijn derde remise was het meest rampzalig, tegen Bhiem bereikte ik een hele
mooie podkowa, die heel erg goed leek. Dit was in de laatste ronde, ik stond op
dat moment een punt voor op Richard en Cor. Cor speelde tegen Kees, Kees
moest remise spelen om zich te plaatsen. Dus ik verwachtte dat dat in ieder
geval remise zou worden. Richard speelde tegen Bas, en Bas speelde geen sterk
toernooi, maar is normaal wel erg degelijk. Bas ging echter iets nieuws proberen en kwam heel slecht te staan en liep tot overmaat van ramp rond zet 25
ook nog in een 1 om 3. Vanaf dat moment wist ik dat ik moest winnen van
Bhiem. Ik had dus hele mooie stand en dacht ook naar een winnende stand te
rekenen. Echter toen ik mijn zet speelde en hij a-tempo beantwoordde, ging ik
twijfelen of ik iets had gemist en ja bij herberekenen bleek ook dat er een lek in
mijn variant zat. Gelukkig kon ik switchen naar een andere variant, maar die
was helaas nog steeds wel goed, maar niet meer dan dat en werd de partij dus
remise. Bij analyse bleek dat ik in het beginstadium van de podkowa direct naar
half open klassiek had kunnen switchen. Ik vertrouwde die variant echter niet,
maar er bleek een kleine doorbraakcombinatie in te zitten, die winst opleverde
en als ik die variant dus had gekozen had ik gewonnen.
Toen baalde ik dus verschrikkelijk. Nu 2 weken later kan ik het wel redelijk relativeren. Want ik heb mijn beste halve finale ooit gespeeld. Vier partijen gewonnen, attractief gespeeld, maar het beste deed mij de volgende tabel die Piet
Bouma publiceerde.
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pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Naam
Ron Heusdens
Kees Thijssen
Martijn Rentmeester
Richard Mooser
Jasper Lemmen
Richard Kromhout
Michiel Kroesbergen
Frerik Andriessen
Edwin Twiest
Jochem Zweerink
Wim Kalis
Auke Scholma
Jeroen van den Akker
Hein Meijer
Cor van Dusseldorp
Anton van Berkel

TPR
1614
1524
1503
1501
1497
1487
1458
1452
1450
1436
1433
1432
1428
1421
1417
1379

TPR staat voor Toernooi Prestatie Rating. In bovenstaande tabel staan de
nummers 1 t/m 4 uit de vier verschillende kwalificatietoernooien. De dikgedrukte spelers hebben zich geplaatst voor het NK. Zoals te zien is, was ik dus de
nummer 6 over alle vier de toernooien. Dit gaf mij de bevestiging dat ik op het
NK thuis zou horen. Ik had enkel de pech dat er twee mensen in mijn poule nog
beter presteerde.
Cor en Marc speelden dus in dezelfde poule als ik. Cor begon enorm goed door
op de eerste dag allebei zijn partijen te winnen. Echter op dag 2 ging alles mis.
’s Ochtends tegen Richard Mooser had hij een klassiekje op het bord. De stand
was symmetrisch en Cor dacht dat er weinig aan de hand was, ondanks dat hij
de voorzet had. Dit bleek echter heel veel verschil uit te maken en dit had Cor
te laat door, waardoor hij verloor.
’s Middags speelde hij een beroerde opening tegen Mike, had het geluk dat hij
er nog uit kwam, maar blunderde toen vreselijk in het eindspel. Met twee verliespartijen op 1 dag leek hij uitgeschakeld te zijn voor plaatsing. Echter in de
laatste ronde tegen Kees was hij weer opgeklommen naar plaats 4. Als hij van
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Kees zou winnen, zou hij nog kans maken om zich te plaatsen. Cor kwam ook
goed te staan, maar kon geen winst vinden en eindigde zo op plaats 4.
Marc speelde tot ronde 5 geen goed toernooi. Toen ’s ochtends wist hij te winnen van Pertap, maar zijn grootste winst kwam ’s middags. Zijn tegenstander
Joost behaalde een dam voor een schijf. Op onverklaarbare wijze ging zijn tegenstander gruwelijk de fout in en kon Marc zijn dam afpakken en direct doorbreken. Door deze wat gelukkige winst en een goede laatste dag, kwam Marc
nog op een nette 8e plaats.
De nieuwe opzet van de halve finale is wat mij betreft vrij goed geslaagd. Een
mooi toernooi met sterke deelnemers. De twee partijen op een dag zijn zwaar,
maar ik vind dat een kwalificatietoernooi zwaar dient te zijn. Enig punt wat wel
verbeterd dient te worden is de organisatie. Als laatste wil ik vanaf hier Frerik
nogmaals feliciteren met zijn plaatsing en ik hoop dat hij in de finale voor een
verrassing kan gaan zorgen.
Richard Kromhout
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NK Kwalificatietoernooi groep Tilburg
Zoals bij sommigen wel bekend zal zijn, heb ik me afgelopen maanden weten te
plaatsen voor het NK Algemeen dat van 6 tot 16 april gespeeld zal worden te
Wapenveld. Dat is natuurlijk geweldig leuk en een hele goede ontwikkeling in
mijn damcarrière, maar zoals wel bekend heeft ieder voordeel een nadeel en
zit ik aldus een stukje te tikken over het kwalificatietoernooi, terwijl Cor er
weer zonder kleerscheuren vanaf komt, omdat zijn resultaten niet om over
naar huis te schrijven waren (en het zal me niks verbazen als ze me ook gaan
proberen te strikken voor een stukje over het NK). Natuurlijk zijn mijn bevindingen niet geheel objectief en zullen de meeste fragmenten van mijn eigen
partijen komen maar ik zal proberen de zelfverheerlijking te beperken tot het
dammen.
Het begon allemaal op 15 januari, midden in de nacht. Omdat een stel organisatorische genieën had bedacht elke eerste ronde van de dag om half 10 te laten beginnen, stond deze arme jongen al om 7 uur naast zijn bed om rond half
8/kwart voor 8 naar het station te fietsen en aldaar om 8 uur de trein te pakken
naar het altijd gezellige Tilburg. Geplaagd door een gigantisch slaaptekort (8
uur viel midden in mijn normale slaappatroon) en gewapend met een pak goedemorgen kwam ik daar dan ook stipt -ietsjes voor 8- aan. Het leek een voorspoedige reis te worden tot de gevreesde omroepstem de perrons vulde met
de volgende mededeling “Treinen naar Tilburg gaan niet verder dan Dordrecht.
Kut voor je, Frerik. *hehe*” (Dit was in ieder geval de boodschap in grote lijnen). Paniek in de tent! Gelukkig kende ik nog een adresje waar ik terecht kon
voor een lift. Mijn vader werd vakkundig wakker gebeld waarna ik me naar zijn
huis haastte om met de auto naar Tilburg te gaan. Praktisch onvoorbereid gingen we op pad en vanwege het late tijdstip van vertrek kwam ik uiteindelijk 20
minuten te laat, maar "who needs them, right?"
Het ergste vond ik nog wel dat ik dus net zo goed nog een uurtje langer had
kunnen blijven slapen! Flink gefrustreerd begon ik aan mijn partij tegen Gijs
Schoenmakers. Achteraf gezien ging het van een leien dakje, maar tijdens de
partij klaagde ik steen en been bij mezelf, iedere omstander werd getrakteerd
op een vuile blik. Toen ook nog bleek dat een broodje kaas 3,50 (? Of 4 Euro)
kostte werd ik helemaal gek. Belachelijke idiote prijzen in een belachelijk speellokaal naast het spoor terwijl de belachelijke treinen langs raasden maar ondertussen weigerden vanaf Delft te reizen. Het was me al snel duidelijk: iedereen
was tegen me. Mijn humeur klaarde echter op toen ik rond de 35e zet wist toe
te slaan met een geniepig zetje.
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Gijs Schoenmakers – Frerik Andriessen
Wit had net 30-24 35x24 geruild en ik speelde hier al snel 10-14, een smerige
grijns onderdrukkend want ik voelde al wat komen ging. 50-44???? 13-19!! En
wit gaf op zonder ook nog 22-27 af te wachten. Genieten! Ik vond dit wel fijn
want, in tegenstelling tot wat Richard en Cor je willen doen geloven, win ik bijna NOOIT door een zetje. En ik mis het heel erg. Dus een happy F ging wandelen naar de AH in de buurt, scoorde een pain en een bak filet americain en liet
de chicks die ie onderweg tegenkwam achter als een salle de bain. Wat een
beest. Terug bij het toernooi bleek mijn volgende slachtoffer Anton van Berkel.
Gelukkig ben ik een slag toffer, dus ik maakte me geen zorgen. We kregen een
leuk principieel gevecht waar ik een geinige (vieze) combinatie in de stand wist
te vlechten.

Anton van Berkel – Frerik Andriessen
Ik speelde hier 2-7, en hoopte Anton te verlokken tot 28-23!? Het lijkt alsof dat
heel goed is voor wit, maar zwart slaat toe met 17-21!! 37-32* en 25-30!! 14-19
23x14* 18-22! En 13-19 21-26 Z+
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Maar helaas! Wit trapte er niet in. Toen ik na afloop vroeg waarom hij geen 2823 speelde, zei hij dat ie 28-23 een beetje eng vond na 17-21 37-32 12-17 met
hele chaotische stand. Verdraaid! Jammerlijk genoeg bleek dat later ook nog
eens te kloppen. Wederom een bewijs voor de aloude wet dat een goede stand
en combinaties niet samen kunnen gaan.
Twee weken later de 3e ronde. Vermoeide F treedt aan tegen Jeroen Kos. Als ik
me wilde plaatsen moest er toch ook van zulke types gewonnen worden, dus ik
ging er eens goed voor zitten. Na een partij waarin Kos het lange tijd een beetje
open wist te houden en hier en daar wat vereenvoudigde, voorbijgaand aan de
grote winstkansen die ik voor hem in de stelling had gevlochten, leek het nog
leuk te gaan worden uiteindelijk.

Frerik Andriessen – Jeroen Kos
Ik had net 32-27 gespeeld en het leek nog wat te kunnen gaan worden. Weliswaar heeft zwart rechts de controle maar ik heb links veel meer controle,
enorme vrijheid, en meer uitspeel tempi. Ook fungeert hier de ‘achtergebleven’
schijf op 45 juist als opvang-schijf, waardoor we in feite uitgespeeld zijn op die
vleugel en de strijd alleen nog plaats zal vinden op de linker vleugel. Duidelijk
was ik die aan het winnen. Maar Kos verraste me op pijnlijke wijze met 7-12!!
Nu is 42-38 verhinderd vanwege 23-29 13-18 en 12-17. WUT?! Dit was niet zo
mooi. 37-31 en 13-18! 42-38 is nu nog steeds verhinderd (hoewel het bij analyse nog net remise te houden is) dus ik besloot een eeuwenoude damwet op te
volgen en gewoon een schijf te geven met 42-37. Na 8-13 31-26 23-29x38 en
27-21 was ik er al snel doorheen en werden de punten gebroederlijk gedeeld.
De ronde daarop was het weer raak voor de puntenmachine uit Delft. Nog
nauwelijks uit de aanschuifopening gekomen sloeg hij toe met een van zijn gepatenteerde combinaties (of in ieder geval ‘een zetje’).
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Frerik Andriessen – Anton Kosior
Zwart speelde hier 8-13? en ik haalde uit! 27-21!! Zwart verbijsterd achterlatend. Een toeschouwend opaatje schrok op uit zijn concentratie en probeerde
de ernst van de situatie in te schatten. Langslopende mede-deelnemers gaven
me denkbeeldige high-fives & schouderklopjes. Een en al chaos dus.
Op een gegeven moment sloeg hij met 16x27 en ik ging door met de combinatie uithalen met 31x22 28-23 34-30 en 38-32. Dit deden we allebei in rap tempo, we noteerden allebei niet. Toen merkte hij op dat ik ver achterliep met mijn
notatie en hij probeerde de winst te claimen. Toen ik op zijn notatiebiljet keek,
zag ik dat hij een deel van de notatie al had bijgewerkt nog voor ik ze had gespeeld, zodat hij in snel tempo met mij mee kon gaan om te verlokken door te
spelen zonder te noteren en zo de winst te claimen. Niet alleen is het een belachelijke poging om nog punten aan het duel over te houden (ik zou op zijn
hoogst een waarschuwing krijgen van de arbiter, maar eer hij die heeft gegeven, heb ik de notatie al bijgewerkt) maar het is ook nog eens de meest onsportieve daad die ik OOIT tegen heb gekregen. En dan tel ik die keer dat Dudco een
al half gespeelde schijf probeerde terug te zetten op een Europees Kampioenschap mee. Uiteraard vond iedereen hem maar een zielig excuus voor een
dammer en verloor hij het respect van degenen die dat nog hadden voor hem
(naar het blijkt heeft hij een niet al te goede reputatie).
We speelden verder en ook al wilde ik hem eigenlijk over de tafel heen trekken,
besloot ik dat dit misschien een poging van hem was om me gek te maken en
bleef kalm om de partij vakkundig uit te tikken (en natuurlijk zoekende naar
manieren om het zo pijnlijk mogelijk te maken voor hem). Dan hier even de
eindstand van de partij
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BAM
Verder gebeurde er niet zo veel in de rondes daarna. Ik kan er misschien wel
wat over schrijven in een volgend clubblad, maar op het moment is mijn inspiratie niet zo aanwezig. En aangezien gisteren de deadline was, kan het clubblad
niet wachten op een van mijn geniale invallen, dus dat moet dan maar een andere keer. Desalniettemin was het een veelbewogen kwalificatietoernooi en
niet alleen op het dambord was er felle strijd! Uiteraard werd elke dag in Tilburg afgesloten met een goede stap-avond in Nijmegen, voor die verhalen
verwijs ik jullie naar facebook.
F-Yayo
Frerik Andriessen
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Halve finales vrouwen 2011 (deel 1)
Traditiegetrouw zijn de halve finales altijd in januari en februari. Zo ook dit jaar.
Echter met het verschil dat er daarna een lentestop is en de resterende wedstrijden in mei/juni gespeeld worden. Vandaar dat dit verslag deel 1 is. Waarom
die rare lentestop, zult u zich afvragen? Dit alles heeft te maken met het 2
wedstrijden op 1 dag regionaal spelen van de halve finales algemeen. Gezien
de woonplaatsen van de vrouwen is het niet mogelijk om regionaal in te delen.
Daarom heeft de KNDB besloten dat de vrouwen 1 wedstrijd spelen per dag in
Huissen. En aangezien er op de wedstrijddagen ook andere wedstrijden zijn in
Huissen, hoeven ze geen extra kosten te maken.
Zoals gebruikelijk verschijnt half december de indeling. Ik ben er niet echt heel
blij mee. Er zijn 4 kanshebbers, dus het moet te doen zijn. Tot dat op eens begin januari het bericht volgt dat Jorien Alink toegevoegd is aan mijn groep. Haar
inschrijving per post was niet binnengekomen, weet u het nog, de TNT staking
in december? Jorien is een sterke speelster die een paar jaar afwezig is geweest, maar dit betekent wel een vijfde kanshebber voor 3 plaatsen. Ik word
hier dus niet echt vrolijk van. Ik zal dus alle zeilen
moeten bij zetten en nergens een steekje laten vallen om me te kunnen plaatsen.
De eerste ronde begint goed. In een rustig klassieke
partij, lok ik uit dat Iepie Poepjes achter een schijf
kruipt, waardoor ik een vrije zet krijg. Hierdoor lukt
het me om haar stand helemaal vast te laten lopen.
Had ze niet achter gelopen dan was het nog zeer de
vraag of het goed was voor mij. Nu waren de eerste 2
punten binnen voor mij.
In de diagramstand volgde 20-25, waarna ik gelegenheid had om me 36-31 en
31-26 de boel vast te zetten.
De tweede ronde mocht ik tegen jeugdspeelster Lotte Aleven. Ook hier ging de partij gelijk op. Rond de
40e zet met niet al te veel tijd meer op de klok, zie ik
een mooie afwikkeling met een bomzet die op het
bord kan verschijnen. Het spelverloop wikkelt zich
ook af naar de berekening die ik gezien heb. In de
volgende diagram zie je de stand waarin ik de bomzet uithaal. 24-30 35*24 19*39 in mijn berekening
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ben ik er vanuit gegaan dat ze 28*8 zou slaan. In de partij wilde ze 33*44 slaan,
terwijl ze met haar hand al boven 33 zit, ziet ze opeens dat ze meerslag moet
nemen. Ze gaat rekenen en slaat vervolgens, tot mijn verbazing 38*10, waarna
verplicht 39*37 en dan volgt 10-4. Ik moet slaan 21*43. Daarna volgt de vreselijke slag 4*39 en was het gelijk over en uit. Dat was een flinke tegenvaller,
waar ik zeker niet op gerekend had. Nu mocht ik de komende 2 rondes eigenlijk
geen punt meer verliezen.
De derde ronde tegen Nicole Schouten ging vrij eenvoudig; in een Roozenburgopstelling mocht ik van haar schijf 23 rond zet 20 opeten. En de schijf won
ze daarna niet meer terug. Deze partij won ik dus snel.
De vierde ronde mocht ik aantreden tegen Annemieke Stunnenberg. Ik wilde
geen klassieke partij tegen haar, want ze speelt bijna alleen maar klassieke partijen. Er kwam van alles op het bord en het werd geen klassiek. Ik speelde in
het late middenspel een mooie omsingeling met een betere stand voor mij. Na
de tijdnood ging ze flink aan het rekenen en wist ze er op precies 1 tempo nog
remise van te maken. Dat was jammer, maar helaas was het niet anders.
Vanaf dan begon de lentestop. Ik sta nu precies 3e. Alleen dan wel gedeeld 3e
met nog iemand anders. Ik moet nog tegen de huidige nummer 2, de andere
nummer 3 en de nummer 5. Als ik deze allemaal win, dan moet het lukken om
me te plaatsen, maar die kans schat ik niet zo hoog in. Ik zal in ieder geval van 1
iemand moeten winnen en de andere 2 niet verliezen. En dan afwachten wat
de anderen doen. Wordt vervolgd...

1
2
3
5
6
7

Lotte Aleven
Agita Marterere
Marijke Koers-van Genderen
Mariëlle Meijer-Kromhout
Jorien Alink
Iepie Poepjes-Koopman
Nicole Schouten
Annemieke Stunnenberg-v.d. K
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0
0
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X
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2
1
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1
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1
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Tot
8
6
5
5
4
2
1
1

Mariëlle Meijer-Kromhout
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Halve Finales Junioren
Ik heb 5 en 12 Maart de halve finale van de junioren gespeeld in Katwijk. De
poule waar ik in zat was vrij pittig en de doelstelling was 7/8 punten uit 7 wedstrijden. Dit is niet gelukt, ik heb 5 punten gehaald. Op dag 1 haalde ik 1 punt
uit 4 partijen, dag 2 4 punten uit 3. Het tempo was nieuw voor mij, 30 minuten
+ 15 seconden per zet. In de provinciale kampioenschappen kwam ik er achter
dat dit niet echt mijn tempo is, ik heb liever 2 uur. De deadline is vandaag en
aangezien ik net thuis ben dus gelijk maar een verslagje schrijven.
Eerste ronde moest ik tegen Karlijn, dit ging op zich wel aardig maar later in de
partij kwam ik een schijf achter, dit bleek fataal en iets later kon ik opgeven.
Vervolgens moest ik tegen Martijn van IJzendoorn, deze partij ging slecht, teveel twijfel en teveel tempo achter, gelukkig pakte Martijn het niet scherp genoeg aan en wist ik nog een punt te scoren.
Derde ronde moest ik tegen Michiel Torn, ik weet dat hij graag hekstelling
speelde en voorkwam dat dat op het bord kwam. Hierdoor kwam ik wel wat
tempo achter maar hij had randschijven. Ik besloot het klassiek te maken maar
dit bleek niet goed te zijn en ik verloor weer. Als laatste moest ik tegen Feroz
Amirkan. Dit ging aardig maar ik dacht op een gegeven moment dat ik me kon
laten opsluiten, dit bleek fout te zijn. Toen Feroz vervolgens ook nog een mooi
offer had, kon ik opgeven.
1 punt gehaald uit 4 wedstrijden, slecht weekend voor mij, gelukkig leed mijn
zaterdagavond er niet onder =)
Gelukkig kreeg ik nog een niet al te moeilijk einde en hoopte op 5 punten. Eerste ronde die dag ging weer niet goed, normaal gesproken zou ik moeten winnen maar ik miste een 1 om 4 in tijdnood en deze partij werd remise. Daarna
moest ik tegen Tobias. Tobias speelt vaak op zetjes en als ik daar op zou letten
zou een overwinning mogelijk zijn. Hij opende met klassieke bedoelingen
waarna ik besloot om het flankspel te laten worden (33-28 16-21) deze partij
verliep goed en er kwam een partie Bonnard op het bord. Deze leek mij gunstig
en ik speelde het goed. Omdat Tobias bleef doorspelen op zetjes kwam hij zo
slecht te slaan dat ik kon doorbreken naar dam, deze partij won ik.
Toen nog de laatste ronde, dit verliep ook goed. Na wat ruiltjes heen en weer
besloot ik om een halve hekstelling te nemen en dit werd een goede opsluiting.
Toen ik een zetje kon uithalen dacht ik dat de overblijvende stand gewonnen
was, maar dat was het niet, remise dus.
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Tja, dat kost je dan 2 zaterdagen en het resultaat is teleurstellend. De organisatie was goed en de speelzaal was ook prima. Het tempo lag mij slecht, misschien wat meer oefenen. Ik ben 6de geëindigd van de 8. Winnaar is Martijn
geworden en Feroz heeft zich ook weten te plaatsen.
Steven den Hollander

Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven?
Wie ben je?
Fons van der Plas
Wanneer en waar ben je geboren?
29 mei 1985 in Leiden
Wat is je burgerlijke staat?
Scharrel
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)?
Master Biologie in Groningen. Verder ben ik de komende twee jaar nog bezig
met het inkoppen van een dokters-titel
Hoe lang dam je al?
15 jaar
Speel(de) je bij andere clubs?
Op een blauwe maandag heb ik ooit een aantal weken met damclub 'het Noorden' geflirt. Maar ik heb mijn eer ternauwernood behouden door nooit lid te
worden.
Wat is je grootste prestatie op damgebied?
Hm, misschien een remise en eerste plaats tijdens een simultaan tegen Harm
Wiersma op mijn twaalfde? Daarna is het alleen maar bergafwaarts met me
gegaan.
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld?
Moeilijk te zeggen. Afgelopen jaar was een hoogtepunt in ieder geval wel het
officieuze 'dammen-op-een-shabby-markt-in-Arusha-toernooi'.
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Van welke muziek houd je?
Beatles, Radiohead, Tom Waits, Miles Davis, John Coltrane, Bembeya Jazz National, Moby, Red Snapper en meer van dat soort.
Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast)
Avonturen beleven. Op damgebied is mijn ambitie om af en toe een middelmatig goede partij te spelen die ik tegen alle verwachtingen in, al dan niet verdiend, win.
Chocomel of Cola onder een dampartij. (geen andere keus, koelkast is leeg)
Thee. Als de koelkast leeg is neem ik wel een drankje waar je geen koelkast
voor nodig hebt.
Wat is voor jou belangrijker: voetbal of dammen?
Dammen
Waar geniet je het meest van?
Deze vraag is mij eigenlijk iets te persoonlijk.
Wat moeten we nog van je weten wat hierboven nog niet aan bod is gekomen?
Ik heb geen tv in huis. Lijkt me heel nuttige info.
Wat is je volgende zet? Als beginnetje is gespeeld 32-28, 18-23, 34-29, 23x34
40x29. Iedereen die gedwongen wordt, mag één volgende zet doen.
19-24
Ok, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (Of
noem een getal tussen de 0 en 26 waarmee we loten.)
Gera Hol (als ze nog niet aan de beurt is geweest. En anders wordt het 25)
Verzin een nieuwe vraag voor het volgende interview en geef aan welke bestaande vraag eruit mag?
Eruit mag: 'wat is voor jou belangrijker: voetbal of dammen?'
Erin mag: 'Op welke (liefst foute) acteur(s)/actrice(s)/artiest(e)(n) ben je toen je
toen je nog een kind of puber was verliefd geweest?
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