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Van de voorzitter
Beste lezers,
In het laatste clubblad is het gebruikelijk om terug te kijken en wat vooruit te
zien.Dit kan niet zonder ook de droevige gebeurtenissen te benoemen.
In de morgen van 1 oktober kwam het bericht dat erelid en clubicoon Piet van
Egmond was overleden.Velen van ons waren aanwezig bij het afscheid en
maakte op die manier duidelijk dat hij een geliefd mens en gewaardeerde
damvriend was, die we op de club maar moeilijk kunnen missen.
Verderop in klokslag staat er een in memoriam over hem.
De prestaties van de diverse team zijn redelijk tot goed te noemen.
Het eerste team speelt wat wisselend en blijkt kwetsbaar als één van de toppers is verhinderd. We hebben een te smalle basis om mee te doen aan de top
van de hoofdklasse.Het bestuur is bezig hierin verandering aan te brengen en
de vooruitzichten zijn hoopvol wat dit betreft.
Het 2e verrast vriend en vijand door zich op een plaats te nestellen die uitzicht
geeft op direct lijfsbehoud.
Voor het derde is de klasse waarin zij spelen een te zware opgaaf.
Wij overwegen dan ook om met een voorstel te komen om volgend seizoen in
een klasse lager te gaan spelen wat wel inhoud dat we met 1 of 2 viertallen uit
moeten komen.
Vermeldenswaardig is nog dat wij op het jubileumtoernooi van de K.N.D.B. ter
gelegenheid van het 100 jarig bestaan een fraai 2e plaats wisten te veroveren
achter landskampioen Huissen maar voor een heel rijtje ereklassers.
Frerik Andriessen, Marc Bremer, Cor v. Dusseldorp en Richard Meier gefeliciteerd met deze prestatie.
Voor wat betreft de ontwikkelingen met betrekking tot ons nieuwe onderkomen kan ik meedelen dat er weer wat stappen gezet zijn. Wij blijven gematigd
positief maar hebben nog steeds zorgen omtrent de haalbaarheid van dit hele
project. Er is door ons duidelijk aangegeven dat wij gaan voor een geschikte
accommodatie om onze sport op een acceptabele manier te kunnen beoefenen
en dat dit voor ons leidend is. Omdat wij een vereniging zijn die voor een gedeelte topsport wil beoefenen en de eisen die daaraan verbonden zijn willen
realiseren op die plek, lijkt het er op dat dit op gespannen voet staat met de
doelstelling van de multifunctionele gebouw.
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Ook blijven wij onze zorgen houden ten aanzien van het financiële aspect van
dit hele gebeuren voor onze vereniging .
Tot slot wens ik alle lezers gezellige feestdagen toe.
En een gezond en gelukkig Nieuwjaar.
Rinus Kromhout

Van de redactie
Dank dat u ondanks de feestdagen wat tijd voor het clubblad vrij kon maken.
Schrijf alvast 17 maart in de agenda voor de volgende keer. Als we nog een verzoek mogen doen, graag een paar diagrammen en partijfragmenten.
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In memoriam
Piet van Egmond

7 september 1923 - 1 oktober 2011
Piet is lid geworden in september 1946 en zoals hij zelf altijd zei, veel te laat,
omdat hij niet wist dat er een damclub was in Rijnsburg. Hij kwam in aanraking met de club via een folder, die uitgedeeld werd tijdens het bloemencorso van dat jaar voor een simultaan tegen Wim Huisman.
Na deze simultaan heeft hij het dammen tot zijn 2e natuur gemaakt en is 65
jaar onlosmakelijk aan onze club verbonden geweest.
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In korte tijd was hij één van de sterkste dammers van R.D.C. en bekroonde
dat met een tweetal clubkampioenschappen, ook werd hij diverse keren
clubtopscorer en tot op hoge leeftijd bleef hij een gevaarlijke en niet te onderschatten tegenstander. Dit soms tot schaamte van weer een nieuwe generatie dammers, die dacht dat ze Piet wel even konden verslaan en die
maar niet doorhadden dat Piet v. Egmond niet alleen veel damde, maar
vanaf het prilste begin inzag, dat je kennis moest opdoen en het je eigen
moest maken, zodat je niet alleen bordvast was, maar ook op de hoogte
bleef van de theorie, waarbij opgemerkt moet worden dat het klassieke
spelgenre zijn voorkeur had.
Niet alleen met dammen staat Piet van Egmond in ons geheugen gegrift.
Voor velen van ons is hij niet alleen 25 jaar de secretaris geweest,maar ook
de persoon die spelers benaderde om voor de competitie of onderlinge
wedstrijden uit te komen en dit in al zijn bescheidenheid zo volhardend
deed, dat men geen nee meer durfde te zeggen.
Vanaf 1978 werd Piet actief met de jeugd. Ik schrijf met nadruk Piet, want zo
mocht ieder kind hem noemen. Niks geen meneer v.Egmond, nee gewoon
Piet, terwijl hij gemakkelijk de opa van veel kinderen had kunnen zijn.
Hij reed met de jeugd heel Nederland door en was met trots vervuld als we
weer eens een titel binnenhaalde of dit nu individueel was of als club.
In 1996 werd hij benoemd tot erelid en kreeg hij mede voor zijn belangeloze
werk voor de damclub een Koninklijke onderscheiding. Dankzij zijn inzet is
R.D.C. de club geworden die ze nu is. Ik heb niet de illusie dat hiermee een
volledig beeld geschetst is van al zijn werk voor R.D.C, want er is veel meer
door hem gedaan, dan wat ik hier omschrijf.
Met het overlijden van Piet van Egmond verliezen we niet alleen een goede
dammer en een bijzonder harde werker, maar bovenal een damvriend die
we in al zijn bescheidenheid zullen missen.
Moge hij ruste in vrede.
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Damkalender
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
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Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag

16-dec
23-dec
30-dec
6-jan
10-jan
13-jan
14-jan
14-jan
20-jan
27-jan
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28-jan
28-jan

Vrijdag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
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Vrijdag
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7-feb
10-feb
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Onderlinge competitie
Onderlinge competitie
Onderlinge competitie
Nieuwjaarstoernooi
Naaldwijk 2
RDC Rijnsburg prov
Onderlinge competitie
RDC Rijnsburg
Constant-Charlois Rotterdam
Leids Damgenootschap
RDC Rijnsburg 2
Onderlinge competitie
Onderlinge competitie
RDC Rijnsburg
MDV Monster
RDC Rijnsburg
Heijmans Excelsior
Constant-Charlois Rotter- RDC Rijnsburg 2
dam 2
Onderlinge competitie
Naaldwijk
RDC Rijnsburg
Onderlinge competitie
Van Stigt Thans 2
RDC Rijnsburg
RDC Rijnsburg 2
GDC Gorinchem
Onderlinge competitie
Onderlinge competitie
RDC Rijnsburg
TDV 2
Kennemerland
RDC Rijnsburg 2
Gongdammen
Onderlinge competitie
Nacompetitie Nationale competitie
DEADLINE KLOKSLAG
Onderlinge competitie
Onderlinge competitie
Onderlinge competitie
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Verslag van het eerste
Voorbereiding
Voordat we beginnen met de wedstrijdverslagen, lijkt het mij verstandig eerst
een kleine introductie te doen, want dat ik (Eric) deze keer de verslagen van
het eerste zou doen, was voor mij niet vanzelfsprekend. Daarover later meer.
Laten we dit verhaal oppakken aan het eind van vorig seizoen. Het eerste was
toen een jaartje verdwaald in de eerste klasse en dat maakten we goed door
alles te winnen. Mijn persoonlijke jaarresultaat was iets minder florissant en
dat was ook de teamcaptain niet ontgaan. Na het grote overwinningsfeest liepen we terug naar de auto's, toen de captain me even aanschoot: "Eric, ik wil je
alvast waarschuwen, ik weet niet of je volgend jaar nog in de basis staat". Bam,
meer ontnuchterend nieuws kun je op zo'n moment bijna niet krijgen. Wat het
nut van dit nieuws kon zijn, ontging me echter geheel; het seizoen was immers
over, er was geen gelegenheid meer om me te bewijzen. Even drong het idee
van een duel zich aan me op, maar de uitkomst ervan leek me hoe dan ook onplezierig. Of was het meer een poging om het naderende onheilsbesluit voorzichtig te brengen door het nu nog als waarschuwing te presenteren? Ik snapte
het niet, maar het zou later een uitgekookt plannetje van de captain blijken.
De zomer kwam en daarmee de jaarlijkse competitie-enquête. Ik vulde trouw
het biljet in met mijn wensen voor de externe competitie en kruiste 'landelijk'
aan, ik zou wel zien wat het zou worden. Ik wachtte. De dagen gingen voorbij
en de zomer ging ongemerkt over in de herfst. Ik wachtte.
Tot de dag dat daar een enveloppe in de bus viel met de teamindeling. Snel
scheurde ik de enveloppe open en ritste het briefje eruit. Ik bekeek als eerste
de indeling van het tweede, daar zat mijn naam niet tussen! Dat moet dan
haast wel betekenen dat....en jawel, daar stond het, zwart op wit, mijn naam
bij de eerste tien van het eerste, een grote opluchting.
Maar ten koste van wie zou die plaats dan gegaan zijn? Ik nam de lijst nogmaals
door, de naam die ik miste was die van Pieter-Jan, maar vreemd genoeg stond
hij zelfs niet bij het tweede...
Op de dag van de eerste wedstrijd hoorde ik dat Pieter-Jan een sabbatical had
genomen in verband met de recente gezinsuitbreiding. Begrijpelijk. "En", zei de
captain toen, terwijl hij triomfantelijk mijn kant op keek, "aangezien jij de plek
van Pieter-Jan hebt gekregen, mag jij nu ook zijn stukjes schrijven!" Toen viel
bij mij pas het kwartje, daar was dus dat sluwe voorbereidende werk van waarschuwingen om te doen geweest! Even overwoog ik nog om te protesteren,
maar toen de captain zag dat ik mijn mond open wilde doen, werd zijn blik
weer strenger en zei hij: "Wie schrijft, die blijft".
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DC Dordrecht

RDC Rijnsburg

De eerste wedstrijd van het seizoen terug in de hoofdklasse. We waren vol
goede moed om de mooie overwinningsreeks voort te zetten, maar tegelijk
herinnerde een pijnlijk blauw achterwerk ons eraan dat we beter voorzichtig
aan konden doen, omdat we vorige keer deze klasse uit werden geschopt.
Deze rit deelde ik de auto met Richard Kromhout en Steven den Hollander.
Voor Steven z'n debuut in de hoofdklasse, dat belooft een interessant jaar te
worden. Beide heren leken echter ietwat afwezig.... Cor had mij al ingelicht dat
beiden sinds kort aan de vrouw waren en dat was duidelijk te merken. Richard
zat zijn verloving uit te stippelen en Steven keek elke minuut steeds intens verliefd naar het schermpje van z'n mobiel als daar weer een nieuw berichtje van
Denise binnen was gekomen. Eigenlijk hadden we op dat moment net zo goed
kunnen omkeren, want verliefde dammers zijn hopeloos. Je kunt je maar aan
een passie tegelijk overgeven en dammen stond op dat moment duidelijk niet
op de eerste plek.
De eerste uitdaging van deze dag was om Steven te scheiden van z'n mobiel.
Scheiden is eigenlijk niet het juiste woord, amputeren is meer in de richting.
"nog ééén berichtje!", "Ja, hij staat uit, bijna." "Oh wacht, ze schrijft net nog
wat". Uiteindelijk lukte het met drie man sterk; Cor werkte Steven tegen de
grond, Richard paste een armklem toen en ten slotte kon Laura de mobiel pakken door met chirurgische precisie vinger voor vinger de krampachtige greep
van Steven te ontmantelen. Toen konden we gaan zitten.
Na het openingswoord, deed de arbiter nog een toegift: "Er is een nieuw rookbeleid: Je mag alleen met mijn toestemming naar buiten om te roken en er
mogen geen twee mensen tegelijk roken". Dat was nieuw voor mij. Persoonlijk
heb ik daar geen last van, maar het klonk wel streng. Ik snapte ook direct waarom bij Dordrecht de vaste kracht Rob van Eijk ontbrak. Je zou hem tekort doen
als je hem kettingroker zou noemen. Het is zo iemand die van z'n sigaret wegloopt om een zet te doen. Sommigen zeggen zelfs dat hij de eerste nicotinegebaseerde levensvorm is.
Enfin, ik zag de nieuwe regeling als klein voordeeltje voor RDC. Thomas was er
vandaag niet bij, maar Rinus wilde gelukkig wel met ons mee. Helaas voor hem
vond hij Kosior tegenover zich. Ergens in het middenspel ging een schijf verloren en de partij volgde niet veel later. De uitslagen die daarop volgden , waren
ook niet erg bemoedigend; Richard Meijer kon niet winnen van Joop Roedolph,
Steven hield het niet Droog tegen André en Eric Jan liet zich opKnoopsen. Op
zich allemaal dingen die mogen gebeuren, maar de tussenstand is 7-1 en dat is
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wel een hoop om goed te maken. Richard K had op papier het gat mogen dichten, maar hij was volgens eigen zeggen in een huisvlijtvariant terecht gekomen.(Smoesjes, gewoon verliefd) Hij mocht eerlijk gezegd blij zijn met een punt
uit die stand. Laura, die vorig jaar uitsluitend remises noteerde, speelde nu
voor de verandering eens, jawel, nee, ja toch wel, weer remise.
Cor zijn partijen vind ik vaak wat lastig om op waarde te schatten, maar zo op
het oog had ik niet de indruk dat daar punten verspeeld waren. De grote uitblinker van vandaag was Mariëlle, die Ton "luis in de pels" van Bokhoven pakte.
Ton heeft een reputatie om onze topscorers altijd op een punt te houden, volgens mij is Michiel Kloosterziel vroeger zo'n 2-3 keer op rij tegen die muur aangelopen. Maar vandaag dus getackeld door Mariëlle.
Het bleek echter niet genoeg om de dag nog te redden, Marc en ik zaten nog
tegen de Artsen. Ik had door 2 stomme ingevingen een gunstig afspel verruild
voor een slecht eindspel en ik mocht uiteindelijk nog van geluk spreken dat
mijn tegenstander een eenvoudige doch verrassende winst over het hoofd zag.
Marc vocht lang en dapper, maar tegen hem werd toch remise gesmurfd.
En zo zaten we tegen onze eerste nederlaag aan te kijken, 12-8. Toch was er
geen paniek, geen blikken die zeiden: "Oh nee, we gaan weer degraderen". Om
eerlijk te zijn, verliezen we vrijwel altijd de eerste wedstrijd van het seizoen in
de hoofdklasse. De nederlaag vandaag was jammer, maar niet rampzalig. Nee,
eigenlijk voelden we allemaal hetzelfde: "We zijn weer waar we horen"
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DC Dordrecht
Nico Knoops
Randy Horne
Arie van de Weteringh
André Droog
Joop Roedolph
Fred Roedolph
Pim Arts
Anton Kosior
Ton van Bokhoven
Job Arts

-

RDC
Eric Jan van Reenen
Richard Kromhout
Cor van Dusseldorp
Steven den Hollander
Richard Meijer
Laura Andriessen
Marc Bremer
Rinus Kromhout
Mariëlle Meijer-Kromhout
Eric Hogewoning

12-8
2-0
1-1
1-1
2-0
1-1
1-1
1-1
2-0
0-2
1-1
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RDC Rijnsburg

Den Haag

Ik zat met Gera en onze toekomstige wereldkampioen in de auto, op weg naar
Rijnsburg, de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. "Thuis", ondanks dat het
ruim een uur rijden is, voelt het nog steeds zo. Ik vind het altijd leuk als we wat
aanloop krijgen van mensen die ik vroeger regelmatig op vrijdag zag. Misschien
loopt Teun wel langs, dacht ik, of Jac van Delft. Zou Anton weer thuis fluiten?
Heel misschien probeert Piet nog wel een keer langs te komen....Piet? Mijn gedachten pauzeerden daar even, terwijl we afslag Rijnsburg namen. Nee, dat zal
waarschijnlijk niet meer gaan. "Ik hoop maar dat hij nog steeds dambezoek
krijgt"...
We waren inmiddels aangekomen bij de Burgemeester Hermansstraat, waar
wij een trouwe oppas hebben voor kleine Mark. Gera moest gelijk rennen om
nog op tijd te zijn voor de uitwedstrijd van het tweede, ik mocht thuis nog rustig een bakkie koffie doen.
Even later was ik op de club. Iedereen zei netjes goedemorgen, maar sommige
teamgenoten reageerden iets minder vrolijk dan anders. Even later vertelde
Mariëlle het aan me: "Piet is vannacht overleden"
Ik reageerde met twee woorden en viel daarna stil. Maar ondertussen gaat er
in je hoofd aanzienlijk meer om. "Moeten we eigenlijk de wedstrijd niet aflasten uit respect voor Piet", dacht ik eerst? Maar meteen daarna wist ik, "Nee,
natuurlijk niet. Als er één was die vond dat er altijd gedamd moest worden, dan
was het Piet wel. Hij zou het ons juist kwalijk genomen hebben als we niet zouden spelen!"
Voordat we de stenen beroerden, namen we een minuut stilte om Piet te herdenken. Een minuut is veel te kort. Er start een soort kettingreactie van herinneringen in je hoofd en ik was pas aangekomen bij het moment waarop Piet
tegen me zei: "Volgens mij zit hier de toekomstige kampioen van Zuid-Holland".
Ik zat toen, geloof ik, pas een paar weken op dammen, maar die opmerking
motiveerde me zo, dat ik extra hard mijn best ging doen om dat waar te maken. De maanden daarna ging ik snel vooruit en kon ik meekomen met de toppers van de gevestigde orde Kromhout-de Mooij-Didden. Dat kampioenschap
van Zuid-Holland liet helaas iets langer op zich wachten...
De partij begon, maar de berekeningen werden frequent afgewisseld door andere gedachten. Ik moest denken aan het Denkhuis en het kleine hok waar Piet
ons altijd trainde. Een stuk of 7 kinderen in een kringetje om het grote demonstratiebord, waar we enthousiast van onze stoel afsprongen en "Ik zie hem
Piet!" riepen, als we het zetje zagen en dat trots wilden laten zien op dat
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enorme bord. "Ik zie hem Piet", is een gevleugelde uitspraak geworden. Als ik
op m'n werk ergens een foutje ontdek in een stukje code, ontglipt me wel eens
een "Ik zie hem Piet". Achter me hoor ik dan een collega: "Huh, wat zeg jij
nou?"
Ik kijk eens naar mijn stand. Zal ik als eerbetoon aan Piet aansturen op klassiek?
Het leek op zich een aardig idee, maar de stand leende zich er niet erg voor.
Toch maar beter om voor de punten te spelen, dan om een klassieke nul te halen.
Piet was altijd met de jeugd op stap, alle toernooien ging hij met ons af en altijd
met dat emmertje in de auto. Het was een soort self fullfilling prophecy, bij
niemand werden we zo ziek in de auto als bij Piet. Dat emmertje was minimaal
eens per drie ritten nodig. Ik werd altijd al misselijk als ik dat emmertje zag
staan.
Ik weet dat Piet bescheiden was. Op z'n 60 jarig jubileum probeerde hij de eervolle complimenten bij iemand anders op te spelden, want het was toch eigenlijk "Wim Leeuwenburg" die zoveel voor de club had gedaan. Niets ten nadelen
van wijlen heer Leeuwenburg, maar volgens mij was er niemand die zoveel
voor de club over had als Piet. Naast al het jeugdwerk, zorgde Piet dat alles er
was voor een goede damavond. Hij was er als eerste om borden klaar te zetten
en de koffie warm te stoken. Hij was ook degene die aan het eind van de avond
het licht uit deed.
Ook bekommerde hij zich om onze financiën. Over het hele dorp had hij sponsors en donateurs en met zijn halfjaarlijkse rondes haalde hij genoeg geld op
om de huur mee te betalen. Hij bespaarde de club overigens ook altijd veel
geld, door halve kannetjes koffiemelk terug in de koelkast te zetten...
Ondertussen vorderde de wedstrijd, het ging redelijk gelijk op, maar toen won
Steven opeens. Steven stond de hele partij wel beter, maar 2 zetten voor het
einde miste zijn tegenstander een remise-combinatie. Had hij zijn laatste twee
zetten omgedraaid, dan had Steven kunnen fluiten naar die punten. Men zei
dat Steven ontzettend veel 'geluk' had.
Het beeld wat me ook altijd bij blijft van Piet was z'n enorme fysieke kracht. Hij
zag er niet uit als Popeye, maar hij was toch zeker net zo sterk. Die massief
houten tafels waaraan wij al jaren dammen, sjouwde hij alsof het klapstoeltjes
waren. Hup, twee tegelijk, een keer of tien achter elkaar en de zaal was weer
aan de kant. Geen druppeltje zweet te zien, niet de kleinste hint van vermoeidheid, alsof het gewoon geen inspanning kostte.....en dat terwijl hij toen al 75
was.
Een jaar of drie geleden, toen ik bij Piet was voor een interview voor ons clubblad en er na afloop uiteraard nog even een dambord tevoorschijn werd ge-
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haald, viel mijn oog terloops ook op de 'hometrainer' van Piet; de antieke Saitek die er al jaren trouwe dienst op had zitten en die vanwege grootverbruik in
batterijen waarschijnlijk de op 3 na grootste kostenpost was in huize Van Egmond. Piet zag me kijken en zei: "Ja, daar speel ik nog elke dag op, maar wel op
standje 9, want op 10 denkt ie te lang na."
Op mijn bord had mijn tegenstander zich zojuist vergrepen aan een winstpoging, waar, helaas voor hem, een kleine combinatie op volgde. Er volgde een
eindspel waarin we beiden een dam hadden, maar ik een schijfje meer. Bovendien was ik op weg om nog meer dammen te gaan halen. Toch vond ik het niet
makkelijk en ik werd verrast door een offer, waarna mijn tegenstander snel een
tweede dam en daarmee remise, dreigde te gaan halen.
Ik sloeg aan het rekenen, want er moest toch nog ergens winst in zitten. Toen
volgde er opeens een ingeving en leek ik binnen twee minuten alle varianten te
overzien. "Ik zie hem Piet, dacht ik stilletjes". Bijna a tempo werden de volgende 5 zetten gespeeld. Mijn tegenstander stevende lijnrecht op de stand af
waarbij ik zou winnen door 2 dammen op de middellijn te zetten. Zo geschiedde, twee punten voor mij dus.
Fred Ivens feliciteerde me, terwijl hij op z'n teamgenoot mopperde. Hij merkte
op dat als wit op z’n een-na-laatste zet niet dichtzet op 10, maar achterloopt op
4, de stand simpel en direct remise is. Oeps, door beiden gemist.
Ook ik kwam dus wonderlijk goed weg. Steven en ik haalden dus allebei een
extra punt op door 'geluk'. "Geluk?", dacht ik, "Of een engeltje op onze schouder?"
Piet, bedankt voor alles. En als je de kans krijgt, kom gerust nog eens bij ons
'kijken'.
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RDC
Cor van Dusseldorp
Thomas Wielaard
Marc Bremer
Richard Kromhout
Eric Jan van Reenen
Richard Meijer
Laura Andriessen
Steven den Hollander
Mariëlle Meijer-Kromhout
Eric Hogewoning

-

Den Haag
Herman Vroom
Piet Lodder
Jeroen Kos
Roy Bidesi
Hans Giphart
Fred Ivens
Gerard de Groot
Frans van Eenen
Pertap Malahé
Hein van Dee

12-8
2-0
1-1
1-1
2-0
1-1
0-2
0-2
2-0
1-1
2-0
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SNA RDC Rijnsburg
Het geheime wapen van Thomas Wielaard
Dat dammen niet alleen een kwestie van kennis, inzicht en rekenen is, is voor
de meeste dammers geen nieuws. Bijna net zo belangrijk is het om je tegenstander uit balans te brengen. Dat kan op meerdere manieren, door bijvoorbeeld een speltype te kiezen waar de tegenstander helemaal niet in thuis is of
door extra snel te zetten, waardoor je de indruk wekt dat je uitermate vertrouwd bent met de stand op het bord. Minder chique maar daarom niet minder effectieve methoden zijn: je tegenstander na elke zet indringend aankijken,
over z'n schouder meekijken, rammelen met muntjes in je zak, vieze geluidjes
maken met de neus of keel, onnodig vaak met je pen klikken of met je voet tikken en natuurlijk het altijd strategische "wilt u misschien iets drinken" aanbod,
als de tegenstander diep in gedachten verzonken is.
Dit zijn dan de offensieve middelen, maar veel dammers hebben ook juist een
defensief wapen, iets wat hen beschermt tegen deze nare trucs. Iets waardoor
je in elk geval niet kunt verliezen. Zo weet ik dat Cor kracht put uit z'n gelukspen. Zo lang hij met die pen schrijft, komt het allemaal wel goed. Ongeveer na
een maand of 4-5 begint zo'n pen dan uitputtingsverschijnselen te vertonen, er
volgen dan 2 teleurstellende uitslagen binnen korte tijd. Dan wordt het tijd
voor een nieuwe pen.
Ook Richard Kromhout doet iets met pennen, hoewel ik de truc nog niet helemaal snap. Richard heeft meestal 8 pennen bij zich, ze doen het niet allemaal,
maar elke partij is er wel een die het doet. Volgens mij probeert de tegenstander, net als ik nu, te verzinnen waarom iemand in hemelsnaam 8 pennen bij
zich heeft, waarom hij nu uitgerekend die ene gebruikt en waarom je lege pennen niet weg gooit. Tegen de tijd dat zich een vermoeden begint te vormen, sta
je dan verloren.
De verdediging van Eric-Jan bestaat uit een damtrui. Deze is blauw met grijs en
geeft naast warmte ook een hoop rust in het spel. Hij schijnt niet te werken tegen tijdnood, maar gaat daarentegen wel lang mee. Overigens vermoed ik dat
meeste dammers speciale damkleren hebben, want op een of andere manier
zijn dammers op straat altijd al te herkennen. Komt er zo'n groepje grauw geklede mannen van middelbare leeftijd in een bedachtzaam tempo voorbij, dan
weet je al bijna zeker dat het om dammers gaat. Dit geeft overigens te denken
of een damtrui nog wel nut heeft, want als iedereen hetzelfde wapen gebruikt,
heeft er niemand voordeel meer van, toch?
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Sinds vorig seizoen versterkt Thomas Wielaard ons eerste. Thomas is een goede
speler die zelden verliest, maar die menig sterk dammer stopt of tackelt. Ook
Thomas zal een wapen hebben, dacht ik, maar tot de wedstrijd tegen SNA bleef
het gissen wat het was. Ik kon Thomas niet betrappen op een dam-pen of damtrui en ook van speciale geluidjes leek geen sprake. In tegendeel zelfs, want
Thomas is een vrij stille jongen. Toch liet het idee me niet los. Er moest een
speciaal wapen zijn. Het enige aanknopingspunt dat ik had was zijn haar. Thomas heeft een beetje krullend haar. In de verte heeft het wat weg van het haar
van presentator Jeroen Pauw, maar dan blonder en net iets minder nonchalant.
Dat klinkt op zich nog niet als een wapen, maar toch was er iets mee, al kon ik
er nog niet de vinger op leggen. Ik zou er tegen SNA nog eens speciaal op letten.
Even over SNA, een sterke ploeg, een van de kanshebbers voor de titel dit seizoen, ze hebben zo'n 40 ratingpunten per persoon meer dan wij en ze hebben
Richard Mooser, een speler die ondanks dat ie 'slechts' een rating van 1379
heeft, ons kanon Cor toch altijd in de problemen brengt. We zouden dus met
een gelijkspel tevreden zijn vandaag.
Het lot (of noem het de opstelling) bepaalde dat Thomas vandaag tegen Richard Mooser mocht. Eric-Jan en z'n trui moesten proberen om een andere
topper, Mike Koopmanschap, te stoppen. De opstelling was sowieso interessant, met kansen over en weer.
Tijdens de partij stond ik mezelf toe zo nu en dan een rondje te lopen om de
ontwikkelingen te bekijken. Ik zag de trui bij Eric-Jan z'n werk doen met degelijk
spel. Steven had ook een zware tegenstander en de stand op het bord zag er
niet bepaald ongevaarlijk uit. Zelf zou ik waarschijnlijk gruwelijk in tijdnood
komen door het proberen te bevatten van al die onorthodoxe mogelijkheden,
maar Steven heeft het wapen van de 'jeugdige onbezonnenheid' voor zich werken en zeilde ogenschijnlijk moeiteloos naar remise.
Toen ik bij het bord van Thomas aankwam zag ik wat vreemds. Thomas zat diep
in gedachten verzonken. Opeens bewoog er iets in z'n haar. Nu was het nogal
koud in de zaal, dus mijn eerste gok was dat het plaatselijk tochtte. Ik keek om
me heen, maar er was nergens een raam of deur die open stond. Ik keek weer
naar Thomas die net zijn zet voltooide. Er klopte iets niet; de beweging van het
haar zelf was al vreemd, dacht ik. Bij tocht zouden de haren namelijk naar een
kant bewegen en dan weer rustig terugveren. De beweging die ik zag leek meer
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op iets dat zich probeerde te nestelen in het haar.
Ik bleef een tijdje bij het bord staan, maar er leek niks te gebeuren. Tijdgebrek
dwong me ertoe weer op mijn eigen plek te gaan zitten, waar vandaan ik Thomas alleen kon zien als ik helemaal naar rechts leunde, maar die gelegenheid
greep ik wel aan zodra mijn tegenstander aan zet was. Meerdere malen zag ik
toen iets, er bewoog echt iets in zijn haar en het gebeurde alleen net voor en
net nadat Thomas een zet deed. Maar het was te ver weg om echt goed te
kunnen zien wat dat nu was, dus ik moest toch een keer bij het bord zelf kijken.
Ik verraste mezelf en mijn tegenstander door een mogelijk winnend plan links
te laten liggen en de partij op een remisepad te zetten. Mijn tegenstander vertrouwde het niet en ging eens goed zitten rekenen. Geluk bij een ongeluk was
het dus dat ik nu tijd had voor een kijkje bij het bord van Thomas.
Thomas was op dat moment aan zet en moest een moeilijke keuze maken. Ik
deed alsof ik naar de stand keek, maar hield vanuit een ooghoek alle verdachte
bewegingen nauwlettend in de gaten. Thomas bracht zijn hand naar z'n hoofd,
pakte het pootje van z'n bril beet en schudde er zachtjes aan. Direct begon de
beweging in zijn haar. En toen zag ik het. Er kwam iets roods omhoog op die
plek, een puntmutsje. En ook een piepklein handje, niet veel groter dan een
punaise. Het handje greep een plukje haar en trok zich verder op. Het was duidelijk een kabouter, hoewel deze veel kleiner was dan het gangbare soort. De
kabouter pakte een iets langere pluk haar en gebruikte het om zich uit te rekken en bij het oor van Thomas te kunnen komen. Hoewel ik het niet kon verstaan, werd er duidelijk iets ingefluisterd. Thomas speelde vrijwel direct 31-27
en drukte zijn klok in. De kabouter was inmiddels alweer verdwenen.
Ik was verbijsterd. Mijn mond viel zover open dat mijn kaak tot mijn navel
kwam. Hoe kon dit? Hoe kwam Thomas aan een kabouter? Hoe komt het dat
die kabouter zoveel weet van het damspel? En niet in de laatste plaats, is het
toegestaan volgens het wedstrijdreglement? Dat laatste laat ik graag aan de
juristen over, maar het lijkt me een moeilijke zaak.
Hoe het ook zij, Thomas haalde er netjes een punt mee tegen Mooser en mede
daardoor wonnen we verrassend, maar terecht van SNA met 11-9.
Na afloop informeerde ik nog even bij Thomas hoe het nu zat met die kabouter.
Heel kort zag ik hem schrikken en me onderzoekend aankijken, maar toen keek
hij de andere kant op en zei dat kabouters niet bestonden en dat hij verder alleen over de partij wilde praten. Dat deden we toen maar.
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SNA
Theo Tesselaar
Richard Mooser
Dave Bleeker
Mike Koopmanschap
Jan Groeneweg
Guido Verhagen
Ivo de Jong
Ritchie Wijnker
Steven Wijker
Sander Spaans

-

RDC
Richard Kromhout
Thomas Wielaard
Marc Bremer
Eric Jan van Reenen
Eric Hogewoning
Cor van Dusseldorp
Steven den Hollander
Mariëlle Meijer-Kromhout
Laura Andriessen
Richard Meijer

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

R D C 19
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RDC Rijnsburg

PWG 's-Gravenpolder

Op nummer 214 van de Collegiantenstraat in Rijnsburg besloot een moeder dat
haar drie kinderen deze middag maar eens buiten moesten spelen in plaats van
weer een dag binnen aan msn, facebook, twitter, hyves of een andere sociaal
overdraagbare aandoening te verspillen. Deze kinderen begaven zich met bal
en frisse tegenzin in de richting van het Oegstgeester kanaal.
Wij speelden die dag tegen 's Gravenpolder en dat gaat altijd moeizaam. Het
ene jaar zijn wij op papier sterker en het andere jaar is het andersom, maar de
uitslag is eigenlijk altijd vlak rond de 10-10 en winnen gaat voor geen van beiden ooit makkelijk. Grappig genoeg maakten we beiden dit jaar onze rentree in
de hoofdklasse, wij van onderaf en zij van bovenaf, maar dat zou niks zeggen
over kansen deze wedstrijd. Het was waarschijnlijk dat de wedstrijd beslist zou
worden op het kleinste detail, elke fout kon de doorslaggevende zijn.
Cor zat vandaag aan de pijnstillers. Hij had enorme last van z'n rug, maar was
zo verstandig geweest om dit aan niemand te vertellen. Dit was verstandig,
omdat de tegenstander met deze kennis had kunnen weten dat hij op winst
had moeten spelen. Gezien de gebruikte dosis was de kans aanwezig dat Cor
halverwege de wedstrijd in slaap zou vallen. Ook had de tegenstander een belletje kunnen plegen naar een doping controleur die Cor terplekke had kunnen
diskwalificeren. Cor zou uiteindelijk met veel pijn en moeite remise halen.
De kinderen waren ondertussen bij het veldje aangekomen en trapten een balletje. Dat ging weldra over in lange afstandsschoten, want de beste manier om
je onvrede te lijf te gaan is om al je frustratie in die bal te stoppen en die zo ver
mogelijk weg te knallen. Het duurde dus niet lang of de bal ging over het hek en
op het aangrenzende erf.
Rinus viel voor de tweede keer dit seizoen in, maar trof alweer een kanon. Misschien geen leuke manier van invallen, maar niemand neemt het je kwalijk als
je dan verliest. Thomas bracht de stand gelijk, door goed te profiteren van de
fouten van z'n tegenstander. Steven pakte Rianka stevig aan en won. Dit zou
het begin worden van reeks overwinningen op de dames. Of het iets met Denise te maken heeft, is onduidelijk, maar het lijkt erop dat alle vrouwen voor hem
moeten vrezen. Ik hoor sommigen al fluisteren over de Rijnsburgse 'lady-killer'.
De kinderen besloten over het hek te klimmen om te bal te halen. Op dit erf
waakte een Duitse herder. Deze zag de indringers en sloeg luid alarm. Een tot
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nu toe onontdekte en stiekem in andermans tuin poepende poes, dacht dat de
herder haar ontdekt had en rende voor haar leven. Ze schoot door het eerste
kattenluikje wat ze zag naar binnen en sprong in de gordijnen. In deze beweging ging er een vaas omver en deze viel in stukken uiteen op de grond. Op die
plek was net een man aan het stofzuigen en verrast en geschrokken door het
hele gebeuren, zag hij niet dat hij een scherfje opzoog, welke weldra een aanzienlijke scheur in de stofzuigerzak zou veroorzaken met een grote stofwolk tot
gevolg.
Omdat het die nazomerse dag nog best lekker weer was, stond er een raampje
open en zo kwam het dat een deel van de stofwolk in de buitenlucht kwam en
met een westenwind richting gemeentewerf werd geblazen. Een van de PWGers kwam op dat moment net terug van buiten en in zijn kielzog kwamen er
drie stofjes mee. Dit zou uiteindelijk beslissend worden voor de wedstrijd. Het
eerste stofje trof het oog van Richard K. Hij miste daardoor in zijn berekeningen
een combinatie en stuurde daarom aan op een verliezende variant. Het tweede
stofje kriebelde de neus van Ab's tegenstander en deze deed snel een zet voordat hij moest niezen. Deze zet bleek wel een schijf te kosten, waar Ab zijn tegenstander hartelijk voor bedankte.
Het derde stofje werd geïnhaleerd door de tegenstander van Mariëlle en had
een hoestbui tot gevolg. Mariëlle lette niet op de stand, ging direct een glas
water voor hem halen, maar vergat daardoor een belangrijk detail van de
stand. Sportief, maar het kostte wel een punt. Er viel een zonnestraaltje op dit
glas water en dit resulteerde in wat willekeurige verstrooiing van bundeltjes
licht door de zaal. Eentje scheen in mijn gezicht en door deze 'zonnevlek' leek
3-9 opeens een goede zet, die ik dan ook speelde, maar in werkelijkheid werd
hiermee de ondergang ingeleid.
Eric-Jan had helaas niet kunnen winnen van De Jager, maar Richard Meijer versloeg zijn tegenstander nog wel op een normale manier. Zo eindigde de dag in
10-10, terwijl we voor ons gevoel de overwinning door onze vingers hadden
laten glippen.
"Het klappen van de vleugels van een vlinder kan elders op aarde een orkaan
tot gevolg hebben" wordt wel eens beweerd. Ik geloof daar wel in. Bij deze dus
ook een oproep aan alle moeders om hun ballende kinderen op zaterdag tussen 12.00 en 18.00 op veilige afstand van de gemeentewerf te houden.
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RDC
Richard Kromhout
Cor van Dusseldorp
Thomas Wielaard
Eric Hogewoning
Steven den Hollander
Albert Huisman
Rinus Kromhout
Richard Meijer
Mariëlle Meijer-Kromhout
Eric Jan van Reenen

-

PWG 's-Gravenpolder
Daaf Kasse
Aart Walraven
Niels Roelofsen
Arjo Kousemaker
Rianka Rentmeester
Jos de Wild
Johnny de Leeuw
Ko Louwerse
Cees Rijk
Danny de Jager

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

Eric Hogewoning
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Verslag van het tweede
Hier spreekt een uitermate trotse coach.
Immers, wie vooraf aan deze competitie gezegd zou hebben dat we na 6 wedstrijden toch al 4 punten bij elkaar zouden hebben gesprokkeld, niemand had hem geloofd. Zeker niet als je ziet tegen welke tegenstanders we al gespeeld hebben.
Na onze prachtige promotie wedstrijd promoveerde het team dus naar de eerste
klasse. Toen ik echter in september het programmaboekje onder ogen kreeg en zag
dat 1B een zeer sterke klasse bleek, (het tweede tiental is de op een na zwakste),
dan vraag je jezelf wel af hoe dit zal gaan lopen.
Niet dat ik twijfelde aan onze kwaliteiten, maar telkens verliezen met grote cijfers
is gewoon niet leuk. De spelers van het tweede tiental verzekerden mij echter dat
ze zich niet uit het veld zouden laten slaan, kortom, gewoon lekker dammen en
dan zien we het wel.
De eerste wedstrijd was gelijk een vuurdoop. V.A.D. uit Amsterdam is een van de
sterkste teams in onze klasse. OK, er werd verloren met 8-12, maar de manier
waarop gaf ons wel een goed gevoel. We werden zeker niet weggespeeld, en op
sommige borden had de uitslag wel eens gunstiger voor ons kunnen uitpakken.
Martijn en Jan Parlevliet wonnen hun partij, Arie, Jan Schijff, Albert en Casper
speelden verdienstelijke remises. Eigenlijk kwam met deze wedstrijd de tactiek
naar voren die, naar ik hoopte, de meeste resultaten zou gaan opleveren. De sterke spelers op remise proberen te houden en hopen op een succesje tegen mindere
coryfeeën.
Deze tactiek werkte bijzonder effectief, zoals later zou blijken.
RDC
1 Jan Schijff
2 Albert Huisman
3 Arie Schoneveld
4 Arno Kooloos
5 Gera Hol
6 Casper Vroegop
7 Jack van der Plas
8 Jan Parlevliet
9 Marco de Leeuw
10 Martijn Boekee

-

VAD Amsterdam
Chris van Westerloo
Christian van der Schaaf
Huib van der Vossen
Herman van Westerloo
Jos Eggen
Michel Horn
Rob van Westerloo
Henk Koomans
Hans Vermeulen
Dirk Vet

8-12
1-1
1-1
1-1
0-2
0-2
1-1
0-2
2-0
0-2
2-0
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De tweede wedstrijd tegen 020 was het prijs. Arno, Casper en Nico wonnen hun
partij, terwijl Arie,Jan S, Martijn, Marco en Jan P de boel op slot hielden en mooie
remises behaalden. Alleen Jac. vd. Plas en Gera verloren tegen hun veel sterkere
tegenstanders. Dit kon de pret niet drukken, want winnen met 9-11 was gewoon
en goede prestatie.
020
1 Wiebo Drost
2 Kenny Kroon
3 Erik Brunsman
4 Thijmen Stobbe
5 Sjoerd Hoekstra
6 Paul Lohuis
7 Bob Out
8 Huub Kroes
9 Ridens Bolhuis
10 Lou Koopman

RDC
Jack van der Plas
Casper Vroegop
Gera Hol
Jan Schijff
Arno Kooloos
Arie Schoneveld
Jan Parlevliet
Marco de Leeuw
Martijn Boekee
Nico Mul

-

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

Tegen het zeer sterke Hardinxveld werd kansloos verloren met 4-16. Alleen Arie en
Albert wisten te remiseren, terwijl Jan Parleviet opnieuw een mooie winst boekte.
RDC
1 Arie Schoneveld
2 Albert Huisman
3 Casper Vroegop
4 Arno Kooloos
5 Jan Schijff
6 Jan Parlevliet
7 Martijn Boekee
8 Nico Mul
9 Marco de Leeuw
10 Jack van der Plas

-

Denk en Zet H-G 1
Wim Verschoor
Peter Hartog
Joop Kwakernaak
Wim Kalis
Peter de Hek
Wim Huisman
Mijndert Verkaik
Piet Verkaik
Piet Trapman sr
Peter van Noordennen

4-16
1-1
1-1
0-2
0-2
0-2
2-0
0-2
0-2
0-2
0-2

Ook de vierde wedstrijd ging verloren. Samen Sterk was inderdaad voor ons te
sterk. Mooie winsten waren er voor Arno en Arie, met nog twee remises van Gera
en Jan P. kwamen we slechts tot 6 punten, kortom 14-6 verlies.

R D C 25
Samen Sterk
1 Micha van Tol
2 Ruud de Kooter
3 Martin de Jong
4 Richard Treur
5 Jo Fijen
6 Cees de Gelder
7 Louis de Frankrijker
8 Bram Doeves
9 Raymond van Es
10 Martin van der Sluis

-

RDC
Arno Kooloos
Jan Schijff
Jack van der Plas
Arie Schoneveld
Casper Vroegop
Jan Parlevliet
Nico Mul
Gera Hol
Marco de Leeuw
Kees Majoor

14-6
0-2
2-0
2-0
0-2
2-0
1-1
2-0
1-1
2-0
2-0

In de vijfde ronde troffen we het gevaarlijke Middelburg. Deze wedstrijd gingen we
zeer goed van start door snelle winsten van Marco en invaller Kees Majoor nota
bene. Kees wenste zijn tegenstander veel succes met zijn damcarrière, die van Kees
was over, (je hoort het hem zeggen), maar met uitstekend spel wist Kees in no time
door te breken waarna hij het eindspel overtuigend won. Nico, Jack en Martijn
werden echter afgetroefd en verloren kansloos. Gera, Arie en Jan S boekten echter
uitstekende remises tegen sterkere tegenstanders. Jammer was dat invaller Rinus
op de vijftigste zet een eenvoudige doorbraak over het hoofd zag, nu eindigde de
partij eveneens in remise. Albert stond dan ook voor de zware taak om zijn partij
te winnen om derhalve een puntendeling met 10-10 af te dwingen. Het zeer moeilijke eindspel vergde veel tijd, maar na dik 6 uur spelen wist Albert dan toch de
winst binnen te halen. Dit gelijke spel voelde voor het team als een overwinning,
een extra punt wat niet in de verwachting lag.
RDC
1 Arie Schoneveld
2 Jan Schijff
3 Jack van der Plas
4 Albert Huisman
5 Martijn Boekee
6 Gera Hol
7 Rinus Kromhout
8 Nico Mul
9 Kees Majoor
10 Marco de Leeuw

-

Middelburg
Danny Wattel
Roland de Rijke
Bram Goedhart
Wim Koppejan
Piet Allaart
Peter Schunselaar
Arie Kammeraat
Jaap de Jonge
Jan Moens
Piet Nieuwenhuijzen

10-10
1-1
1-1
0-2
2-0
0-2
1-1
1-1
0-2
2-0
2-0
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Vol goede moed dus naar Utrecht, maar dit team is wel wat sterker dan Middelburg. Vooral in deze wedstrijd liet het tweede tiental zien over veerkracht te beschikken. Arno verloor snel na een goede partij, maar Casper zette dit snel recht
met een overtuigende overwinning. Invaller Kees Majoor deed ook weer van zich
spreken. Tegen een speler met 400 ratingpunten meer pakte hij in verloren positie
brutaal een remise. Jan P. liet zich niet uit het veld slaan tegen Wouter van Beek en
ook hij hield een punt over aan dit treffen. Arie speelde een uitstekende partij tegen de sterke Arne van Mourik maar overzag het laatste zetje wat zijn tegenstander in de stand wist te vlechten. Arie verloor dus onfortuinlijk. Winst was er wel
voor Martijn en Jack vd Plas. Martijn wist zelfs te winnen van damcoryfee Lex den
Doop die een doorbraak over het hoofd zag en in een kansloze positie terechtkwam. Jack maakte het zijn tegenstander zo moeilijk dat hij moest offeren en dat
betekende een overwinning voor Jack. Nico Mul verloor onder grote druk door
tijdsoverschrijding. Jan S. wist opnieuw een punt te pakken tegen een sterke tegenstander. Wat Cock van Wijk ook probeerde, Jan weerlegde alles en dat resulteerde dus in remise. Bij een gelijke stand moest Gera een remise behalen en dat
zou opnieuw een gelijkspel betekenen. Gera kwam verloren te staan maar haar
tegenstander was ook niet helemaal fris meer en vergiste zich in het eindspel
waardoor de partij en de wedstrijd in een gelijkspel eindigde. Opnieuw een punt
erbij tegen een zeer sterke tegenstander.
Ons Genoegen Utrecht
1 Cock van Wijk
2 Arne van Mourik
3 Auke Zijlstra
4 Wouter van Beek
5 Johan Strous
6 Wim Vlooswijk
7 Lex den Doop
8 Lex van Amerongen
9 Gerard Morsink
10 Peter Meijler

-

RDC
Jan Schijff
Arie Schoneveld
Arno Kooloos
Jan Parlevliet
Casper Vroegop
Gera Hol
Martijn Boekee
Jack van der Plas
Nico Mul
Kees Majoor

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

U begrijpt dus hopelijk nu mijn openingszin van dit verslag. Ik schreef het al, 4 punten uit 6 wedstrijden is geen slecht resultaat, zeker niet tegen deze tegenstanders.
De komende wedstrijden zullen we gaan zien wat er nog meer in het vat zit. Opvallend vind ik de goede vorm van sommige spelers.
Jan Schijff, bijvoorbeeld, is in de vorm van zijn leven en weet sterke tegenstanders
op remise te houden. Hetzelfde geld voor mezelf en nog meer voor Jan Parlevliet
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die prima presteert. Albert Huisman blijft een klasse apart en zodanig dan ook een
zeer belangrijke speler voor het team. Leuk om te zien dat ook Martijn en Marco
hun puntjes meepikken om maar te zwijgen van Kees Majoor die als invaller een
wereldprestatie leverde door drie punten te behalen. De overige spelers zitten wat
meer in de hoek waar de klappen vallen. Uiteraard staat of valt het ook met tegen
wie je moet spelen. Ik hoop dat ook voor deze spelers de tweede helft wat succesvoller is. Uiteindelijk gaat het om de team prestatie, en die is gewoon goed.
Arie Schoneveld
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RDC provinciaal
Ons eerste provinciaal optreden van dit seizoen:
RDC provinciaal tegen ODB, Den Haag
Op donderdag 15 september 2011 gingen de afgevaardigden van de Rijnsburgse Damclub naar Den Haag om zich te meten met de spelers van de damclub
“Ons Doel Bereikt”. Tot mijn spijt kan ik er zelf niet bij zijn. Dat neemt niet weg
dat het een spannende avond werd voor onze spelers. Teun mocht als eerste
het loodje leggen. Een tijdje later konden Anton en Nico de handschoen in de
ring gooien en weer rustig relaxen. Niet leuk, maar zo is het leven nu eenmaal
en als je gaat dammen, is de kans groot, dat een van beide gaat verliezen. Ze
spelen allebei om te winnen, maar daar kan altijd maar een van beide spelers in
slagen. Of het lukt geen van beide, de remises. En daar is het damspel ruim van
voorzien. Dat is eigenlijk ook het prettigste. Jac en Martijn brengen het zo ver.
Alleen Richard komt met een overwinning thuis.

1
2
3
4
5
6

ODB
Bonne Douma
Harold Jagram
Dion van Bommel
Piet Scheeres
Wim Stoker
Ben Hoogland

-

RDC
Richard Kromhout
Nico Mul
Jac van Delft
Martijn Boekee
Anton van Dusseldorp
Teun de Kluyver

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

RDC provinciaal tegen Katwijk
Op woensdag 28 september 2011 gaan we naar de oude dorpskern van Katwijk
om onze dorps/damgenoten eens flink aan de tand te voelen. Zoals zo vaak bij
kleinere clubs, brengen ze hun beste spelers in het veld. Die beste spelers willen ook extern dammen, maar dan moeten ze minstens tien spelers van kwaliteit hebben. Voor ons zou dat geen probleem zijn, we hebben goede spelers
zat. Maar die zitten in een andere groep en mogen niet onbeperkt invallen op
ons niveau en wij willen ook de kans hebben van extern dammen. Verder zitten
we in dit geval met twee spelers, die niet weten welke club ze gaan steunen.
Één kiest heel netjes voor ons. We hebben de oudste rechten. De ander studeert bij ons, maar is voor vandaag overgelopen. Die twee zijn het eerste klaar.
Komt dat misschien voort uit een tegenstrijdige motivatie? Teun heeft het erg
moeilijk tegen Arjan Varkevisser. Jan Schijff weet vervolgens met veel moeite
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Jan Oudshoorn te verslaan. Als derde moet Gert het bijltje erbij neerleggen.
Dan komt er een prettiger moment: Jac, die zich steeds beter gaat profileren,
zorgt voor een remise. Martijn doet het nog beter en wint van John Bruin. Tenslotte geeft Kees het, moegestreden, op.
De uitslag van dit dorpsgenotenduel:

1
2
3
4
5
6

KDC
Jan Schijff
Gé Berbee
Hans Klinkenberg
John Bruin
Cees Plug
Arjan Varkevisser

-

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

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

RDC provinciaal tegen Naaldwijk
Op 14 oktober 2011 ontvingen wij de Naaldwijkers2. Na het belangrijke openingswoord, dat de sterkste mag winnen, gaven wij de tegenstander de hand
met de wens, dat hij het ook een leuke wedstrijd zal vinden, als we hem inpakken. Als eerste kon Kees op zijn lauweren gaan rusten. Jac dacht waarom je eigen moe maken? Steven zorgde voor een prettige remise. Rinus moest zo nodig
winnen. Richard is van hetzelfde hout gesneden, maar Martijn dacht er iets
milder over, dus remise.

1
2
3
4
5
6

RDC
Richard Kromhout
Steven den Hollander
Rinus Kromhout
Martijn Boekee
Jac van Delft
Kees Majoor

-

Naaldwijk
Bernard de Koning
Walter de Koning
Jan van der Voort
Ard van Wingerden
Geert van Marrewijk
Danny van der Voort

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

Monster tegen RDC provinciaal
Op donderdag 27 oktober 2011 vertrokken de Rijnsburgers naar het verre
Monster om hun vaardigheden te bewijzen. We troffen daar een gezellige club
aan, die versterking had gekregen uit de opgeheven club van Voorschoten. Na
aanwijzing van de plaatsen en een korte aanmoediging konden de spelers aan
de slag. We misten een speler, dus de andere Rijnsburgers moesten des te
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meer presteren. Ze deden enorm hun best, maar na enige tijd kon Nico de
strijd staken tegen Bert, die was ook zo hanig. Ondertussen werd het duidelijk,
dat een van onze spelers niet kwam opdagen. Zo waren we al vier punten achter. De overige vier spelers stonden tegen spelers met een hoge rating. De
Teunse optie komt dan snel naar boven. Martijn, Kees, Gert en Anton hebben
hun best gedaan. Niemand van hen verloor.

1
2
3
4
5
6

Monster
Bert de Haan
Frans Boers
Arie Jakob Storm
Gertjan Voois
Nico Hoogenraad
Joop Buurman

-

RDC
Nico Mul
Kees Majoor
Martijn Boekee
Gert van Delft
niet opgekomen
Anton van Dusseldorp

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

RDC provinciaal tegen Naaldwijk 2
Op vrijdag 14 oktober 2011 ontving onze club de Naaldwijkers. Na een stimulerende toespraak werd er dapper gestreden. Vooral de belangstelling van veel
aanwezige clubgenoten deed de inspanning van de RDC-spelers groeien. De
eerste, die zijn taak volbracht was Jac van Delft. Hij moest zijn meerdere erkennen in Nico Zwinkels. Gert deed het een stuk beter, stond uitstekend maar
kwam remise overeen en vervolgens was Kees de klos. Gelukkig konden de omstanders zich van hun mooiste kant laten zien. Ze vonden, dat hij zeer goed
stond. Het is galant om een aftakelaar -verliezer een hart onder de riem of een
riem onder het hart te steken. Het is een doodlopende weg. En over de doden
niets dan goed, dus… Vervolgens weet Rinus bij de opening een schijf te winnen maar in het eindspel gaat zijn tegenstander met een offer er een remise
uitslepen. Jammer! Daarna gaf ook Martijn de pijp aan Maarten, gedwongen
door een Martijn! Tot slot zorgde Richard voor een aanvaardbaar einde. Dat
heeft nog wat goed gemaakt.
Kees Majoor
RDC
Naaldwijk
4-8
1 Richard Kromhout
- Ad van de Voort
2-0
2 Rinus Kromhout
- Peter Bentvelzen
1-1
3 Martijn Boekee
- Martijn Scholten
0-2
4 Kees Majoor
- Jeroen Dekkers
0-2
5 Gert van Delft
- Hans Bentvelzen
1-1
6 Jac van Delft
- Nico Zwinkels
0-2
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NK Vrouwen 2011
De weken ervoor waren erg druk en vol, dus een goede voorbereiding schoot
er een beetje bij in. Zonder al te hooggespannen verwachtingen werd ik dan
ook door mijn privé-chauffeur naar Zoutelande gebracht. Zoutelande. Synoniem voor ‘the middle of nowhere’. Een gehucht dat de naam gehucht eigenlijk
nog niet waard is, dat alleen in de zomer dichtbevolkt is door toeristen. In de
rest van het jaar moet het wel een troosteloze bedoening zijn.
Voor de tweede keer op rij – volgend jaar is het in ieder geval nog een keer op
dezelfde plek – was Zoutelande het strijdtoneel van het NK voor vrouwen. Via
een halve finale die met ups en downs verliep, had ik me voor de derde keer
geplaatst voor de finale. Mijn doel: goed spelen. Dat bleek moeilijker dan gehoopt. Soms ging het goed, maar het ging soms ook goed mis.
De eerste partij was tegen Mei-Jhi Wu. In de krant beter bekend als ‘de vriendin van Pim Meurs’. Die partij kwam ik langzaam maar zeker onder druk te
staan, maar in tijdnood had ik met een dubbeloffer goede remisekansen gecreeerd. Eén dam en een schijf bijna op dam.
Mei-Jhi offerde een schijf terug in de hoop
nog te kunnen winnen. In de diagramstand
forceerde ik (met zwart) de remise met 18-23
29x18 41-47 25x03 en 05-32 met een drie om
één tot gevolg.

De kop was eraf. De tijdverdeling was niet
ideaal, maar een puntje tegen Mei-Jhi was
goed genoeg. ’s Avonds was er natuurlijk
weinig te beleven zo ver van de bewoonde
wereld vandaan, maar met een TV kom je ook een heel eind. Ik had me zelfs
nog even voorbereid op mijn volgende tegenstander, Vitalia Doumesh. Omdat
ze uit het Oostblok komt, wordt ze standaard maar tot de kanshebbers voor de
titel gerekend, maar ze morst regelmatig puntjes tegen de ‘mindere goden’. Ik
was vastberaden haar ook een puntje afhandig te maken.
De tweede partij gebruikte ik alweer veel tijd. Gelukkig liep de opening wel redelijk naar wens. Ik had wel wat tempo’s achterstand, maar ik maakte me nog
niet heel veel zorgen. Alleen die tijd... In de stand van het tweede diagram miste ik daardoor een goede mogelijkheid alle problemen naar het rijk der fabelen
te verwijzen.
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Ik wilde graag naar voren ruilen met 3024x24, maar ik deed het uiteindelijk niet omdat zwart dan na 14-19 24-20 een schijf kan
winnen met 16-21 26x28 en 23x34 met vrije
doorloop. Als ik iets meer tijd had gehad, had
ik misschien wel gezien dat 30-24x24 een
lokzet was geweest. Na 14-19 kan namelijk
ook 42-37! 19x30 39-34 30x39 48-43 39x48
41-36 48x31 en 36x09 met winst. In plaats
van die lokzet deed ik in het diagram 39-34.
Dat was op zich nog niet zo erg, maar met
een gebrek aan tijd werd ik langzaam maar zeker weggedrukt en verloor ik nog.
De derde partij was de eerste van een dag met twee partijen. Ik zat tegen Nina
Hoekman, zevenvoudig kampioen en normaal gesproken de gedoodverfde favoriet voor de titel. Ware het niet dat ze ziek is en iedere week een chemokuur
moet ondergaan. Een paar dagen daarna voelt ze zich dan hartstikke beroerd.
Op die bewuste zaterdag was het ook weer zo ver. Nina kwam een kwartier te
laat. Ik zal niet zeggen dat het daar aan heeft gelegen, maar die partij wil ik liever maar snel vergeten. Laten we het er op houden dat we allebei ruim de tijd
hadden ons voor te bereiden op de tweede ronde van de dag.
En dat hielp. De vierde ronde moest ik tegen Lotte. Lotte had de eerste ronde
kunnen winnen van Nina, maar uiteindelijk werd die partij toch ‘gewoon’ remise. Naar aanleiding van de halve finale (toen verloor ik van haar) had ik nog wel
een appeltje met haar te schillen. In het begin snel wat ‘vereenvoudigd’ om het
met een mooi woord te zeggen. Hakken
heet het ook wel. Daardoor was alles lekker
overzichtelijk. En het leverde me uiteindelijk ook veel tempovoorsprong op. In de
stand van het derde diagram speelde ik
met wit 34-29, waarna Lotte bijna à tempo
03-09 wilde spelen. Toen zag ze pas dat die
ruil niet kan vanwege een simpel doorbraakje naar veld 8. Na 14-20 ga ik schijven
eten, dus offerde ze maar met 13-19. Die
partij won ik dan ook, waardoor ik van die
hatelijke laatste plek af kwam.
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Op zondag moest ik tegen Agita Marterere, de vrouw van Ron Heusdens, de
oud-trainer van RDC 1. Ook die partij verliep eigenlijk hartstikke goed, tot ik in
een zetje liep. Dat bleek wel een beetje een terugkerend thema, die zetjes. Allemaal zetjes die ik al honderd keer heb voorgedaan bij de jeugdtraining, maar
telkens liep ik er weer in. In de diagramstand deed ik 17-21 waarna Agita een
zetje mocht uithalen. Achteraf had ik nog wel een leuke lokzet kunnen doen
met 08-12(!). Het lijkt nu net alsof wit net als
in de partij kan winnen met 25-20 24x15 3024 19x30 28x08, maar dan kan zwart leuk
uithalen met 18-23 35x24 23-28 32x23 en 1721 08x17 21x34 met in ieder geval een kansrijke stand. Flits is er nog niet helemaal uit of
het wint of niet.

De eerste partij van de tweede dubbelrondige dag (maandag) sla ik maar weer
over. Weer een lange voorbereiding op de middagronde zullen we maar zeggen. Die middagronde ging ook weer goed, dus dat heeft waarschijnlijk met die
lange rustperiode te maken. Heike Verheul was mijn tegenstander. We gingen
er allebei vol in, wat resulteerde in de onderstaande stand. Heike speelde hier
12-17(?) waarna ik een schijfje won met 27-21 16x27 32x12. Heike vertrouwde
erop dat ik na 13-18 de dam zou nemen met
28-22 19x17 37-31 26x37 38-32 37x28 33x04
24x44 49x40. Die dam kost alleen drie schijven, wat natuurlijk veel te veel is in zo’n volle
stand. Ik deed daarom na 13-18 gewoon 3832 18x07 23-18! met een twee om drie dreiging naar dam. Heike moest daarop wel een
schijf offeren met 26-31. Jammer genoeg liep
ik die partij in het eindspel nog net naar remise lopen.

De een na laatste ronde mocht ik tegen Laura Timmerman, die bij TDV 2 speelt,
toevallig de laatste tegenstander van dit jaar voor RDC 1. Ik had even een flinke
black-out tijdens de partij, maar gelukkig bleek dat wederzijds. In de stand van

R D C 34
het diagram was Laura te hebberig en rende
ze richting dam: 11-07(?) 17-21 26x28 24-29
33x24 19x30 35x24 08-12 07x18 13x35. Nadat de kruitdampen waren opgetrokken,
stond er een vier om vier op het bord. Zwart
staat wel beter, maar de partij werd uiteindelijk remise doordat Laura er plakkers in
hield.

De laatste ronde moest ik tegen Rianka Rentmeester. Daar heb ik het wel vaker
moeilijk tegen en ook dit keer liep het niet goed af. In het late middenspel liep
ik in een zetje, maar toen was er eigenlijk toch al geen redden meer aan.
Na de laatste ronde kon de balans worden opgemaakt. Nina Hoekman en Agita
Marterere eindigen gelijk op plaats één. Een barrage had de beslissing moeten
brengen, maar Agita had daar geen zin in. Toen ze bij het interview achteraf de
vraag kreeg of ze niet durfde, wist ze even niet wat ze moest zeggen. Door haar
werkweigering kreeg Nina voor de achtste keer de gouden medaille omgehangen.
Voor mijzelf? Één gewonnen, drie remise, vijf punten. Dat hadden er wel een
paar meer moeten zijn, dus helemaal tevreden ben ik niet. Het doel vooraf
(goed spelen) is ook maar half gehaald, doordat ik teveel in eenvoudige zetjes
ben gelopen. Binnenkort beginnen de halve finales weer, dus ga ik maar weer
een nieuwe poging wagen!
Mariëlle Meijer-Kromhout
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Johan Kromhout Toernooi
Het JKT toernooi werd een week later gespeeld dan we gewend waren. Gelukkig vonden 52 enthousiaste deelnemers hun weg naar Rijnsburg. Het werd in
iedere klasse een spannende dag. De koplopers in elke klasse stonden de gehele dag heel dicht bij elkaar en na elke ronde verdrong men zich dan ook rond de
uitslagenvellen om te bekijken hoe men er voor stond.
In de hoofdklasse eindigden Jean Marc Ndjofang, Frerik Andriessen en Bas Messemaker op 11 punten. De tegenrating bepaalde uiteindelijk de eindstand.
Ook in de eerste klasse eindigden drie spelers op 8 punten. Eerste werd Ali Fthalla
gevolgd door Mariëlle en nummer drie David Riupassa. Denise van Dam werd met
7 punten overtuigend eerste in de tweede klasse. Nummer twee werd Bram Boer
gevolgd door Arie van Diggele.
Hoewel het deelnemersveld de laatste jaren niet meer boven de 60 komt blijft het
JKT toernooi een leuke wedstrijd. Het sterke deelnemersveld wat dit jaar vertegenwoordigd was, leverde zeker een positieve bijdrage aan het spannende wedstrijdverloop.
Hoofdklasse
1
2
3
4
5

Jean-Marc Ndjofang
Frerik Andriessen
Bas Messemaker
Cor van Dusseldorp
Mike Koopmanschap

GMI
MF
MI
MI

7
7
7
7
7

11
11
11
10
10

7
7
7
7
7

8
8
8
7
7

Eerste klasse
15
18
19
21
22

Ali Fthalla
Marielle Meijer - Kromhout
David Riupassa
Roy Coster
Steven den Hollander
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Tweede klasse
25
34
36
37
39

Denise van Dam
Bram Boer
Arie van Diggele
Rick Hartman
Jan Dammingh

7
7
7
7
7

7
6
6
6
6
Arie Schoneveld

R D C 37
Hoofdklasse
De hoofdklasse is ook dit jaar weer helemaal hoofdklassewaardig. Een aantal
mooie partijen, maar ook veel blunders en helaas ook veel afzeggingen. Eentje
daarvan was zelfs een soort automatische afzegging. “Ik speel niet, tenzij...”.
Marc zag niet voor zich hoe hij de vrijdagavond damavond kon inpassen in het
drukke leven, maar hij hield de deur nog op een kier. Langzaam maar zeker
werd die kier wel steeds kleiner en inmiddels is die kier wel weg. Er zijn niet
meer genoeg vrijdagen over om alle wedstrijden nog effe gauw af te raffelen.
Er was wel bijna positief nieuws, Thomas had namelijk aangegeven misschien
wel interesse te hebben om te spelen. Jammer genoeg bleef het dit keer nog bij
een goed voornemen, maar wellicht volgende keer...? Met twaalf ingedeelde
spelers, één bijna niet afzegging en één bijna wel inschrijving, blijven er dus elf
spelers over in de hoofdklasse.
Alle begin is moeilijk, maar dat leek dit jaar niet op te gaan. In het begin waren
er best veel wedstrijden, zo nu en dan was het zelfs volle bak met de maximale
vijf wedstrijden per ronde. Op zich prachtig, maar daardoor werd al snel duidelijk dat de competitie misschien wel erg lang duurt. 26 weken voor elf rondjes
en drie speciale toernooien, dat moet lukken. We zijn inmiddels voorbij de
helft, maar Arie is al klaar en in zijn kielzog zijn er nog vier spelers die nog één
potje moeten spelen. Eric-Jan is daarentegen weer het andere uiterste. Hij
speelt als enige geen wedstrijden voor de nationale competitie en komt daardoor met de hakken over de sloot op de helft plus één.
De laatste paar rondes loopt het allemaal wel wat stroever. Laura was op vakantie en mocht haar bul ophalen (dat is natuurlijk een goed excuus), Steven zit
met zijn hoofd meer in Wageningen dan in Rijnsburg, Cor zegt regelmatig af en
natuurlijk zijn er soms gewoon geen tegenstanders voorhanden. Misschien dat
het dus nog moeilijk genoeg wordt om eind februari klaar te zijn... Dan de competitie zelf.
Als er een prijs zou zijn voor de grootste verrassing dit toernooi dan is daar eigenlijk maar één echte kanshebber voor. Met nog een paar wedstrijden te gaan
heeft de ontketende Jan Schijff zich brutaal bovenin de ranglijst genesteld met
evenveel punten als Cor en Richard K. Als iemand er nog twijfelde aan dat pensioen goed is voor je damcarrière, dan bij deze een prachtig staaltje techniek.
Jan heeft met wit Steven flink aangepakt en speelt in de nevenstaande stand
10-05!!
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Steven neemt de plakker met 34-39 (wat
anders) en biedt remise aan. Jan doet net
of zijn neus bloedt en speelt 05x41 39x48
41-23! Het klopt allemaal precies voor Jan.
Hij dreigt met damafname en de dam kan
ook niet richting 26 omdat hij dan wordt
teruggegooid met 47-42 en damafname.
Ook het gespeelde 48-42 hielp niet: 23-32!
en 32-38 met dubbele oppositie. Een fraai
staaltje eindspeltechniek van Jan...
Ook wel verrassend, maar natuurlijk van
een hele andere orde, is de koploper. Richard M laat tegen de ‘mindere goden’
punten liggen, maar hij stuurde zowel Cor als Richard K met een nulletje weer
terug naar huis. Toch jammer dat het in de onderlinge zo goed loopt, terwijl hij
in de nationale competitie hij nog geen deuk in een pakje boter damt. Verkeerde prioriteiten misschien? Of hij zijn voorsprong weet te behouden, zullen we
volgende keer zien.
Een ander soort spanning leeft in de buurt van de streep™. Blijf je er boven, dan
‘mag’ je het een jaartje proberen in de A-groep, blijf je er onder, dan word je
verbannen naar de B. Voorlopig gaat alleen Arie zeker naar de B-groep, voor
Eric-Jan, Arno, Mariëlle, Jan O, Steven en Laura is het nog even billenknijpen
geblazen. Eric-Jan staat er wel prima voor (hij kan zelfs nog bovenaan eindigen), Laura lijkt de slechtste papieren te hebben. Weliswaar net zo veel punten
als Steven, maar zij heeft nog een pittig programma voor de boeg.
De stand per 1 december 2008:
1. Richard Meijer
8 - 13
2. Cor van Dusseldorp
8 - 12
Richard Kromhout
8 - 12
4. Jan Schijf
5. Eric-Jan van Reenen
6. Arno Kooloos
7. Mariëlle Meijer-Kromhout
8. Jan Oudshoorn
9. Arie Schoneveld
10.Steven den Hollander
11.Laura Andriessen

9 - 12
6-8
9-8
8-5
9-5
10 - 5
7-4
7-4

Richard Meijer
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Eerste klasse
Het toernooi is nu halverwege en duidelijk is wel dat Jan Parlevliet en Rinus
Kromhout voor de titel gaan. Jan heeft pas één remise toegestaan en Rinus
heeft tweemaal in een puntendeling moeten berusten.
Waarschijnlijk wordt het kampioenschap beslist in hun onderlinge duel.
Voor de overige 2 promotie plaatsen komen zeker nog 4 personen in aanmerking.
Dat Nico Mul en Martijn Boekee hier bij zijn is niet zo verrassend te noemen. Zij
maken al jarenlang deel uit van de top in deze klasse.
De toppositie van onze Oegstgeestse senior Kees Majoor is dat wel, want iemand die iedere wedstrijd begint met het uitbrengen van de toost: "Op je damcarrière! De mijne is helaas voorbij" moet op zijn minst in de laatste constatering niet helemaal serieus genomen worden.
De schrijver van dit verslag zal wel door hem verteld worden, dat alle tegenstanders hem af en toe iets gunnen, of dat er alleen maar sprake van geluk is.
Ik kan echter alleen maar constateren dat er door Kees een formidabele prestatie is neergezet in dit toernooi tot nu toe.
De andere kandidaat voor promotie is pupil Marco de Leeuw met gedegen spel
is hij op dit moment al moeilijk te verslaan voor de gemiddelde 1e klasser en
wanneer er een combinatie in het spel komt, is Marco er als de kippen bij om
toe te slaan.
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Dit bied perspectief voor de toekomst, mocht het dit jaar nog niet lukken dan
komt het denk in een volgend seizoen wel voor elkaar .
Verder is opmerkelijk dat Jac. v. Delft na zijn topprestatie van vorig jaar er niet
in slaagt dit nu een vervolg te geven, alhoewel er met een sterke eindsprint er
best nog wat goed maken valt.
De overige spelers staan min of meer op de plaatsen die vooraf werden verwacht en weten af en toe de toppers het wel lastig te maken.
En dan de stand:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12

Rinus Kromhout
Kees Majoor
Jan Parlevliet
Marco de Leeuw
Nico Mul
Martijn Boekee
Gert van Delft
Anton van Dusseldorp
Jac van Delft
Teun de Kluyver
Jan Lute
Jacob Hoek

8 - 14
7 - 10
5- 9
6- 9
8- 9
6- 7
6- 6
8- 6
6- 4
6- 2
6- 2
8- 2
Rinus Kromhout

R D C 41
Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven?
Wie ben je?
Steven den Hollander
Wanneer en waar ben je geboren?
18 juli 1994 te Oegstgeest
Wat is je burgerlijke staat?
Ongehuwd, maar wel een vriendin
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)?
Ik ben vorig jaar geslaagd op de HAVO, op het moment bezig met een HBO opleiding (Bedrijfswiskunde)
Hoe lang dam je al?
Ik denk rond de 7 jaar
Speel(de) je bij andere clubs?
Nee, en ook niet van plan.
Wat is je grootste prestatie op damgebied?
Ik ben 1x 7de geworden op het nk sneldammen waar ik wel tevreden over was,
ook ben ik al 3 jaar op rij provinciaal kampioen bij aspiranten/junioren (zowel
normaal als sneldammen)
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld?
Salou, wat ik dit jaar heb gespeeld, vond ik erg leuk, ook de halve finales bij aspiranten en Heerhugowaard-Open waren leuk om te doen, zowel dammen als
ontspannen. Van de “1-daags” toernooien vind ik het sneldamtoernooi bij SNA
het leukste.
Van welke muziek houd je?
Ik luister heel veel, ook veel verschillende genres, denk hierbij aan: P!nk, Scorpions, Inna, Beyoncé, Simple Plan, Anouk, Racoon, Coldplay, Calvin Harris, Red
Hot Chili Peppers Crystal Fighters, Blink-182, No Doubt, Evanescence, John
Mayer, Rihanna, Metallica, Miley Cyrus, REM, Rev Theory....
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....The Script, Kaiser Chiefs, Dragonforce, Taylor Swift, 30 Seconds to Mars, The
Offspring, Sum 41, Make Believe, Good Charlotte, Linkin Park, Maroon 5, Foo
Fighters, The Wombats en Green Day.
Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast)
Mijn grootste ambitie is natuurlijk om af te studeren op de HBO en te gaan
werken bij een bedrijf, op damgebied lijkt me een rating van 1150/1200 wel
een leuke doelstelling (en een keertje NK junioren spelen)
Met wie wil je nog wel eens een partijtje schuiven?
Het liefst met Avril Lavigne, dan heb je een mooi uitzicht 
Op welke (liefst foute) acteur(s)/actrice(s)/artiest(e)(n) ben je toen je nog een
kind of puber was verliefd geweest?
Ik ben natuurlijk nog een kind, types als Taylor Swift, Miley Cyrus en Victoria
Justice liggen hoog op de lijst.
Waar geniet je het meest van?
Ik geniet het meest van muziek, voetbal, Denise en (natuurlijk) dammen!
Wat moeten we nog van je weten dat hierboven nog niet aan bod is gekomen?
Ik ben aan het kijken of ik misschien op kamers kan in Leiden/Den Haag/Delft,
werkende bij de AH Rijnsburg, vegetariër, ik spreek goed Frans, Groen Links.
Wat mogen we niet van je weten?
Stiekem is Cees de man die mij enthousiast heeft gemaakt voor dammen 
Ok, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (of
noem een getal tussen de 0 en 24 waarmee we loten.)
Ik kies natuurlijk voor mijn coach Cor.(En anders 7)
Verzin een nieuwe vraag voor het volgende interview en geef aan welke bestaande vraag er uit mag?
Nieuwe vraag: Naar welk land zou je graag een keer willen gaan?
Er uit: Hoe lang dam je al?

R D C 43

R D C 44

