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Van de voorzitter
Beste lezers,
Nu de competitie erop zit, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om even na
te beschouwen. Het eerste team heeft het in de hoofdklasse B uitstekend gedaan. Een derde plaats is een prestatie waar vooraf niemand vanuit was gegaan. Volgens mij één van de beste prestaties ooit. Terwijl we tijdens het seizoen ook nog te maken kregen met het uitvallen wegens ziekte van Marc Bremer die toch gezien mag worden als één van de dragende spelers, hopelijk kan
hij volgend jaar weer volledig meedoen en hebben we met de terugkeer van
Arjen de Mooij een nog breder team, en kunnen we misschien een klein beetje
omhoog kijken.
Voor het tweede waren de druiven wel zuur. We wisten allemaal dat het zwaar
zou worden. Lang zag het er naar uit dat ze zich wel konden redden, maar aan
het einde bleek dat we net iets tekort kwamen. Op zich vind ik degraderen niet
zo´n ramp want als je echt goed bent dan is het wel leuk om na een zwaar seizoen als dit, een jaartje alles te winnen. In dit geval is het verschil tussen de
1e klasse en de 2e klasse wel erg groot, te meer daar we ook nog versterkt gaan
worden met de komst van Denise v. Dam (welkom) en natuurlijk een versterking uit het eerste.
Het provinciale team heeft het dankzij een injectie van onze toppers prima gedaan. Een geweldige eindsprint zorgde ervoor dat we 5e plaats werden. Volgend jaar kan er dan ook in dezelfde klasse gespeeld worden.
Voor komend seizoen gaan we bekijken of het mogelijk is om met 3 teams op
zaterdag te spelen. En we willen vanwege het minder aantal interne wedstrijden onderzoeken of we met een provinciaal 6-tal en een 4-tal kunnen gaan
spelen. De interne wedstrijden zijn inmiddels hun tweede fase ingegaan en verlopen redelijk vlot. De opzet om in het seizoen een aantal keer op een andere
manier met dammen bezig te zijn, is een succes geworden; dit is zeker voor
herhaling vatbaar. Als afsluiting van dit gebeuren zijn we nog op zoek naar een
attractieve simultaanspeler om op 27 april met ons de degens te kruisen.
Al lezende is wel duidelijk dat we nog volop plannen hebben en uitvoeren om
het dammen op onze club aantrekkelijk te houden.
Met dit positieve verhaal wil ik jullie allen nog een goed slot van het damseizoen toewensen.
Rinus Kromhout

RDC5
Van de redactie
Enkele korte opmerkingen:
 Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit clubblad, ook
aan de mensen die geen eervolle vermelding hebben gekregen in de inhoudsopgave. Via deze weg alsnog bedankt!
 We hebben besloten spaarzamer te worden met einduitslagen. De redactie is van mening dat die prima op internet te vinden zijn en daarom
zonde van de tijd en het papier om alles in het clubblad af te drukken.
 Het volgende clubblad zal in juni verschijnen. Graag begin juni de stukjes
weer klaar hebben.
De redactie

BEDANKT!
Er waren opvallend veel deelnemers aan het Nieuwjaars toernooi op 6 januari.
Zoiets zorgt bij mij altijd voor een voldaan gevoel, want een volle zaal betekent
genoeg reuring en gezelligheid.
Ik was druk doende met kopjes klaarzetten en koffie zetten toen ik Rinus binnen
zag komen in z’n nette pak. Ik dacht nog: "Logisch, want hij moet natuurlijk nog
een openingspraatje houden en iedereen een Gelukkig Nieuwjaar wensen."
Toen hij vroeg of iedereen even plaats kon nemen ging ik, nietsvermoedend, snel
even bij de prijzen kast zitten om zodoende na het openingswoord direct met koffieschenken te beginnen.
Groot was mijn verbazing toen Rinus het woord tot mij richtte in verband met
mijn 40-jarig lidmaatschap van de club en de K.N.D.B. Natuurlijk wist ik wel dat
het ongeveer 40 jaar moest zijn, maar daar was ik op dat moment totaal niet mee
bezig. Een aangename verrassing dus die mijn ook uitgenodigde gezin goed voor
mij verborgen had weten te houden.
Na de warme woorden van voorzitter Rinus kreeg ik de versierselen opgespeld en
was er ook nog een taart. Ik wil dan ook graag op deze plaats het bestuur en alle
leden van harte bedanken voor de mooie avond.
Mede namens mijn gezin, Arie Schoneveld.
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Damkalender
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

30 maart
6 april
13 april
20 april
27 april
4 mei
11 mei
18 mei
25 mei
1 juni
8 juni
15 juni

Onderlinge competitie
Goede Vrijdag
Onderlinge competitie
Onderlinge competitie
Ludiek toernooi
Onderlinge competitie
Onderlinge competitie
Onderlinge competitie
Onderlinge competitie
Sneldammen
Algemene Leden Vergadering
Start Rabozomertoernooi
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Nieuwjaarstoernooi
Het traditionele Nieuwjaarstoernooi begon dit jaar met de huldiging voor Arie
Schoneveld. Arie, intussen 40 jaar lid van RDC, wist zelf van niks, en was blij
verrast toen hij een speld kreeg aangereikt voor zijn 40 jarig lidmaatschap. Dit
jaar ook weer een behoorlijke opkomst, 22 mensen waaronder wat jeugd. De
originele teamnamen werden dit jaar helaas weggelaten waardoor we het met
de “saaie” teamnamen (Team Arjen, Evert, Richard M en Steven) moesten
doen.
Team Arjen wist dit jaar te winnen, vlak voor team Evert. De bijzondere bordpunten regels (zie maar een goede indeling te krijgen met 22 ) zorgden voor
de einduitslag, bijzonder spannend dus.
De gezelligheid staat centraal op zo’n avond, en laat dan ook zien waarom er
dan ook zoveel mensen aanwezig waren! Dus mocht u twijfelen de volgende
keer, niet doen en gewoon komen dus!
Steven den Hollander
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Hoofdklasse Clubkampioenschap
In het vorige clubblad heeft u kunnen lezen dat de hoofdklasse 1 december al
voor een groot deel afgerond was. Een paar spelers moesten nog een boel
wedstrijden, maar voor het overgrote deel was iedereen bijna klaar. Voor
trouwe speler Arie was er vanaf december al geen tegenstander meer voor het
clubkampioenschap. Hij mocht zich lange tijd bezig houden met het PvEklassement. Niet veel later voegden ook de anderen zich bij hem, waarna de
laatste paar wedstrijden lang, erg lang duurden. Heel veel afzeggingen hielpen
niet en de laatste wedstrijden betroffen veelal dezelfde spelers en die kun je
natuurlijk maar één keer op een avond indelen. Uiteindelijk duurde het daarom
toch nog tot februari voor we eindelijk echt ‘klaar’ waren.
Richard M ging 1 december aan de leiding, maar juist in de allerlaatste wedstrijd ging het mis. Hij verloor van Eric-Jan en werd prompt voorbij gestreefd
door zowel Richard K als Cor. Beide hadden evenveel punten en een barrage
moest dus de beslissing brengen. Zoals het hoort, liet die even op zich wachten,
maar uiteindelijk werd er met versneld tempo bepaald wie zich weer een jaar
lang clubkampioen mag noemen. Die titel is dit jaar weer in vertrouwde handen bij Cor gekomen. De eerste barragewedstrijd liep nog net remise, maar in
de tweede partij stelde hij orde op zaken en stuurde hij Richard K met een zilveren plak naar huis.
De rest van de spannende strijd speelde zich allemaal af rond de streep™. Voor
Eric-Jan bleek het geen enkel probleem in de veilige zone te komen. Hij ging
zelfs voormalig koploper Jan Schijff nog nipt voorbij en ziet zijn naam terug op
de vierde stek. Arno stond er in december goed voor en wist zich met hangen
en wurgen nipt te plaatsen bij de eerste zeven. Hetzelfde gold ook voor Steven,
die zich pas de allerlaatste ronde veilig wist te spelen.
Ik krijg een beetje een déjà vu gevoel als ik zeg dat Mariëlle de streep™ vlak
boven zich vond. Officieel hoort daar een plek in de B-groep voor het kampioenschap van Rijnsburg bij, maar omdat niet iedereen even blij was bóven de
streep™ te zijn geëindigd, schittert Mariëlle toch weer in de hoogste categorie,
als voorbereiding op het NK vrouwen.
Laura is dit jaar de rodelantaarndrager van het stel (iemand moet het doen).
Veel pech en na december een zwaar programma zorgde ervoor dat ze bleef
steken op vier punten.
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De eindstand:
1. Cor van Dusseldorp
2. Richard Kromhout
3. Richard Meijer
4. Eric-Jan van Reenen
5. Jan Schijf
6. Arno Kooloos
7. Steven den Hollander
8. Mariëlle Meijer-Kromhout
9. Jan Oudshoorn
10.Arie Schoneveld
11.Laura Andriessen

10 – 16
10 – 16
10 – 15
10 – 13
10 – 12
10 – 8
10 – 8
10 – 7
10 – 6
10 – 5
10 – 4
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Verslag clubkampioenschap 1e klasse 2011 / 2012
Na een spannend toernooi waarin 2 spelers gelijk eindigen, is er niets mooier
dan dat deze 2 kemphanen elkaar in een rechtstreeks gevecht bekampen om te
bepalen wie de sterkste is. Na 11 wedstrijden waren Jan Parlevliet en Rinus
Kromhout gelijk geëindigd. 2 wedstrijden met een versneld tempo moesten de
beslissing brengen. In beide was Jan degene die de beste papieren had, maar
Rinus wist 2 maal te ontsnappen de ene keer nog fraaier dan de andere.
Omdat er bij ons op de club altijd met dammen beslist wordt wie er kampioen
wordt, moet er in zo´n geval gespeeld worden met nog minder bedenktijd.
5 minuten plus 5 seconden per zet is dan het tempo. De eerste partij werd ook
nu remise, pas in de 2e werd duidelijk dat Rinus de sterkste was en kwam er na
een hectische strijd een winnaar te voorschijn. Martijn Boekee werd op korte
afstand van voornoemd tweetal derde en Marco de Leeuw wist voor gerenommeerde dammers als Nico Mul, Kees Majoor en Jac van Delft vierde te
worden en plaatste zich zodoende voor de B groep van het kampioenschap van
Rijnsburg. Alle andere spelers komen uit in de c groep.
En dan nu de eindstand

1 Rinus Kromhout
Jan Parlevliet
3 Martijn Boekee
4 Marco de Leeuw
5 Nico Mul
6 Jac van Delft
7 Kees Majoor
8 Gert van Delft
9 Anton van Dusseldorp
10 Teun de Kluyver
11 Jan Lute
12 Jacob Hoek

We
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
10

Ptn
17
17
16
14
12
11
10
9
9
7
6
2
Rinus Kromhout
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Roosters A groep Kampioenschap van Rijnsburg
1
2
3
4
5
6
7
8

Spelers
Arjen de Mooij
Thomas Wielaard
Cor van Dusseldorp
Steven den Hollander
Richard Kromhout
Richard Meijer
Mariëlle Meijer-Kromhout
Jan Schijff
ronde 1
ronde 2
ronde 3
ronde 4
ronde 5
ronde 6
ronde 7

Groepsleider:
email:
Telefoon:

1-8
8-5
2-8
8-6
3-8
8-7
4-8

1

2

2-7
6-4
3-1
7-5
4-2
1-6
5-3

3

3-6
7-3
4-7
1-4
5-1
2-5
6-2

4

5

6

7

8

totaal plaats

4-5
1-2
5-6
2-3
6-7
3-4
7-1

Richard Meijer
revmeijer@tiscali.nl
(071) 4028520

Speeltempo: 60 min + 1 minuut per zet. Iedereen uit de A groep plaatst zich
voor de Hoofdklasse. Het Kampioenschap van Rijnsburg eindigt op 25 mei.

R D C 12
Roosters B groep Kampioenschap van Rijnsburg
1
2
3
4
5
6
7
8

Spelers
Arie Schoneveld
Arno Kooloos
Rinus Kromhout
Laura Andriessen
Jan Oudshoorn
Jan Parlevliet
Martijn Boekee
Marco de Leeuw
ronde 1
ronde 2
ronde 3
ronde 4
ronde 5
ronde 6
ronde 7

Groepsleider:
email:
Telefoon:

1

1-8
8-5
2-8
8-6
3-8
8-7
4-8

2

2-7
6-4
3-1
7-5
4-2
1-6
5-3

3

4

3-6
7-3
4-7
1-4
5-1
2-5
6-2

5

6

7

4-5
1-2
5-6
2-3
6-7
3-4
7-1

Arie Schoneveld
heerai@live.nl
(071) 4026427

Speeltempo: 60 min + 1 minuut per zet.
De nummers 1 t/m 4 plaatsen zich voor de Hoofdklasse.
De rest gaat naar de eerste Klasse.
Het Kampioenschap van Rijnsburg eindigt op 25 mei.

8

totaal

plaats
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Roosters C groep Kampioenschap van Rijnsburg
1
2
3
4
5
6
7
8

Spelers
Jac van Delft
Jacob Hoek
Jan Lute
Anton van Dusseldorp
Kees Majoor
Gert van Delft
Teun de Kluyver
Nico Mul
ronde 1
ronde 2
ronde 3
ronde 4
ronde 5
ronde 6
ronde 7

Groepsleider:
email:
Telefoon:

1-8
8-5
2-8
8-6
3-8
8-7
4-8

1

2-7
6-4
3-1
7-5
4-2
1-6
5-3

2

3

3-6
7-3
4-7
1-4
5-1
2-5
6-2

4

5

6

7

8

totaal plaats

4-5
1-2
5-6
2-3
6-7
3-4
7-1

Rinus Kromhout
jkromhoutzn@hetnet.nl
(071) 4023677

Speeltempo: 60 min + 1 minuut per zet. Iedereen plaatst zich voor de Eerste
Klasse. Het Kampioenschap van Rijnsburg eindigt op 25 mei.
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Verslag van het eerste
De vorige keer is iedereen weer bijgepraat over de verrichtingen van het eerste
tiental, terug op het oude nest in de hoofdklasse, na een relatief simpel jaartje
eerste klasse. De schrijver van dat stuk was eigenlijk meer een tussenpaus, een
eendagsvlieg die het stukje gauw weer wist over te geven. Slim gedaan… Eigenlijk was Steven de gedoodverfde opvolger van Eric, maar puber als hij is, probeerde hij daar vanaf dag één al onderuit te komen. In ruil voor allemaal leuke
stukjes over de verschillende toernooien die hij afloopt, was ik bereid de zware
taak op me te nemen te schrijven over de verrichtingen van het vlaggenschip
van RDC. Eric was gebleven bij de vijfde ronde, uit tegen Micone.
Ronde 5: Micone – RDC 1

18-2

Micone is een oude bekende, die (ook) al langer in de hogere regionen van de
nationale competitie vertoeft. Hoewel ze een puntje achter staan op de Rijnsburgse brigade, hebben ze gewoon een goed team. Geen zwakke plekken, dus
sowieso altijd lastig, maar daar staat tegenover dat ze ook geen uitgesproken
wereldtoppers hebben. Vooraf beloofde het dan ook een spannende wedstrijd
te worden. Jammer genoeg was Laura verhinderd, maar we hadden Arno kunnen losweken van het tweede.
Zoals altijd arriveerden we vroeg in de damzaal. Een gezellige kroeg met een
veredelde bingo-zaal er achter. Even een praatje maken met de tegenstanders,
die net als wij vrij relaxt zijn. We weten allebei dat het nog maar een paar minuten duurt voor het mes op tafel komt, maar tot die tijd alle tijd om te ontspannen. Micone leek de hoop op promotie al een beetje te hebben opgegeven
na de twee verrassende nederlagen tegen zeker niet de sterkste ploegen. Wij
daarentegen blaken weer van het zelfvertrouwen. We staan gewoon derde als
promovendus, dus alle reden om door te pakken. Alleen de eerste ronde tegen
Dordrecht was eeuwig zonde, maar dat scharen we maar onder opstartprobleempjes.
12:00, het startschot. Nauwelijks een uurtje later, de kruitdampen zijn nog niet
eens tot rust gekomen, staan we al een dam achter.
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Arno heeft het sowieso al niet echt getroffen met zijn tegenstander – Toby Hage is
toch een van de betere van Micone – maar
hij loopt ook in een verwoestende slagzet.
In de diagramstand is Arno met zwart aan
zet. Aan de twee om twee na 15-20 moet
je zin hebben, 11-17 en 02-07 zien er niet
echt aantrekkelijk uit, dus heel onlogisch is
01...14-20 niet. Ware het niet dat Toby
vervolgens naar dam ging met 02.27-21
16x27 03.32x21 26x17 04.29-23 18x29
05.35-30 24x35 06.33x24 19x30 07.28-22
17x28 08.39-33 28x39 09.43x05! Arno spartelde nog wel tegen, maar achteraf
had hij zich net zo goed aan de bar kunnen bezatten. Meer punten leverde het
in ieder geval niet op. De toon was gezet.
Vervolgens ging er her en der nog wat goed, maar er ging vooral veel, heel veel
mis. De kabouter van Thomas die we inmiddels allemaal kennen, leidde hem zo
erg af, dat hij na een sterk offer iets te snel zijn schijf wilde terugwinnen en
prompt definitief een schijf achter kwam. Steven zat even te dagdromen over
Denise en vergat zijn tegenstander over het centrum te overrompelen. In plaats
van een goede stand, hield hij alleen maar wat brandhout over en mocht hij
van geluk spreken dat hij nog op dam kwam. Jammer alleen van de verder verloren stand. Eric was met zijn gedachten al weer terug bij zijn zoon en schrok
pas wakker toen het eigenlijk al niet meer hoefde. Laten we het maar positief
benaderen en zeggen dat we verantwoordelijk waren voor de grootste overwinning uit de klasse.
Gelukkig was er ook nog een hoop leuks te beleven. Traditiegetrouw gingen we
in de binnenstad van Tilburg op zoek naar een etablissement dat de verfijnde
smaak van ons tiental op waarde weet te schatten. De Burger King en de MacDonalds komen dichtbij, maar vallen uiteindelijk toch nipt af. Het wordt toch
een gewone eettent. Dan blijkt maar weer dat je beter met 18-2 kunt verliezen,
dan met een lullige 11-9. Bij 11-9 probeert iedereen de schuldige aan te wijzen,
maar als iedereen schuldig is, ben je gauw klaar. Kun je het hebben over belangrijke dingen. Het liefdesleven van teamgenoten bijvoorbeeld. Of de banenjacht en literaire voorkeuren.
Uiteindelijk heeft dit alles nog twee positieve dingen teweeg gebracht. Ten eerste heeft Arno zich op voorhand beschikbaar gesteld voor verre uitwedstrijden
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van het eerste, als er achteraf tenminste maar gegeten wordt. En, ook niet onbelangrijk, RDC hoort bij een select groepje teams dat kan zeggen dat ze twee
punten hebben gehaald tegen Micone…
Ronde 6: RDC 1 – Zaanstreek 12-8
Na de domper in Tilburg moesten we natuurlijk waken voor pessimisme.
Spookbeelden als van twee jaar geleden, toen we volstrekt onnodig meerdere
keren met grote cijfers verloren van een bij elkaar getrommeld hoopje prutsers. Dat mocht niet gebeuren. 18-2 was een eenmalig slippertje… toch? Een
eerste tegenvaller was het afzeggen van Marc. Achteraf bleek de wedstrijd tegen Micone zijn laatste wapenfeit voor het eerste (dit seizoen tenminste) en
hadden we voor de overige wedstrijden invallers nodig. Thuis tegen Zaanstreek
werden we versterkt door Albert Huisman, zodat we geen leentjebuur hoefden
te spelen bij het tweede. Met Albert erbij hadden we er nog alle vertrouwen in
en dat bleek terecht.
Zaanstreek kwam met twee vrouwen naar het Rijnsburgse. Voor de overwegend mannelijke tegenstanders waarschijnlijk een onbekend fenomeen. Maar
bij RDC spelen al sinds jaar en dag meerdere vrouwen in de top mee, dus onze
mannen wisten er wel raad mee. Vooral Steven ontpopt zich dit seizoen als een
echte ladykiller. Telkens als hij tegen een vrouw speelt, weet hij die aan de zegekar te binden. Barbara Graas was alweer de tweede die te maken kreeg met
zijn vrouwonvriendelijke praktijken. Het einde van de partij was wat lachwekkend, met een tegenstander die een kleine 10 schijven en 34 tempi achter staat
en nog serieus doordamt, maar Steven liet zich niet van de wijs brengen. Net zo
min als Eric, die heel knap wist te winnen van Vitalia Doumesh, yogainstructrice en voormalig Nederlands
Kampioene. Toch geen alledaagse combinatie…
Ook Cor en Thomas wisten zich goed te
revancheren. Wellicht een beetje tactisch
opgesteld op de borden negen en tien,
maar ze pakten allebei de winst tegen hun
eigen Ruud. In het eerste diagram is Cor
met wit aan zet tegen Ruud de Groot.
Ruud heeft net 06-11 gespeeld, waarna
Cor de winst forceert. Een pupil had
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hetzelfde kunnen beginnen: 01.32-27!! dreigt er twee te slaan – dammen is
heel simpel – terwijl 23-28 niet mag vanwege een dammetje, dus 01…13-18
02.31-26! 22x31 03.36x27. Dreigt weer, nu met een doorbraak met 33-28, dus
03…11-17 04.27-22! 17x48 05.30-25 48x30 06.35x04. Een leerzaam fragmentje,
dammen op niveau doe je met achterlopen en twee om twee’s.
In het tweede diagram is Thomas met
zwart aan zet tegen een andere Ruud,
Ruud Holkamp wel te verstaan. Eigenlijk
is de stand zo remise als wat, maar
Thomas probeert nog een leuk geintje.
Wit zit in tijdnood en in tijdnood zijn wel
vaker fouten gemaakt: 01…14-20(!). Als
wit in alle rust had kunnen nadenken,
had hij ongetwijfeld de doorbraak met
33-29, 32-28 en 21-17 genomen met
remise als resultaat. Andere zetten verliezen allemaal. Uiteraard dreigt 20-25,
terwijl 30-25 niet kan. Onder druk van de vlag presteerde Ruud 02.32-28(?),
met als idee de dreiging 21-17. Thomas maakte het af met 02…11-16!
03.21-17of? 12x21 04.26x17 20-25! met een stijlvolle slotstand. Of althans, dat
had de slotstand moeten zijn: de zetten die wit nog presteerde hadden ook
achterwege kunnen blijven.
Tegenover de vracht aan overwinningen stonden jammer genoeg ook drie nederlagen. Richard M lette even niet op en verloor op klaarlichte dag een schijf,
Eric-Jan kreeg het deksel op de neus in het klassiek en Mariëlle liet zich met een
grote Barbatruc in tijdnood nog de kaas van het brood eten. Desondanks een
solide overwinning. We moeten wat moeite doen om de eerste twee plaatsen
nog te zien, maar we doen nog gewoon mee!
Ronde 7: IJmuiden – RDC 1

6-14

Tegen IJmuiden hebben we nog mooie herinneringen. Waren zij niet het team
dat twee jaar geleden de wedstrijd probeerde af te zeggen vanwege het barre
winterweer? Op zich weinig raars aan, die gure winterdag werd nauwelijks de
helft van de competitiewedstrijden verspeeld, maar zij waren het thuisspelende team! In Rijnsburg zijn we niet bang van een vlokje sneeuw, dus wij kwamen
gewoon. Ook dit jaar mochten we weer in december op reis naar IJmuiden. Dit
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keer ongeveer net zoveel last van sneeuw als twee jaar eerder, weinig tot geen
dus. De speelzaal was ouderwets steenkoud bij binnenkomst, dus om twaalf
uur traden tien Rijnsburgse ijsblokjes aan tegen tien IJmuidense ijsblokjes. Gelukkig warmde het vrij snel op, dus konden de jassen (in theorie) weer uit.
Tegen IJmuiden kregen we hulp van nieuwbakken papa Pieter-Jan. Hij leek wat
nerveus vooraf, want het was al weer een
tijdje geleden dat hij een serieuze wedstrijd had gespeeld. Tja, dat is natuurlijk
altijd maar afwachten hoe dat gaat. Dammen verleer je gelukkig nooit, maar je verliest wel je routine en automatismes zijn
ver te zoeken. Gelukkig verlies je niet zo
gauw je gezond verstand en rekenen verleer je eigenlijk nooit. Hoewel de partij nog
goed en wel moest beginnen, kon zijn tegenstander in de diagramstand (wit aan
zet) al opgeven. Het lag in ieder geval niet
aan Pieter-Jan dat hij niet om één uur naar
huis kon…
Waar we tegen Micone de hele wedstrijd extra risico moesten nemen om de
vroege dam achter weer goed te maken, hielp de eenvoudige schijfwinst ons
tegen IJmuiden in het zadel. De overwinningen volgden elkaar in hoog tempo
op. Steven won eenvoudige van alweer zijn derde vrouwelijke tegenstander (6
uit 3), Laura haalde een éénzetter uit en Richard K vouwde zijn tegenstander
soepeltjes op. In de diagramstand heeft Richard K het met zwart bijna perfect
voor elkaar. Alleen de schijf op 5 staat
‘achter’ de hek. Maar ach, hij houdt
ondertussen met zijn hek maar liefst acht
witte schijven vast. Het duurde dan ook
niet lang voordat zijn tegenstander het
hopeloze van zijn missie inzag en zijn
verlies inluidde met een eerste schijfoffer.
Met maar liefst zes overwinningen op zak
keerden we weer voldaan huiswaarts. De
twee jammerlijke nederlagen, een door
een slechte tijdverdeling en een door een
heus vijf om twee eindspel, werden gauw
vergeten.
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Ronde 8: RDC 1 – Constant Charlois 9-11
De wedstrijd tegen Charlois is om de één of andere reden altijd beladen. We
vinden met zijn allen dat wij eigenlijk beter zouden moeten zijn, maar desondanks gaat het bijna nooit heel soepel tegen de Rotterdamse dammers. De
laatste jaren was er ook altijd wel ruzie of onenigheid over het één of ander.
Grappig genoeg is Daouda Soumah daarin vaak leidend voorwerp. Richard K
krijgt in niet mis te verstane bewoordingen te horen dat hij onsportief is omdat
hij geen remise geeft en tegen Richard M geldt de ‘aanraken is zetten’-regel
niet voor hem. Dit jaar doet hij ook weer mee. Tegenstander: Richard M, dus
dat belooft nog wat.
En inderdaad, tegen het einde van de partij, in dikke tijdnood voor Richard M, slaat
de vlam weer in de pan. In de diagramstand speelt Richard 01…17-22. Dreigt er
vier te slaan, maar dat had hij in de snelheid gemist. Wit reageert met 02.23-19 en
ramt de klok in alsof hij het ei van Columbus heeft uitgevonden. Richard is door dat
enthousiasme volledig van de wijs (‘zal wel
in een zetje gelopen zijn’) en slaat
02…14x34??. Wit reageert als door een
hond gebeten: nee, dat mag niet, terugzetten! Richard zet de stand weer terug, kijkt nog even, slaat vervolgens netjes
02…22x13 en drukt de klok in. Soumah begrijpt het nu ook niet meer en begint
te roepen dat Richard vals speelt. Het was dan wel weer best grappig om dat
van hem te horen, maar goed. Half Constant gaat zich ook met de partij bemoeien, waarbij meerdere verhalen de revue passeren.
1. Het echte verhaal: zwart heeft 14x34 geslagen en moest terugzetten voordat hij de klok had ingedrukt;
2. Zwart heeft 14x34 geslagen en de klok ingedrukt, dus met die stand moet
verder gespeeld worden. Toen Soumah door kreeg dat die stand ook verloor, kwam de volgende versie;
3. Zwart heeft 22x33 geslagen en de klok ingedrukt.
De arbiter Gé Berbee had het niet met eigen ogen gezien (je kan niet overal
tegelijk zijn), maar ging methodisch te werk om de waarheid te achterhalen.
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Soumah was niet erg standvastig met zijn verhaal, dus heel geloofwaardig vond
hij het niet. Uiteindelijk besliste hij dat moest worden doorgespeeld na
02…14x34. Soumah weigerde de verloren stand uit te spelen en verloor op de
klok.
Ondertussen was hij allesbehalve stil en daar heb je natuurlijk vooral in tijdnood flink last van. Mariëlle werd daar onder andere slachtoffer van. Zij verloor
jammerlijk door een moment van onachtzaamheid.
En ook Thomas werd ongewild slachtoffer. In de diagramstand staat wit prima,
als hij maar vervolgt met 01.42-37! Houdt
de zwarte aanval tegen en neemt ondertussen een leuk grapje mee. De enige zet
voor zwart 01…14-19 is dan namelijk verhinderd door 02.37-32 27x38 03.39-33
38x29 04.18-13 09x18 05.30-24 29x20
06.25x03! Zwart zal zijn toevlucht dus
moeten zoeken in een offer met 01…2732 met een klein beetje compensatie.
Jammer genoeg vervolgde Thomas met
01.39-34(?) en werd vervolgens snel onder de voet gelopen.
Achteraf bleken dat dure punten. De drie overwinningen die wij wisten te behalen, waren niet genoeg om de vier nullen weg te poetsen, dus kreeg ook deze Constantse ontmoeting een nare bijsmaak.
Ronde 9: RDC 1 – Heijmans Excelsior 12-8
Heijmans is een meervoudig ereklasser en ook al zijn ze weer afgezakt naar de
hoofdklasse, toch hebben ze nog altijd een sterk team. In het begin van de
competitie stonden ze stijf bovenaan, maar door wat onverwachte uitslagen
inmiddels net als RDC een goede middenmoter. Evenveel wedstrijdpunten, al
hebben ze natuurlijk veel meer bordpunten na onze wanprestatie tegen Micone. Het team waar zij van hebben verloren, IJmuiden, leverde ons vlaggenschip
gek genoeg nauwelijks problemen op. Hoop doet leven, dus we gaan voor een
overwinning!
Het begin is jammer genoeg niet zo best. Richard M loopt in een simpel zetje en
verliest een schijf. Weliswaar heel veel compensatie, maar uiteindelijk leverde
het doorspelen toch geen punten op. Rinus doet deze ronde mee als vervanger
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voor Marc en dat legt ons zeker geen windeieren. Met een mooie combinatie
snoert Rinus zijn tegenstander vakkundig de mond.
In de diagramstand lijkt er toch weinig
aan de hand voor wit, maar schijn bedriegt. Rinus haalt knap uit met 01…2127! 02.32x12 07x18 03.23x12 03-08
04.12x03 22-28 05.33x22 13-19 06.24x13
09x27 07.03x20 15x31! Weliswaar
‘slechts’ een ruil, maar wel eentje met
perspectief. Het duurde niet lang voor
Rinus door de leeggeslagen vleugel van
wit wandelde en de partij won.
Verder werd er vooral oerdegelijk gespeeld. Mariëlle zat tegen een van de toppers van Heijmans, maar ze gaf geen
krimp, pakte brutaal de aanval en gaf geen enkele kans weg. Jammer genoeg
deed haar tegenstander ook geen al te gekke dingen, dus werd het ‘gewoon’
remise. Wel met een smurf als resultaat overigens. Laura had het zwaar, haar
stand kraakte in zijn voegen, maar hield uiteindelijk toch gewoon stand. Cor
deed wat er van hem wordt verwacht, een degelijke overwinning scoren.
De overwinning van Thomas leek op het eerste gezicht ook ‘gewoon’ tot stand
te zijn gekomen en het noemen niet waard, maar toch zit er een paar leuke variantjes in de diagramstand. Frank Teer hield het gauw voor gezien na 01.2823?? 22-28! Op het eerste gezicht ziet de stand van wit er ook dramatisch uit.
Zwart hoeft alleen maar af te wachten, bijvoorbeeld 01.44-40of? 14-19 en
zowel 40-34 (1 om 2) als 43-39 (1 om 4)
is verhinderd. Toch blijkt het allemaal
nog niet zo erg, als Frank maar extreem
koelbloedig is en offert met 02.27-21!
16x27 03.43-39! de clou is dat zwart
moet afwikkelen naar remise, of een nul
krijgt. Op 03…18-23 slaat wit na 04.4034 het bord leeg: 04…23x43 05.34x03
43x34 06.03x16! Ondertussen dreigt wit
ook met schijfwinst na bijv. 03…09-14
04.28-23 19x28 05.39-34 28x30
06.25x32! Zwart moet dus wel afhaken
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met 03…17-21 04.26x17 27-32 05.38x27 (met 28 slaat verliest nog door 18-23)
29x38 06.17-12(!) 22x44 07.12x03 met remise als resultaat. Voor een ‘gewone’
overwinning toch best een leuk fragment…
Door onze degelijke partijen wist Heijmans nauwelijks scheuren in onze
verdediging te krijgen, laat staan grote gaten. We konden dan ook met een
gevoelsmatig vrij makkelijke overwinning naar huis.
Ronde 10: Van Stigt Thans – RDC 1

9-11

In Schiedam was het voor de start een drukte van jewelste. Zij hebben drie
teams in de nationale competitie spelen, netjes verdeeld over bijna alle klassen. Het derde team moest de ereronde – een ronde eerder waren ze kampioen geworden – afgezonderd van de clubgenoten spelen. Echt spannend was
het natuurlijk niet voor ze, maar ze konden in ieder geval zo veel herrie maken
als ze wilden. Tegen Scheveningen hadden ze een welwillend slachtoffer getroffen.
Wij mochten samen met Culemborg aantreden tegen de eerste twee teams van
Van Stigt Thans. De loting leek op voorhand wel vrij gunstig, maar of we ook
zouden winnen bleef lange tijd onduidelijk. Het keerpunt van de partij kwam
op het bord van Eric. Hij heeft met
zwart net 11-17 gespeeld en dreigt met
een twee om twee doorbraak. Achterlopen met 37-32 is natuurlijk uit den
boze door (ook) 17-21. Tijdens een
sneldampotje zullen bijna alle witspelers de dreiging ongetwijfeld ongedaan
maken met 34-29 en 33-28. Vreemd
genoeg presteerde wit echter 01.4439?? Eric nam dankbaar de doorbraak
en won geruisloos. In de diagramstand had wit ook kunnen toeslaan met 01.3631! 27x36 02.26-21 17x26 03.37-31 26x48 04.33-29! 48x30 05.35x11 23x34
06.11-07 met doorbraak en een mooie stand. Met een beetje pech zou wit het
zelfs kunnen winnen.
Aan het eind van de rit bleek deze overwinning heel belangrijk. Ver in het zesde
uur, we wisten niet van ophouden, stonden we nog steeds de overwinning van
Eric voor. Alleen Eric-Jan en Laura zaten nog voor de winst en Richard K pro-
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beerde uit alle macht een remise uit het vuur te slepen. Allereerst bleek dat
laatste niet te lukken. Richard moest uiteindelijk toch het hoofd buigen, waarna
ons lot in de handen van Eric-Jan en Laura lag. Eric-Jan was het eerste klaar, om
vijf minuten voor zes(!). Eric-Jan had met wit lange tijd een schijfje voor gestaan, al dreigde zijn tegenstander wel steeds die schijf terug te winnen. Helaas
zag Eric-Jan het na de uitputtingsslag niet meer zo helder en offerde hij onnodig zijn schijf terug. De stand zag er op het eerste gezicht hoopvol uit, maar dat
bleek gezichtsbedrog: remise.
Alleen Laura was toen nog over bij een
stand van 9-9. Haar tegenstander was geen
kei in het eindspel en had een eenvoudige
remisestand om zeep geholpen. In de
diagramstand dreigt Laura (zwart) rustig
naar dam te lopen en door overmacht te
winnen. Wit kan het nog net houden door
01.35-49 met de dreiging 01…31-36 02.2923 14x28 03.49-32! met een benauwde
remise. Wit dacht echter slim te zijn met
01.47-41? 37x46 02.29-23. De oplettende
dammer zal zien dat zwart gewoon met de
dam van 14 kan slaan met een simpele winst voor zwart. Helaas zag ook Laura
het allemaal niet meer en zij presteerde het jammerlijke 02…46x19?? 03.35x36
met een hopeloze remisestand als resultaat. Laura wilde nog één klein geintje
proberen met 03…14-19! Wit zag natuurlijk ook dat Laura zijn dam dreigde af
te pakken met 19-13, terwijl 36-47 ook niet kan door damafname. Geholpen
door vermoeidheid en tot grote ontsteltenis van Rob Clerc die was komen
kijken, presteerde wit 04.36-41??? en zonder af te wachten tot Laura de dam
sloeg, vroeg hij zich vertwijfeld af wat er eigenlijk gebeurd was…
Ronde 11: RDC 1 – TDV 2 11-9
De laatste ronde tegen TDV 2 ging voor de Rijnsburgers nergens meer om. Zelfs
een 20-0 overwinning zou ons niet de felbegeerde play-off plaats kunnen opleveren (we stonden 21 bordpunten achter), terwijl degradatie natuurlijk uit den
boze was. Voor onze Tilburgse vrienden (en, toegegeven, vriendinnen) was het
heel anders. Zij stonden op de elfde plaats, een plek die rechtstreekse degradatie betekent. Ze hadden evenveel wedstrijdpunten als de naaste concurrent
Dordrecht, onze tegenstander uit de eerste ronde. Ze hadden alleen wat min-
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der bordpunten. Voor hun was dus op zijn minst een puntje noodzakelijk om
het vege lijf te redden.
Een gelijkspel zat er ook lange tijd in. Of
misschien nog wel erger… Dat had in ieder
geval weinig te maken met de tegenstander van Cor, die nauwelijks tijd kreeg bij te
komen van de openingszet. In de diagramstand is er nog niets aan de hand, maar wit
vond het blijkbaar nodig met schijfwinst te
dreigen via 01.38-32? Zo’n cadeautje is wel
aan Cor besteed, die met 01…22-28
02.33x22 18x38 03.43x32 14-19! 04.29-23
12x23 05.46-41 19x30 een schijfje veroverde.
Lange tijd bleef de schade voor de Tilburgers beperkt tot die ene nederlaag.
Door een ongelukkige nul van Laura was het om en nabij de tijdnood zelfs ‘gewoon’ gelijk. Gelukkig deed de klasse van de Rijnsburgers zich daarna eindelijk
alsnog gelden.
Steven heeft de koosnaam ladykiller niet
geheel onverdiend gekregen. Alle vrouwen
die hij tegenover zich vond, zijn met haar
en huid verslonden. Ook Laura Timmerman, meervoudig finaliste van het NK
vrouwen en sneldamkampioene van Nederland. Steven heeft met wit zojuist een
schijfje geofferd voor het goede doel.
Zwart kan eigenlijk nergens heen en verslikt zich in 01…32-38? Net een zet te snel.
Eerst even 11-16 en daarna pas 32-38 levert minimaal een punt op. Doordat schijf
39 er nu nog staat gaat het hard bergafwaarts met zwart: 02.33x42 27-32
03.41-37 32x41 04.36x47 22-28of? (Na 11-16 39-33! loopt zwart vast) 05.42-38
17-22 06.38-33! met altijd schijfwinst. Zwart rommelde nog één zet maar gaf
vervolgens gedesillusioneerd op.
Met de nipte 11-9 overwinning konden we de dammers uit Tilburg vaarwel
zeggen. Achteraf bleek dat zelfs een gelijkspel voor hen niet geholpen zou heb-
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ben, want de directe concurrent haalde uit tegen IJmuiden. TDV 2 mag het volgend jaar weer in de eerste klasse proberen.
En RDC 1 lijkt eindelijk weer terug waar het hoort. Aan de goede kant van de
middenstreep in de hoofdklasse. Het jaartje eerste klasse is nu echt een ver
verleden, achter ons. Gaan we niet meer doen… Voor de volledigheid nog de
top drie van het MWS-klassement, met debutant Steven als fiere koploper.
Chapeau!
1. Steven den Hollander
2. Cor van Dusseldorp
3. Eric Hogewoning

296 pnt
273 pnt
243 pnt

Komt een dammer bij de dokter
"Goedemorgen dokter"
"Goedemorgen meneer, wat scheelt eraan?"
"Nou, ik heb eigenlijk al het hele seizoen steeds een vervelende uitslag".
"Ok, waar heeft u de uitslag?"
"Bijvoorbeeld hier: dit was tegen Schiedam, ik had een goede stand, maar die
kon ik niet vasthouden."
"Uhh ja, een goede houding is inderdaad belangrijk. Bedoelt u dat u ook last
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van uw rug heeft?"
"Nee dokter, ik bedoel dat ik een goede stand niet af kan maken. Het gaat telkens mis, positioneel of door een combinatie"
"Een combinatie van uw positie en die uitslag?"
"Nee, de uitslag is juist het gevolg!"
"Ah juist. En wat is dan volgens u de oorzaak?"
"Tja dokter, daarvoor kom ik juist naar u. Ik vermoed dat het misschien een
concentratieprobleem is."
"Waarom denkt u dat?"
"Nou, zo ongeveer halverwege de partij, ga ik heel veel tijd gebruiken. Uiteindelijk kom ik dan in tijdnood en dan gaat het dus mis."
"Ik begin het te begrijpen, dus door concentratiegebrek komt u tijd tekort. Dit
leidt tot stress en dat leidt weer tot de eerder genoemde klachten."
"Inderdaad dokter. Is er ook wat aan te doen?"
"Nou, ik ben bang dat het chronisch is"
"Chronisch? Oh, daar schrik ik van. Betekent dat dat er niks aan te doen is?"
"De oorzaak zal niet verdwijnen, maar veel mensen kunnen beter met hun tijd
omgaan na elektro-klok-therapie".
"Ik weet het niet dokter, dat is niks voor mij ben ik bang. Is er niks anders?"
"Tja, er is nog wel een andere behandeling, maar die is wat experimenteel."
"Ik sta verder overal voor open, zelfs voor een naamloos skelet."
"Haha, nou, dat ik probeer ik juist te voorkomen. Nee, ik bedoel hypnose."
"Prima, moet ik daar een nieuwe afspraak voor maken of kan dat meteen?"
"Gaat u maar liggen. Kijk in mijn ogen en luister naar mijn stem. Ik tel tot 5 en
daarna valt u in een diepe slaap..1..2.....3........4............5. Ik wil dat u in gedachten terug gaat naar het beslissende moment in Schiedam. Ziet u dat?"
"Ja, dat heb ik voor me"
"Wat gaat er nu door u heen?"
"Even denken....oh natuurlijk, hier moet 29-24, dat wint!"
"Ik geef het op, dit is hopeloos, word maar weer wakker"
(.....even later.......)
"Nou dokter, ik weet niet hoe u het gedaan heeft, maar ik denk dat het geholpen heeft, ik voel me stukken beter!"
"Uhmm, maar ik heb eigenlijk..."
"Ontzettend bedankt dokter en een fijne dag nog!"
De huisdamarts
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Verslag van het tweede
Stranden in het zicht van de haven, of……………!
Er is niets zo frustrerend als stranden in het zicht van de haven. Net voordat je
je doel bereikt hebt, gaat het toch nog mis. Het doel was duidelijk, ons handhaven in de eerste klasse. We waren goed op weg maar, zoals we allemaal weten,
zit het venijn nu eenmaal altijd in de staart. In de laatste wedstrijd van de competitie kwam 020 toch nog een keer tot winst en ging ons op de ranglijst voorbij
wat directe degradatie betekende. De vraag doemt dan ook op, ging het in de
voorgaande wedstrijden dan al mis? Het antwoord daarop is simpel, ja.
In mijn vorige verslag was ik gevorderd tot de wedstrijd tegen Ons Genoegen.
Een cruciale wedstrijd was die tegen H.D.C. Ons doel bereikt op 10 december.
Op dat moment stonden beide ploegen op gelijke hoogte en het werd een van
de spannendste wedstrijden van het seizoen. Zeer dicht waren we bij een
overwinning, uiteindelijk hoopten we op gelijkspel, maar helaas verloren we
deze belangrijke wedstrijd. Uiteraard werd wel gewonnen van het zwakke Constant, maar de resterende wedstrijden werden alle verloren. Tegen de echt
sterke teams wisten we geen vuist te maken, daarvoor missen we nu eenmaal
de kracht. Een oude sportwet is dat je altijd op de plek eindigt waar je thuishoort. Toch blijft het knagen want we waren er dicht bij.
In mijn vorige verslag schreef ik dat ik trots was op het team. Uiteraard is mijn
mening niet veranderd. Het was mooi te zien dat sommige spelers boven zich
zelf uitstegen en goed partij wisten te geven aan spelers die vele malen sterker
waren. Ook de spelers die niet zo goed draaiden, wisten ondanks dat toch gemotiveerd te blijven. De teamgeest was ook behoorlijk sterk. Nauwelijks afmeldingen (iets wat een teamleider enorm veel werk bespaart). Een speciaal
woord van dank wil ik richten aan superinvaller Kees Majoor. Als het echt nodig
was, hoefde ik maar te bellen en Kees zei altijd ja. Daarbij pakte hij ook nog
eens een paar mooie punten mee ("dat is goed voor mijn rating", was het
commentaar van Kees).
Volgend seizoen dus weer in de tweede klasse.
Ik heb wel zin in een kampioenschap.( chinees op kosten van de club, Cor mag
er wel rekening mee houden i.v.m. zijn begroting)
Arie Schoneveld
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RDC provinciaal
VOOREERST
Ik begin met me te verontschuldigen: In ons vorige nummer is een verschrikkelijke fout geslopen. Aangezien ik meer doe dan alleen wat dammen. (Had ik
daar maar wat meer tijd voor, vooral voor het oefenen thuis! En naarmate je
ouder wordt, ga je meer merken, dat je tijd tekort komt.) Dus wat deed ik, toen
ik niet helemaal zeker was van wat ik instuurde? Ik vroeg brutaal of de jonge
redacteurs even keken, of ik het helemaal goed had gedaan. Zij waren er na
controle tevreden mee. En dat terwijl iedereen kon zien, dat er een stomme
fout was gemaakt. We moesten twee keer tegen Naaldwijk. Dat is goed overgekomen, en die twee wedstrijden waren ook alle twee in Rijnsburg, maar natuurlijk niet op dezelfde datum! Dus nu even de juiste datum van ons optreden
tegen een tweede groep Naaldwijkers: Dat was op vrijdag 11 november 2011,
niet op vrijdag 14 oktober! Stom hè? Dus iedereen viel over mij heen, toen het
boekje was uitgekomen. Bij deze mijn gemeende excuses en die van de foute
redacteur.
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RDC provinciaal tegen HDC
Op vrijdag 25 november 2011 ontving RDC zes spelers van “Ons Doel Bereikt”
uit Den Haag om met een geselecteerd zestal de eer van de club te verdedigen
of gewoon om een damspelletje te spelen ter promotie van de damsport. Dat
moest later wel uit de uitslag blijken. Kees had zijn avond niet en was al snel
klaar. Na een flinke slagzet kon hij zijn tegenspeler de hand reiken. Ook Anton
kreeg het snel moeilijk en net als Jac gaf hij zijn tegenspeler de hand. Onze
hoop was op de drie sterken gevestigd, maar die moesten wel alles winnen om
tot gelijk spel te komen. Dat lukte bijna, maar net niet helemaal. Verder maar
niet veel aandacht meer aan besteden. Rinus, die er zo lang voor gestreden
had, had aan een schijf niet genoeg voor de club.
De uitslag voor de club per speler:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

RDC

-

ODB

5 - 7

Richard Meijer
Richard Kromhout
Rinus Kromhout
Anton van Dusseldorp
Jac van Delft
Kees Majoor

-

Piet Scheeres
Harold Jagram
Dion van Bommel
Ben Hoogland
Wim Stoker
Nerin Bisseswar

2
2
1
0
0
0

-

0
0
1
2
2
2

RDC provinciaal tegen KDC
Op Vrijdag 2 december 2011 ontving de Katwijkse damclub RDC hun stadsgenoten van KDC. Rinus, Arie, Martijn en Gert konden of wilden niet winnen van
hun stadsgenoten. Dampromotionaliteit is vooral in eigen dorp of stad belangrijk. Maar Hans Klinkenberg had een andere instelling en wilde met een klinkende overwinning terug naar zijn club. Arjan Varkevisser volgde zijn voorbeeld. De uitslag voor de club en per speler:
RDC
1. Rinus Kromhout
2. Arie Schoneveld
3. Martijn Boekee

-

KDC

4 - 8

Jan Schijff
Jack van der Plas
John Bruin

1 - 1
1 - 1
1 - 1
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4. Gert van Delft
5. Kees Majoor
6. Anton van Dusseldorp

-

Gé Berbee
Hans Klinkenberg
Arjan Varkevisser

1 - 1
0 - 2
0 - 2

RDC provinciaal tegen Naaldwijk 2
Op dinsdag 10 januari 2012 is ons zestal Rijnsburgers naar Naaldwijk getrokken
om hun kunnen te meten met de spelers van Naaldwijk 2. We kwamen met een
sterke ploeg uit. Hoe sterk we uitkomen, wordt niet op mijn niveau beslist. Achteraf is duidelijk, of er gekozen is voor damprofessionaliteit of voor dampromotionaliteit. In dit geval was duidelijk gekozen voor de damprofessionaliteit. Wij
moesten dit keer winnen. Als ik meespeel, ben ik zo in mijn spel verdiept dat ik
niet kan volgen, wat er aan de andere borden gebeurt. Maar achteraf blijkt dat
Richard het eerst klaar was met zijn spel. Hij had niet de moeilijkste tegenstander. Anton volgde als tweede. Jac en Gert werden derde en vierde en hoe? Ze
laten keer op keer zien, dat ze groeien in hun spel. Nu ook wonnen zij van sterkere spelers Voor de rest van de avond werd het damspel begeleid door boormachinegeweld. Kees had veel moeite met Ton van de Ende, dat kostte tijd. En
ook Martijn heeft erg zijn best gedaan om remise te krijgen.
De uitslag per speler en van de partij:
Naaldwijk 2 RDC
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Geert van Marrewijk
Bernard de Koning
Walter de Koning
Jan van der Voort
Ton van de Ende
Ard van Wingerden

-

Richard Kromhout
Martijn Boekee
Gert van Delft
Jac van Delft
Kees Majoor
Anton van Dusseldorp

4–8
0
1
0
0
1
2

-

2
1
2
2
1
0

RDC provinciaal tegen Naaldwijk 1
De twee laatste wedstrijden van het seizoen, beide door het slechte weer uitgesteld, maar toch gespeeld. Op dinsdag 7 februari 2012 gingen wij naar
Naaldwijk om een wegens te slecht weer uitgestelde partij te spelen tegen de
dammers van Naaldwijk. Wij kwamen van alle kanten, uit Delft, uit Rijnsburg,
uit Oegstgeest enz. om de strijd aan te gaan tegen de Naaldwijkers, die er niet
ver voor hoefden te reizen. Frerik en Rinus zorgden voor een goed begin. Kees
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en Gert maakten die winst weer ongedaan. Toen was de hoop op Nico en Laura
gericht. Ze hebben in ieder geval gezorgd, dat we met één punt naar huis konden. De uitslagen gedetailleerd:
Naaldwijk
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nico Zwinkels
Ad vd Voort
Martijn Scholten
Peter Bentvelzen
Jeroen Dekkers
Hans Bentvelzen

-

RDC

6-6

-

Frereik Andriessen
Rinus Kromhout
Kees majoor
Gert van Delft
Nico Mul
Laura Andriessen

0–2
0–2
2–0
2–0
1–1
1–1

RDC provinciaal tegen MDV
Op vrijdag 17 februari 2012 ontvingen de Rijnsbugse dammers in Katwijk de
Monsterlijke dammers. Er werd lang en gespannen gevochten om de punten.
Een mooi begin werd door Anton verzorgd. Al heel snel had hij een dam. Die
wist hij ook achter zijn eigen schijven te verbergen. Het was verstandig van zijn
tegenstander om daar niet lang tegen te vechten. Onbegonnen werk. Dus hij
was het eerst klaar. Mooi gedaan! Als tweede kwam Kees klaar in zijn partij
met een remise In dit geval mooi, want we stonden al voor. Richard deed het
beter en maakte onze voorsprong nog groter. Nico kon toen ook gemakkelijk
berusten in een remise. Martijn en Arie maakten toen de zaak af met twee
mooie overwinningen. Dat maakte duidelijk, wie die avond de sterksten waren.
(Dat wil per avond nog wel eens verschillen)
De uitslagen gedetailleerd:
RDC
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anton van Dusseldorp
Kees majoor
Richard Meijer
Nico Mul
Martijn Boekee
Arie Schoneveld

-

MDV

10- 2

-

Gilles van Winkel
Gerttjan Voois
Joop Buurman
Frans Boers
Gerard vd Valk
Bert Molenkamp

2–0
1–1
2–0
1–1
2–0
2- 0
Kees Majoor
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Halve finales vrouwen 2012
Amper bekomen van het NK 2011 ging in januari de halve finale voor het NK
weer van start. De opzet was ten opzichte van vorig jaar weer wat veranderd.
Zo speelden wij twee wedstrijden op 1 dag met Fischerspeeltempo en was de
speellocatie dit jaar redelijk dichtbij, nl. in Amstelveen.
Vooraf vroeg ik mij af hoe het zou zijn om een halve finale met 2 wedstrijden
op een zaterdag te spelen. Wat voor invloed zou dit hebben op het spel? Nu
zult u wellicht denken dat ik daar nu (na afloop van het toernooi) een antwoord
voor u op heb. Nou dan moet ik u teleurstellen. Door het beperkte aantal deelnemers van 11 die verspreid werden over 2 groepen, kwam het er op neer dat
ik slechts 1 keer dubbel hoefde te spelen.
Het toernooi begon ik tegen Laura Timmerman. In het begin ging het lekker gelijk op, maar richting het einde van het middenspel kwam ik toch wel onderdruk te staan en kon ik niet voorkomen dat ze voor niets dam kon gaan halen.
Er restte mij niets anders dan dubbel te offeren en dan op hoop van zege ook
naar dam te lopen. In het onderstaande diagram
kwam 17-21, 23-18 en 8-12 en vervolgens hard
rennen naar dam.

Een eindspel met 2 schijven achter is altijd lastig,
maar met secuur spel moet een remise wel mogelijk zijn. Iets waar ik eigenlijk
ook nog rekening mee moest houden, maar wat
ik eigenijk niet deed, was dat in dit toernooi
geteld werd met de zgn. plus- en minremise.
Maar zoals gezegd, wist ik dat wel, maar was ik er
niet bewust mee bezig tijdens deze partij.
Ik was eerder op dam (zie diagram). Toen ik dam
haalde had ik de volgende remise variant reeds
berekend. Er volgde nl. 32-28 49-16 11-6 24-30
35*13 12-17 22*11 16*46.
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Twee weken later stond er een nieuwe damdag op het programma. En dit keer
was het echt een hele dag want ik speelde deze dag 2 wedstrijden. Wanneer
het ongeveer was, herinnert u zich nog die vrijdag dat het zo hard sneeuwde
waardoor heel het Nederlandse verkeer ontregeld was. Ja, mooi de dag daarna
was het voor mij de dag van de waarheid. Een dag met 2 punten zou mooi zijn,
maar om een wat riantere uitgangspositie te hebben, was 3 punten eigenlijk
beter. Echter met het programma dat ik had was dat niet zo’n eenvoudige opgave. In de ochtendronde speelde ik tegen clubgenote Gera. In de middag was
Vitalia Doumesh mijn tegenstandster. De eerste ronde tegen Gera leek een rustig klassiek spel te worden. De tempoverhouding was erg in mijn voordeel. Gera zette een Ghestem aanval in. Enigszins op de bluf antwoordde ik met ook
een Ghestemdoorstoot.
Het lijkt nu of ik dreig met tussenlopen op 17. Om
dit te voorkomen speelde Gera 21-26. Nu volgde
als nog 22-17, 37-31 en 39-34. Als Gera in plaats
van 21-26 18-23 had gespeeld, is het maar zeer de
vraag hoe het verder zou zijn afgelopen. De ochtendronde had voor mij niet heel lang geduurd, dus
ik had genoeg tijd om buiten een frisse neus te halen. En fris was het buiten kan ik u vertellen. Mijn
middagtegenstandster Vitalia speelde een lange
partij in de ochtendronde tegen Laura Timmerman. In een remisestand gaf Laura het uiteindelijk onnodig weg. Het signaal was dus duidelijk een remise tegen
Vitalia behoort toch zeker tot de mogelijkheden.
De middagronde ging van start. De opening van mij was niet om aan te zien. En
op zet 20 stond ik al echt zwaar onder druk. Dit bleef een hele tijd zo eigenlijk.
Ook op zet 40 was het nog niet veel beter. Op zet 48 deed ze een zwakke zet.
Nu zult u ongetwijfeld, denken o, dat was in tijdnood, dus dat kan iedereen gebeuren. Nee, mensen wij speelden met Fischer dus niks 50 zetten en dan weer
een uur erbij. Ze had nog voldoende tijd. Met een schijf voorsprong wist ze wel
het eindspel in te gaan. Na zo lang onderdruk gestaan te hebben, was het helder denken er niet echt meer bij.

R D C 35
Ik had toen onderstaande stand op het bord. U
moet zich weer even bedenken dat wij met plus- en
minremise speelde. In deze stand zag ik hoe ik snel
naar remise kon afwikkelen door 20-24 29-20 50-45
34-30 en 45-18. Echter de stand die overblijft is een
minremise. Met het hoe en wat van de plus- minremise zal ik u hier verder niet vermoeien. Maar ja,
bewust een minremise aangaan is ook zo wat. Ik
ging eens wat rondlopen en nadenken over de tussenstand. Daarbij kwam ik tot de conclusie dat als ik een minremise zou nemen
ik de volgende week aan remise genoeg had tegen Barbara Graas. Nou dat
moest toch te doen zijn. Daarom besloot ik de beschreven variant te nemen,
want winnen zou ik deze stand toch niet. Ik kon natuurlijk wel proberen remise
zonder min op het bord te krijgen, maar het risico van iets doms doen en verliezen was wel degelijk aanwezig.
De laatste zaterdag moest ik zoals gezegd tegen Barbara Graas. Wij hadden allebei genoeg aan remise om ons te plaatsen voor het NK. Ik kan u vertellen dat
het een zeer zakelijke partij werd, die in remise eindigde.
Nu bent u natuurlijk gewend dat het NK vrouwen ergens eind van het jaar gespeeld wordt. Nou dan moet ik u teleurstellen. Als u dit verslag leest, is het NK
al gespeeld. U kunt alvast uitkijken naar het volgende clubblad, want daarin zal
ik verslag doen van het NK.
Mariëlle Meijer-Kromhout
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven
Wie ben je?
Cornelis Anton (Cor) van Dusseldorp
Wanneer en waar ben je geboren?
Woensdag 15 maart 1972 in Capelle a/d IJssel.
Wat is je burgerlijke staat?
Ongehuwd
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)?
Kleuterschool, basisschool, Gymnasium en een studie Wiskunde. De laatste niet
afgemaakt overigens. Daarnaast de nodige cursussen en trainingen voor mijn
werk.
Hoe lang dam je al?
De eerste dampartij die ik mij herinner was op een verjaardagspartijtje van een
vriendje. Ik zal een jaar of 8 geweest zijn. De eerste partij eindigde in remise,
omdat hij met zijn laatste schijf niet meer kon zetten. Ik vond dat dus niet eerlijk. We moesten dus nog een keer tegen elkaar spelen, toen won ik uiteraard
wel gewoon. Saillant detail dat de jongen de jarige zelf was en de arbiter zijn
moeder…
De eerste keer dat ik op de damclub kwam was in het voorjaar van 1983, waar
Piet van Egmond mij de eerste training de Haarlemmer heeft uitgelegd. Officieel lid van de bond ben ik sinds januari 1984.
Speel(de) je bij andere clubs?
Ik heb ooit eens het Kampioenschap van Katwijk gespeeld en hier en daar eens
een sneldamtoernooitje. Ben nooit lid geweest van een andere vereniging en
heb dus ook nooit voor een andere club gespeeld.
Wat is je grootste prestatie op damgebied?
Ooit heb ik eens een grote mond gehad en gezegd dat ik Nationaal en Internationaal Meester wilde worden, NK wilde spelen en een rating van 1400 wilde
hebben. Zie het wel als een prestatie dat ik alle vier behaald heb.
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld?
Damtoernooien speel ik vooral om goed te spelen en te presteren. Hoe beter
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dat lukt, hoe meer ik het naar mijn zin heb.
Van welke muziek houd je?
ACE OF BASE! 
Mijn muzieksmaak is vooral heel wisselend, maar bovenaan staan: Pink Floyd,
Supertramp, Deep Purple en Led Zeppelin.
Maar om verder nog een indruk te geven: Kim Wilde, Paramore, Kate Bush,
Pink, Sinéad O'Connor, Metallica, Judas Priest, Stratovarius, The Rasmus, Enya,
Enigma, Eva Cassidy, 808 State, Ace of Base, East 17, t.A.t.U, Coldplay, Evanescence, Within Temptation, Nirvana, Radiohead, Sting en Snow Patrol.
En als ik in de stemming ben ook Beethoven en Orff.
Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast)
Leuke dingen doen en mooie resultaten halen. Heb geen rijtje wat dat precies
(of ongeveer) moet zijn.
Met wie wil je nog wel eens een partijtje schuiven?
Lastig, ik let nooit op mijn tegenstander…
Op welke (liefst foute) acteur(s)/actrice(s)/artiest(e)(n) ben je toen je nog een
kind of puber was verliefd geweest?
Ik heb het nooit zo gehad op de Penny de Jagers en de Baywatchers. Mij allemaal een beetje te plastic. Wel vond ik Sandra Kim wel leuk, maar dat kwam
misschien ook omdat zij dat dus niet had.
Waar geniet je het meest van?
Een goed resultaat ergens mee halen, helemaal als ik het idee heb mijn eigen
grens te hebben verlegd. En ontspannen met een leuk boek of goede film.
Wat moeten we nog van je weten dat hierboven nog niet aan bod is gekomen?
Niets, denk ik zo
Wat mogen we niet van je weten?
Mijn pincode 
Naar welk land zou je graag een keer willen gaan?
Op de één of andere manier zou ik nog wel eens naar Scandinavië willen,
Noorwegen of IJsland. Ik weet alleen nog niet wat ik er zou moeten doen.
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Ok, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (of
een getal tussen de 0 en 24 waarmee we loten.)
Thomas Wielaard. Sowieso vind ik dat, bij het gebrek aan een ballotagecommissie alle nieuwe leden een stukje over zichzelf moeten schrijven in het clubblad.
Verzin een nieuwe vraag voor het volgende interview en geef aan welke bestaande vraag eruit mag?
“Wat mogen we niet van je weten”?” mag er uit, terug in de lijst moet komen:
“Hoe lang dam je al?
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