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Van de voorzitter
Beste lezers,
Op de laatste algemene ledenvergadering hebben we uitvoerig stil gestaan bij
de mogelijkheid om medehuurder te worden van het gemeenschapshuis in het
centrum van Rijnsburg. Het waren geen vrolijke beschouwingen die we voorgeschoteld kregen. De financiële voorwaarden zijn voor ons op dit moment zodanig, dat wij besloten hebben hier niet op in te gaan. Het bestuur heeft de
gemeente Katwijk dan ook meegedeeld dat we niet akkoord gaan met de voorgestelde huurprijs omdat dit een verdubbeling inhoudt van de contributie en
dat is voor ons een brug te ver.
Wel willen wij met de ambtelijke werkgroep in gesprek blijven, om te kijken of
er nog een oplossing is voor deze problematiek. Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen op te roepen, om als hij of zij een mogelijkheid ziet voor een andere locatie zich bij mij te melden. Dit omdat inmiddels
wel duidelijk is dat wij volgend jaar onze huidige accommodatie moeten verlaten.
Wat wij zeker niet willen is dat er door gebrek aan goede en betaalbare speelruimte er een einde komt aan meer dan 75 jaar dammen in Rijnsburg en dat wij
ons moeten gaan verplaatsen naar bijv. Leiden of een andere plaats in de omgeving met alle negatieve gevolgen die dat heeft voor ons ledenaantal en niet
te vergeten onze unieke clubsfeer.
Voorlopig wil ik het hierbij laten, zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zal ik jullie hiervan op de hoogte brengen. Vanzelfsprekend zal een verregaand besluit
pas tot stand komen nadat er een ledenvergadering bijeen is geroepen.
Wat het dammen betreft: inmiddels is het Rabobank zomerdamtoernooi weer
van start gegaan met een in mijn ogen topbezetting. Kom een keertje meedoen
ook al kan je niet het hele toernooi spelen. Ook zijn er weer de diverse zomerdamtoernooien waar enkele van onze leden aan meedoen.
De voorbereidingen voor het komend seizoen zijn in volle gang en we proberen
nog steeds met een 6 tal en een 4 tal mee te doen aan de Z.H.D.B. competitie.
Het is ons niet gelukt om met 3 tientallen mee te doen in de zaterdagcompetitie. Wel is inmiddels het rooster bekend. Voor meer info kijk even op de site
van de KNDB.
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Tot slot wens ik iedereen een fijne vakantie toe en hoop jullie allemaal te ontmoeten op het Johan Kromhout toernooi op 8 september a.s.
Rinus Kromhout

Van de redactie
Traditioneel wordt dit clubblad door verschillende mensen op verschillende
onderdelen gewaardeerd. Er zijn liefhebbers van damproza- en poëzie, die het
liefst het clubblad in een keer uitlezen, zonder een bord te zien, maar er lijkt
een ongeveer even groot aantal abonnees die de voorkeur geeft aan de beeldende kunst. Zij houden ervan lang naar een compositie te kijken en zien daar
naar verloop van tijd dan allemaal interessante dingen in. In sommige gevallen
zelfs de goede oplossing.
De liefhebbers van diagrammen en analyses kunnen dit clubblad hun hart weer
ophalen (indien het gestolen was of wanneer de eigenaar niet thuis was toen
de postbode het de eerste twee keer probeerde te bezorgen).
Wat die diagrammen betreft. De redactie heeft zich er dit keer makkelijk vanaf
gemaakt en heeft ze gewoon in het aangeleverde formaat laten staan. Esthetisch onverantwoord, roept u? Clubblad-onwaardig? Redactionele doodzonde?
Weg met kabouters?
Wat u ook vindt, de redactie voelde niet de behoefte om het hoofd, vingers en
polsen erover te breken, dus is het een ratjetoe geworden. De boodschap is
natuurlijk dat wij het heel erg op prijs zouden stellen als u in het vervolg de fmjd diagrammenmaker gebruikt, waarvan Mariëlle elke keer netjes de link opstuurt in haar mailtjes.
Natuurlijk wel hartelijk dank voor alle inzendingen en succes alvast met het
vastleggen van mooie momenten voor het septembernummer.
De redactie
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Damkalender
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag

15-jun
22-jun
29-jun
6-jul
13-jul
20-jul
27-jul
3-aug
10-aug
17-aug
24-aug
8-sep

Rabo toernooi
Rabo toernooi
Rabo toernooi
Rabo toernooi
Rabo toernooi
Rabo toernooi
Rabo toernooi
Rabo toernooi
Feestweek toernooi, De Voorhof
Blitz
Start Club Kamipoenschap
Johan Kromhout toernooi
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Kampioenschap van Rijnsburg, Groep A
Na het Clubkampioenschap staat traditioneel het Kampioenschap van Rijnsburg
op het programma. Na het vorige verslag, over dat Clubkampioenschap, kreeg
uw scribent thuis de volle laag: het verslag bevatte onwaarheden. Ik heb me er
onderuit weten te praten door te stellen dat de competitie ook zó ingewikkeld
is, dat ik het allemaal niet meer snap. Dat ging erin als zoete koek . Alleen
moet er natuurlijk wel even een rectificatie komen. Mariëlle vond de streep™
niet alleen boven zich, maar ook onder zich. Tijdens het Clubkampioenschap
zijn er blijkbaar twee strepen™. Eentje voor een plek in het eerste – daar bleef
Mariëlle onder – en eentje voor een plek in de A-groep. Daar bleef ze wel boven. Ze maakte dus geheel terecht haar opwachting in de A-groep van het
Kampioenschap van Rijnsburg.
Waarvan akte.
Een goed teken: ‘twee‘ debutanten. Twee tussen aanhalingstekens omdat Arjen natuurlijk eigenlijk gewoon kind aan huis is. Al die jaren dat hij ver weg
woonde gewoon lid gebleven, dus een echte debutant kun je hem niet noemen. Terug van weggeweest… Wel een echte debutant in de onderlinge competitie was Thomas Wielaard. Al een tijdje actief in het eerste van RDC, heeft
hij nu ook zijn opwachting gemaakt op de clubavond.
Jammer genoeg kwamen van ‘vaste klanten’ een paar afzeggingen op de deurmat. Daarom jammer genoeg toch een vrij kleine A-groep. Slechts acht man,
zeven rondjes. Het aantal vrijdagen voor het afraffelen van de competitie meer
dan ruim voldoende. Des te verrassender daarom dat de competitie eigenlijk
nog steeds niet helemaal afgelopen is. Er moet nog één wedstrijd gespeeld
worden, voornamelijk doordat Steven om allerlei meer en minder goede redenen keer op keer op keer op keer afzegde. Gelukkig is het podium wel bekend,
dus de prijzen konden tijdens de afgelopen ALV gewoon uitgereikt worden. De
eindstand prijkt natuurlijk op Toernooibase, dus hier zullen alleen een paar
fragmenten getoond worden.
Op het podium blijkt Cor – net als bij het Clubkampioenschap – op het middelste plekje te staan. Als enige niet verloren en gewonnen van de directe concurrent. Dan valt daar dus eigenlijk weinig op af te dingen. In het eerste diagram
het moment suprême, of eigenlijk al een zet daarna. Richard staat met wit een
vracht tempi voor in een klassiekje, dus hij moet erg oppassen. Of eigenlijk zor-
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gen dat hij erop en erover gaat. Hij heeft zojuist
41-36 gespeeld, waarna Cor het sierlijk afmaakte met 01…14-20 02.25x14 19x10! En Richard
gaf op. Hij mag namelijk kiezen hoe hij wil verliezen: via 03.30x19 19x10 04.33x24 18-22!
05.27x18 13x31 06.36x27 14-20! of via
03.28x19 08-12 04.19x17 11x42 05.30x19 4247 06.33x24 47x20!

Ondanks dat hij er nooit was, wordt ook Steven toch vereeuwigd in dit verslagje. Dit omdat hij in een stand waar op het oog nog niet zo heel veel aan de
hand is – er zit nog geen zetje in – de vlag strijkt. In het tweede diagram heeft
Steven met wit zojuist 40-34 gespeeld en volgens
Toernooibase zou dat de laatste zet zijn geweest.
Uiteraard verbazing alom, er zit namelijk helemaal niets in voor zwart. Arie zou het een schande hebben gevonden om in zo’n stand al op te
geven. Opgeven doe je immers pas als je echt
schijven achter staat, je tegenstander het zetje
echt heeft uitgehaald, of je simpelweg geen zet
meer hebt. Toch is het niet eens zo gek: zwart
staat namelijk hartstikke gewonnen. Na de logische zet 01…11-17! houdt wit geen enkele speelbare zet meer over. 02.42-37
wordt afgestraft door 02…17-21 03.26x28 23x41, terwijl het enige overgebleven 02.49-44 verliest door eveneens 02….17-21 03.26x28 23x32 04.38x27 1420! 05.25x23 18x47! Een mooi voorbeeld van hoe schijven kunnen samenwerken.
Inmiddels zijn we weer begonnen met het Rabo-toernooi. Cor heeft aangegeven naast de bekers voor Clubkampioen en Kampioen van Rijnsburg ook de Rabokaal in huis te willen. Hoewel je je kunt afvragen waarom iemand drie bekers
het hele jaar wil afstoffen in plaats van te balen dat hij twee bekers mooi moet
houden, is het natuurlijk niet de bedoeling dat het Cor ook daadwerkelijk gaat
lukken alle clubcompetities in een jaar te winnen. ‘We’ gaan er dus alles aan
doen daar een stokje voor te steken!
Richard Meijer
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Kampioenschap van Rijnsburg, Groep B
De B-groep is en blijft naar mijn mening de leukste groep om in te spelen. Immers, de krachtsverschillen zijn klein en men ziet ook nog eens zeer aantrekkelijke partijen waarin soms ver afgeweken wordt van de theorie. Kortom een
groep waar van alles gebeurde dit seizoen. Winnaar werd voorzitter Rinus
Kromhout. Als er iemand is waarop het voorgaande van toepassing is, dan is
het Rinus wel. Rinus schuwt experimenteel spel zeker niet en daarmee bracht
hij menig tegenstander toch uit zijn evenwicht.
Door te winnen van concurrenten Arie Schoneveld en Arno Kooloos legde hij de
basis voor zijn latere kampioenschap. Alleen Martijn Boekee wist een remise af
te dwingen. Zeer opvallend was de partij tegen Jan Oudshoorn waarbij in een
zeer chaotisch verloop Rinus tegen verlies opliep. Het zou zijn enige verliespartij worden en omdat de achtervolgers punten bleven verspelen kwam de titel
niet in gevaar. Rinus dus de terechte kampioen dit jaar met 9 punten.
Op de tweede plaats eindigde Arno Kooloos. Hij was de enige die Rinus nog een
beetje kon bijbenen, maar pech achtervolgde hem in een paar cruciale partijen.
Zo kwam ook hij niet verder dan een remise tegen die vermaledijde Jan Oudshoorn. Verder liet hij een prachtige openingscombinatie zien tegen Arie Schoneveld waarna hij gewoon had moeten winnen. Arie wist echter een nipte remise uit het vuur te slepen. De rest van de partijen won Arno wel en met 8 punten werd hij tweede. Op de derde plaats ondergetekende Arie Schoneveld.
Na een aantal succesvolle jaren verliep het dit seizoen niet zoals hij het graag
zou zien.
Het begon al slecht tegen Jan Oudshoorn die hem volkomen wegspeelde.
Het was een wonder dat deze partij nog in remise eindigde. Zo ging het in nog
een aantal partijen en omdat Arie tegen Martijn en Marco wel de winst pakte
kwam zijn puntentotaal nog uit op 7. Op de vierde plek met 6 punten en een
eervolle vermelding Jan Oudshoorn. Ik noemde al zijn resultaten tegen Rinus,
Arno en Arie. Vier punten behalen tegen de eerste drie is een uitstekende prestatie. En het moet gezegd, Jan speelde uitstekend.
Het is jammer dat hij niet op zaterdag wil dammen want dan zou hij geen slecht
figuur slaan. Op de vijfde plaats Marco de Leeuw met 5 punten.
Winst tegen Jan Oudshoorn en Martijn Boekee, plus een remise tegen Laura
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Andriessen leverde dit puntenaantal op. Tegen de eerste drie op de ranglijst
komt hij nog tekort, en deze partijen gingen dan ook verloren. Gevaarlijk is hij
wel, we zijn gewaarschuwd.
Laura werd zesde met 4 punten. Dit puntenaantal werd behaald met louter
remises. Door haar drukke werkzaamheden gecombineerd met haar studie
kwam zij niet helemaal uit de verf. Tot slot Martijn Boekee die met slechts drie
punten laatste werd. Martijn werd in deze groep achtervolgd door pech.
Telkens lukte het net niet om een punt of een overwinning te behalen en dat
resulteerde in slechts drie remises. En dat terwijl Martijn in de Nationale competitie uitstekend speelde. Volgende keer beter zullen we maar zeggen.
Gedegradeerd is Jan Parlevliet die zich halverwege terugtrok vanwege familieomstandigheden.
Arie Schoneveld
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Kampioenschap van Rijnsburg, Groep C
Met overmacht is Nico Mul winnaar geworden van de C groep. Alleen de gebroeders van Delft wisten remise met hem te houden. Zodoende is de voorsprong van Nico maar liefst 4 punten. Nico liet met gedegen spel zien dat hij
voor deze klasse te sterk is, wist de ene na de andere tegenstander te vloeren
en kwam al snel in een comfortabele positie terecht en bleef scherp tot het
eind. Derhalve een terechte winnaar.
Op de 2 plaats eindigde Kees, Anton en Gert waarbij opgemerkt moet worden
dat Gert wel heel erg veel punten liet liggen, als hij eens echt voor de punten
zou gaan dan konden de anderen het nog wel eens heel lastig krijgen, maar
voor Gert staat het plezier in het spelletje bovenaan en is de gezelligheid ook
een factor die hij niet zal willen missen, zodat er hier en daar nog wel eens een
puntje wordt gegund aan de tegenstander. Want zoals Gert het zegt: ‘’Wil je
remise? Nou, dat is mij best, want ik lig er niet wakker van".
De andere spelers zaten dicht op elkaar, alleen was het opvallend dat Jac v.
Delft zich niet los kon maken van de rest.
Rinus Kromhout
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Verslag van het 15e Campeonata de Costa Daurada

Verslag van Salou 2012
Aan het 15e Salou Open werd deelgenomen door 129 dammers. Vooraf hadden
zich, tijdens het toernooi vorig jaar, meer dan 140 dammers aangemeld. Hiervan zegden sommigen pas op het allerlaatste moment af, anderen bleven weg
zonder enige berichtgeving, voor een enkeling was zelfs helemaal geen plaats
in de herberg! Het weer liet zich vanaf dinsdag van zijn beste kant zien. Deelnemers uit de regio Katwijk/Rijnsburg waren ditmaal Arend van Beelen, Gé
Berbee, Jan Schijff, Cees Plug en Jack van der Plas. Hotel Cala Font (Cap Salou)
was wederom de strijdarena. Het toerisme in Spanje valt helaas tegen dit jaar,
waarschijnlijk als gevolg van de economische crisis. Met name Britse vakantiegangers blijven weg. The Crows Nest is sinds dit seizoen gesloten, de Pacha La
Pineda was in mei zelfs nog dicht. Het stond het plezier van de dammers echter
niet in de weg.

Antonio Conrado Ruffing en Gé Berbee analyseren hun remisepartij uit de eerste
ronde, Cees Plug kijkt toe.
In de eerste ronde werden zoals gebruikelijk de sterkere dammers geloot tegen
de mindere sterkere dammers. Jan Schijff, Arend van Beelen, Jack van der Plas
en Cees Plug verloren hun partij. Gé Berbee wist een goede remise te spelen
tegen de Braziliaan Antonio Conrado Ruffing. Tijdens de tweede ronde herhaalde Gé dit door te remiseren tegen Dmytro Marynenko (Oekraïne). Deze MI
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wist vorig jaar nog te winnen van Ron Heusdens tijdens de tweede ronde! Martin van der Sluis won in de eerste ronde van Martijn Vissers. Vanuit de opening
combineerde Martin met wit verassend naar schijf- en partijwinst.
Zwart vervolgde hier met 11. … 8-13? waarna
wit vervolgde met 12. 28-22! 19x17 13. 37-31
26x28 14. 33x22 21x32 15. 38x27 17x28 16. 3430 25x34 en 17. 39x6. Vanuit de stand die hierbij ontstond, sneuvelde later de zwarte schijf
op veld 28.

Ester van Muijen combineerde met zwart in de derde ronde op prachtige wijze
naar een voordelige stand tegen Raymond Koopmanschap.
Raymond vervolgde hier met 19. 47-41? waarna
zwart als volgt combineerde 19. … 24-29 20.
34x23 13-18 21. 23x12 22-27 22. 31x22 14-20
23. 25x23 11-16 24. 22x11 16x36.

Zwart wist later door te breken met het schijf op
veld 36. Tijdens de prijsuitreiking werd deze
combinatie tot de mooiste van het toernooi gekozen.
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In dezelfde ronde kwam Martin de Jong zeer
gemakkelijk op schijfwinst tegen Henk Kamminga. Henk speelde in de onderstaande stand
42. 36-31?! waarop Martin met 42. … 21-26
antwoordde. Henk vervolgde met 43. 38-33??
Waarop zwart schijfwinst behaalde via 43. …
26x37 44. 32x41 23x21 45. 34-39 17-22 46.
39x9 13x4. Martin won hierna de partij.
Wit had een veel beter alternatief door 43. 4842 26x48 44. 27-22 18x27 45. 32x3 23x43 en 46. 3x49 te spelen waarmee snel
remise zou zijn bereikt.
Tijdens de vierde ronde werd een ware damklassieker op het bord gelegd door
Alexander Georgiev en tegenstander Anatoli Gantwarg.
1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 31-27 7-12 4. 43-38 20-24 5. 37-31 14-20 6.
49-43 24-29 7. 33x24 20x29 8. 41-37 17-21 9. 35-30 10-14 10. 39-33 14-20 11.
33x24 20x29 12. 43-39 21-26 13. 39-33 12-17?! 14. 33x24 17-22 15. 28x17
11x22.
De wereldkampioen plaatst een gambiet met
als doel beide vleugels onder controle te krijgen. Anatoli antwoordt zoals gebruikelijk zeer
scherp.
16. 44-39 5-10 17. 39-33 6-11 18. 50-44 10-14
19. 48-43 2-7 20. 33-28 22x33 21. 38x29 11-17
22. 42-38 17-22 23. 43-39 22-28 24. 47-42. Gevolg is wel dat
38-33 is verhinderd.

24. ... 7-12 25. 40-35 1-7 26. 45-40?
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Het is onduidelijk welk plan zwart heeft na 26. 44-40! De clou is dat na 26. …
14-20 27. 30-25 19x30 28. 35x24 beter is voor wit, immers a) 28. … 9-14? 29.
34-30! 23x43 30. 38x49! behoudt wit schijfwinst en op b) 28. … 7-11 29. 25x14
9x20 is 30. 27-22! 28x17 31. 39-33! is beter voor wit omdat na 31. … 17-22 32.
34-30 en 33. 32-28 volgt. Partij:
26. ... 14-20 27. 30-25 19x30 28. 35x24 7-11 29. 25x14 9x20 30. 40-35 3-9 31.
44-40 20-25! 32. 27-22 28x17 33. 35-30 16-21 34. 31-27 11-16 35. 46-41 26-31
36. 37x26 17-22 37. 26x19 15-20 38. 24x15 13x24 39. 38-33 18-23 40. 41-37?
Dit verliest snel, maar ook 40. 27-22 12-17 41.
22x11 16x7 42. 42-37 23-29! 43. 34x23 25-30
lijkt kansloos voor wit. Partijslot:
40. ... 12-18 41. 42-38 8-12 42. 27-21 16x27 43.
32x21 24-30 44. 21-17 30x28 45. 17x8 9-13 46.
8x19 23x14 47. 36-31 25-30 48. 31-27 30-35 49.
27-21 35-40 50. 21-16 40-44 51. 38-32 28-33.
Hiermee won Georgiev met overmacht deze
formidabele partij.
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In de vijfde ronde wist Ruud de Kooter met
zwart knap te winnen van de Est Raido Varik
(MI). In de onderstaande stand trachtte wit
nog meer centrum te bemachtigen via 38. 3631 27x36 39. 38-32 21-26 en 40. 32x23.

In de stand die daardoor ontstond, combineerde zwart direct naar winst.
40. … 12-18! 41. 23x12 2-8 42. 12x3 13-19 43.
24x13 9x18 44. 3x20 15x35 +.
Micha van Tol won in de vijfde ronde van de
Fransman André Bercot (MF). Na de nodige afruilen van beide kanten kwam de volgende
eindstand op het bord.

André speelde hier 62. 22-17? waarop Micha
won via 62. … 26-31 63. 27x36 18-22 64. 17x28
23x43. Na 62. 38-33 23-28 63. 22-17 28x39 64.
34x43 25x34 65. 24-20 zou een remisestand zijn
ontstaan.

Arend van Beelen speelde tijdens de vijfde ronde zeer goed tegen Harry de Waard die uiteindelijk zelf met een remisevoorstel de partij afsloot. In de zesde ronde was remise voor Arend
ook mogelijk tegen Martijn van Gortel.
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Martijn vervolgde met 28. 30-25 waarop Arend
28. … 12-17 speelde. Hierop kon wit naar dam
combineren via 29. 25x14 9x20 30. 34-30 23x25
31. 27-22 17x39 32. 38-33 39x28 33. 32x1.
Hierop vervolgde zwart met 33. … 20-24 en
werd via 34. 1-6 13-18 35. 36-31 18-23 36. 6-44
8-12 37. 31-27 21x32 38. 37x28 23x32 39. 48-43
naar onderstaande stand gespeeld.

Zwart vervolgde hier met 39. … 19-23?, terwijl
39. … 16-21 de aangewezen zet is. Via 24-30,
12-23 en 21-27 dreigt zwart dan dam te halen.
Wit kan hier niet veel tegen doen, door de
dreiging van damvang met schijf 12. In deze
stand moet wit bijzonder goed oppassen. Het
aangewezen vervolg is hier 44-40 met niet te
vermijden damvang na 19-23 waarna wit via
42-37 de schijfachterstand goed kan maken. In de dan onstane stand kan zwart
snel en eenvoudig remise realiseren. In de partij verloor zwart snel na het
gespeelde 39. … 19-23.
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Ruud de Kooter verschalkte de grote Jan Schijff tijdens de achtste ronde.
Jan speelde hier een “Teun-zet” in optima forma met 35. … 7-11???? Ruud vervolgde natuurlijk met 36. 27-21 16x29 37. 48-43 23x32 38.
34x14 25x34 39. 40x20 15x24 waarna hij eenvoudig de winst toucheerde. 35. … 15-20 is hier
de aangewezen zet voor zwart.

Cees Plug verloor tijdens de laatste ronde tegen
Gerrit Slotje door een bomzet in de volgende
stand met zwart. Na 30. … 21-26? combineerde
wit natuurlijk via 31. 27-21! 26x37 32. 32x41
23x43 33. 21x25 naar winst. 30. ... 20-24 is goed
speelbaar voor zwart in deze stand.

Jack van der Plas wist in de laatste ronde een
voordelige stand te realiseren tegen zijn
tweevoudige clubgenoot Jan Schijff. Jan had
met wit zojuist 35. 44-40 gespeeld, hierop
volgde zwart met 35. … 25-30? Nu kan wit na
42-37 altijd via een combinatie doorbreken. Na
35. … 18-22 36. 27x18 13x22 37. 31-27 22x31
38. 36x27 komt wit in een nadelig eindspel
terecht. Na 36. 42-37 18-23 37. 28-22 17x39 38.
26x17 11x22 39. 27x20 kwamen beide
dammers snel remise overeen.
Erwin Heslinga verging het minder goed in de
laatste ronde tegen René Estebe. Erwin speelde
hier met zwart 26. … 8-12? Waarna René direct
naar dam combineerde via 27. 28-23 18x29 28.
37-31 26x18 29. 28-33. Na 26. … 21-27 27.
32x21 26x17 is er niets aan de hand voor zwart.
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Ook Maarten Linssen liep tijdens de laatste
ronde tegen Ivan Trofimov in een verrassende
combinatie. Zelf gaf Maarten aan bij zijn partij
in toernooibase: “Speel ik zo'n mooi toernooi
en dan sluit ik het af met zo'n afschuwelijke
blunder. Acht rondes lang stond ik als amateur
tussen de grote jongens. Geef ik dat met één
zwak moment helemaal weg. Bij remise was ik
11e geworden achter negen GMI's. Na 35. …
20-24 kan zwart de partij in ieder geval nooit
meer verliezen.” Zwart speelde 35. … 20-25? waarna wit zonder enig mededogen via 36. 37-31! 26x30 37. 35x24 19x30 38. 28x6 de winst binnenhaalde.
Maarten eindigde als 19e in het eindklassement met 11 wedstrijdpunten.
De titel van het Salou Open 2012 werd in de
laatste ronde veroverd door Roel Boomstra.
Alexander Georgiev stond tot de laatste ronde
op de eerste plaats in het tussenklassenment. In
onderstaande stand forceerde Roel met zwart
in de laatste ronde de winst tegen Raido Varik.
Wit staat lastig en moet terugruilen via 38. 3228 23x32 39. 38x27 22x31 40. 26x37. Na de
gespeelde zet loopt de partij snel uit.
38. 32-27? 22x31 39. 26x37 12-17 40. 40-35?
Aangewezen was 40. 44-39 en na 40. … 2-7 41.
29-24 staat zwart ook goed maar heeft wit nog
steeds kans op een (benauwde) remise. 40. ....
2-7! Nu komt 41. 44-39 te laat voor wit door 41.
… 7-12! en de effectieve zwarte formaties zijn
beslissend. Ook na 41. 43-39 7-12 42. 30-24
19x30 43. 35x24 14-20! 44. 24x15 25-30 45.
34x25 23x41 46. 15-10 41-46 47. 10-4 17-21 et
cetera, gaat wit ook ten onder. Partij:
41. 29-24 18-22!!
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Deze zet heeft wit waarschijnlijk niet zien
aankomen. Zwart dreigt nu op verschillende
fronten, terwijl na 42. 34-29 23x34 de
voorpost op veld 24 snel verloren gaat. Raido
feliciteerde Roel met de overwinning na 42.
33-29 en 14-20! (De plakker van wit na het
slaan naar veld 9 is niet goed omdat zwart na
het behalen van de witte dam op veld 4 met
het schijf op veld 25 naar veld 34 slaat!) Al met
al een prachtige afsluiting van een wederom
geslaagd damtoernooi in Spanje.
Oh ja, Jack van der Plas pakte de derde prijs voor de zwakkere spelers, um
Arend pakte de tweede plaats voor de zwakkere spelers. De eerste plaats,
eigenlijk een oeuvreprijs, ging volkomen terecht naar Nel Lindhout. Het
klassement, dat door loting werd bepaald, werd door de damvrienden uit
Hazerswoude zeer toepasselijk omgedoopt tot “Katwijks” klassement. Het
blitztoernooi op de vrijdag was net als in 2010 een prooi voor Mourodoullo
Amrillaew.
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De belangrijkste prijswinnaars van het Salou Open 2012
Eindstand Salou Open 2012
1. Roel Boomstra
2. Alexander Georgiev
3. Guntis Valneris
4. Yuriy Anikeev
5. Anatoli Gantwarg
6. Alexander Baliakin
7. Ron Heusdens
8. Evgeni Gurkov
9. Kees Thijssen
10. Ivan Trofimov
39. Micha van Tol
49. Ruud de Kooter
52. Martin de Jong
68. Martin van der Sluis
86. Jan Schijff
93. Jack van der Plas
98. Arend van Beelen
102. Gé Berbee
115. Cees Plug
....Zie ook toernooibase

Gm
GMI
GMI
GMI
GMI
GMI
GMI
GMI
MF
GMI
MF

W - Pt
9 - 14
9 - 13
9 - 13
9 - 13
9 - 13
9 - 13
9 - 13
9 - 13
9 - 13
9 - 13
9 - 10
9 - 10
9 - 10
9-9
9-8
9-8
9-7
9-7
9-6
Gé Berbee

R D C 22
NK vrouwen 2012
Voor de vierde keer op rij plaatste ik mij voor het NK vrouwen. Alleen was het
toernooi nu in het voorjaar in plaats van in november. In de eerste week van
het jaar met zonnig weer een temperaturen rond de 20 graden, was het NK in
de Zeeuwse kustplaats Zoutelande. Enige vorm van voorbereiding was voor mij
dit jaar helaas niet mogelijk door een scala aan andere zaken die op mijn pad
kwamen. Dus al half uitgeput begon ik aan het toernooi.
In het begin zette ik nog wel aardige partijen ner, zo speelde ik in de 2e ronde
een nette remise tegen Vitalia Doumesh waarbij ik op een gegeven moment
nog het betere van het spel had. Mijn partij tegen Nina Hoekman was ook best
goed, maar tijdens deze wedstrijd voelde ik gewoon dat ik al mijn energie verbruikte. Daarna kwam er dan ook geen partij van niveau meer uit mijn vingers.
Uiteindelijke speelde ik slechts 3 remises. Een resultaat dat beter kan, maar
gezien de omstandigheden, zat er simpelweg niet meer in.
Om u toch te laten genieten van een aantal diagrammen, laat ik hieronder wat
fragmenten van ander NK partijen zien.
In de derde ronde kreeg Jorien Alink tegen Nina Hoekman een aardige forcing
om de oren.
8-13 is zojuist gespeeld. Plots dreigt er wat,
namelijk (24-29) gevolgd door (13-18) met
dam. Uiteraard biedt 41-37 hiertegen geen
verweer vanwege (11-16), maar verrassender is
de zwarte winstvoering na 42-37. Dan volgt
namelijk (24-29) 33x24 (13-18) 24x22 (26-31!)
28x10 (31x44) gevolgd door (17x46) met winst.
In plaats van 42-37 kan wit ook 30-25 spelen
waarna de directe combinatie er even uit is.
Maar na (13-18) komt wit opnieuw in
de(zelfde) ellende.
20. 32-27, 23x32; 21. 42-37, 2-8; 22. 37x28, 17-22; 23. 27x18, 12x32; 24. 38x27,
26x17; en met een schijf meer won zwart de partij.
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Het volgende fragment komt uit de partij van Vitalia Doumesh tegen Heike
Verheul
Gespeeld is 7-12. Wit sloeg nu toe middels
een leuke combinatie. 23. 44-39!, 35x44; 24.
27-22, 18x27; 25. 37-31, 26x28; 26. 33x31,
44x33; 27. 38x7, 8-12; 28. 7x18, 13x22; 29.
31-26, 21-27; 30. 43-38, 22-28; 31. 26-21, 2832; 32. 48-43, 6-11; 33. 42-37, 32x41; 34.
46x37, 27-31; 35. 36x27,… en met een schijf
meer had de witspeelster de vis snel op het
droge. Deze combinatie won de prijs voor
mooiste combinatie.
Het laatste fragment komt uit de partij tussen de nummer 1 en 2 van het NK
van 2012, Nina Hoekman en Agita Marterrere. De laatstgenoemde speelt hier
met wit.
Wit speelde 47. 37-31,… en ging na een moeizaam eindspel en enkele gemiste remises ten
onder. Terecht liet ze in de diagramstand 2116? achterwege. Zwart had dan fraai gewonnen
door (4-10) 15x4 (23-28) 32x23 (18x29) 4x36
(12-18) 36x30 (25x41) 26-21 (41-46) 21-17 (4628) 16-11 (7x16) 17-12 (28-17) 12x21 (16x27)
35-30 (29-34) 30x39 (27-31/32) met winst volgens de regel van de vierde rij.
Mariëlle Meijer-Kromhout
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25 Jaar Damschool Culemborg
Van 27 november tot en met 3 december is het jubileum toernooi 25 jaar Damschool Culemborg gehouden. Georganiseerd door Henk Stoop, die menig jeugdig toptalent heeft opgeleid en nog zoveel meer enthousiaste ‘stervelingen’. Na
25 jaar is de eindstand indrukwekkend: 3 jeugdwereldkampioenen, 1 europees
jeugdkampioen, 13 nationaal jeugdkampioenen en een hele hoop NK finalisten.
Bij het sneldammen wordt er ook flink gescoord met 10 Nederlandse titels en
zelfs een Europese titel in sneldammen voor teams. Verder hebben de teams
van jeugd tot en met senioren zich talloze keren op de eerste plaats geposteerd
in Nederland.
Nadat een aantal jaar geleden het eerste team van Culemborg aan een kleine
volksverhuizing was begonnen, lijkt het sterker dan ooit terug te komen, met
bijna alleen maar spelers uit eigen kweek. Nadat dit jaar GMI Jeroen van den
Akker en Dik de Voogd zijn teruggekomen, maakt Culemborg zich op voor de
return van de andere verloren zonen: GMI Pim Meurs en MI Boudewijn Derkx
wiens damhart vast honderden malen sneller is gaan kloppen na zijn wereldreis
waar hij het geliefde damspel zo vreselijk heeft moeten missen. Met verdere
jonge honden MI Pieter Steijlen en Jan Peter Patist (beiden oud-jeugdkampioen
van Nederland) aangevuld met oude leermeesters Tjeerd Harmsma en GMI
John van den Borst is het een indrukwekkend achttal. Als je daar dan GMI
Alexander Bulatov en MI Sven Winkel aan toevoegt, heb je een kampioenswaardig team, waarbij alleen de twee laatstgenoemden niet uit eigen kweek
komen. Al met al een indrukwekkend geheel.
Dit maakt het des te raarder dat er in het jubileumtoernooi zelf geen enkele
van deze toppers te vinden was. Ze hadden namelijk allemaal onwrikbare verplichtingen waardoor hun deelname helaas verhinderd was. Het was toen aan
Sjuul Verheij om de eer van de damschool hoog te houden. Met het oog op zijn
rating (2020) en de gemiddelde rating van de rest van het gezelschap (2305)
heeft hij het dan ook zeer verdienstelijk gedaan, met onder andere spectaculaire remises tegen GMI Jean-Marc Ndjofang en GMI Alexander Bulatov. Helaas
was het allemaal niet genoeg voor een MF norm, maar die zal vanzelf wel komen als hij zo blijft spelen. Buiten een jubileumtoernooi was dit ook een TiTtoernooi. Normen behaald op een TiT-toernooi zijn felbegeerd en goud waard
omdat elke MI- en GMI-titel minstens één TiT norm vereist. Deze toernooien
zijn echter zeldzaam en worden de afgelopen paar jaren zelfs niet meer georganiseerd in Nederland. Dit omdat er hele strenge regels aan zitten: minstens
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tien spelers, minstens de helft van het deelnemersveld moet uit het buitenland
komen en de laatste 3 dagen mag er maar één partij per dag worden gespeeld.
Dit jaagt een organisator op extra kosten die vaak niet in het bescheiden budget past van de gemiddelde toernooiorganisator.
Henk Stoop had daar echter geen enkele moeite mee, schudde het toernooi
zonder problemen uit zijn mouw en liet het geruislozer verlopen dan een pak
melk dat heel stilletjes over datum gaat. Hij zorgde er elke ochtend voor dat
alle dammers aanwezig waren bij de partijen en elke avond werd er uitgebreid
getafeld in zijn huis/dammuseum waarbij hij zelf voor chef-kok speelde. Verder
zorgde hij ervoor dat het ons aan niets ontbrak. Toen mij duidelijk werd dat
mijn autopraktijk examen samen viel met het toernooi en ik, wilde ik voortaan
mensen een lift kunnen geven, dit toernooi moest laten lopen, zag ik hier de
ironie van in en belde ik Henk op. Hij antwoordde meteen dat het geen probleem was en dat er wat zou worden geregeld. Aan het eind van de week had
ik mijn rijbewijs en mijn MI-titel op zak! Verder heeft niemand een relevante
norm gehaald.
Toernooiwinnaar werd Kees Thijssen met een +2 score, na een barrage met
Jean-Marc Ndjofang. Daarop volgden Ron Heusdens, Evgueni Watoetin en
Alexander Bulatov op 1 punt afstand. Daaronder met hun gemiddelde Frerik
Andriessen, Sven Winkel en Leopold Kouogueu. Daarna Ronald Schalley met 8
punten. En als uiteindelijke hekkensluiter Sjuul Verheij met 3 punten.
Henk, bedankt voor de organisatie van het toernooi, het is vlekkeloos verlopen
en het was een gezellige week. Niet voor niets werd er vaak aan het toernooi
gerefereerd als ‘Stoops Party’.
Op naar de fragmenten. In de toernooitabel is te zien dat er slechts een miniem
aantal overwinningen zijn gevallen en die zijn ook nog voornamelijk te danken
aan Sjuul Verheij, die af en toe in een gulle bui het harde werken van de heren
grootmeesters beloonde met een mooie zwaan: 2. Het moet wel leuk blijven.
Toch was dit gebrek aan overwinningen zeker niet te danken aan het saaie spel
of de enorme remisemarge in het damspel, maar veelal gemiste kansen en
blunders na lange uitputtende strijdpartijen. Des te beter, anders viel er voor
de analisten onder ons geen klap meer te beleven.
Let’s go!
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Ronde 1
Frerik Andriessen – Kees Thijssen 1-1
Deze stand ontstond na de 32-28 17-21 37-32 1117 31-26 opening waarbij wit een wagonlading
tempi inlevert in ruil voor een ietwat scheve stand
voor zwart. Een ambitieuze en ondankbare opening voor de witspeler. Over het algemeen trekt de
zwarte stand goed bij en moet wit secuur spelen
om niet onder de voet gelopen te worden.
Ook dit keer lukte het niet om grip op de zwarte
stand te krijgen. Zwart heeft een aantal zetten terug naar 30 geruild om wit nog
verder in zijn bewegingsvrijheid te belemmeren. Wit vindt een creatief maar
(zoals Thijssen later zal aantonen) foutief plan. 31.37-32 8-12 (na bezetting van
veld 22 volgt de 2 om 2 terug met 34-29 en 33-28 en de stand is in evenwicht)
32.32x21 16x27 33.33-28!? 23x32 34.34-29 30-35 35.38-33 17-22! De eerste
verrassing voor wit, het plan was 36.42-37 3-8 37.37x17 11x22 38.39-34 met
zeer goede stand voor wit (na dubbel slaan is 29-24 een goede mogelijkheid, al
dan niet gevolgd door 33-28 met overname van de aanval).
Nu pas zag ik echter dat 36.42-37 verboden was door 36...22-28 37.33x31 1217 38.37x28 35-40 39.44x35 17-21 40.26x17 11x44 Z+. 36.42-38 11-16! De
tweede tegenslag. De voortzetting met 37.47-42 3-8 38.29-23 18x29 39.33x24
12-18 40.24-19 14x23 41.25-20 met goede bordkansen gaat niet op vanwege
37...14-20! 38.25x14 3-9 39.14x3 12-17 40.3x21 22-28 41.33x31 16x47
42.38x27 47x23 Z+++
37.29-23 18x29 38.33x24 6-11? nog niet echt fout, maar het plan erachter is
niet juist, beter was 12-18 waarna wit zijn schijf nooit meer terug gaat zien.
Thijssen gaf na afloop aan dat hij het spelverloop na zetten als 26-21 niet vertrouwde, en liever duidelijk helder voordeel pakte. In de partij blijkt dat daarentegen makkelijk te houden 39.39-33 12-18 zet door met het terugoffer plan
40.47-42 32-37 41.41x21 16x27 42.33-28 22x33 43.38x29 11-17 44.43-39 17-22
45.39-33 13-19 46.24x13 18x9 47.42-38 9-13 48.29-24 3-8 1-1
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Ron Heusdens – Sven Winkel

1-1

Ron dacht hier met 48.23-19 de kroon op zijn aanvallende werk te zetten, maar kwam bedrogen uit
na 48...25-30! 49.19x8 12x3 50.24x35 20-24!
51.29x20 15x24 52.28-23* 3-8 53.38-32 Naar eigen
zeggen was Ron zich hier nog van geen kwaad bewust, maar ook andere voortzettingen zouden uiteindelijk naar remise leiden, bijv: 53.36-31 21-26
54.38-32 17-21 55.23-18 22x13 56.31-27 13-18
57.27x16 18-22 58.32-28 24-29 59.28x17 29x38
53...22-27! 54.32-28 27-32! 55.37-31 21-26! 56.28x37 17-22!!
Hier fronste Ron even met zijn wenkbrauwen. Twee schijven voor en geen enkele winstkans?! ‘Natuurlijk’ had ie dat niet berekend. Wat hierna restte was
een teleurstellende puntendeling na een anderszins strakke positionele partij.
57.23-18 22x13 58.31-27 13-18 59.33-28 8-13 60.36-31 13-19 61.28-22 18-23
62.22-17 23-29 63.17-12 29-34 64.12-7 34-39 65.7-2 39-44 66.2-11 44-50
67.11-6 50-45 68.27-21 26x17 69.6x14 45-18 70.31-26 18-13 1-1
Ronde 2
Kees Thijssen – Sven Winkel 2-0
Kees Thijssen speelde een strakke partij die ons doet vermoeden dat er een
tweede jeugd bij deze damveteraan aan zit te komen.
1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 6-11 4.41-37 12-17 5.46-41 7-12 6.34-29
2-7 7.40-34 19-23 8.45-40 14-19 9.32-28 23x32 10.37x28 20-24 11.29x20
15x24 12.41-37 16-21 13.31-26 11-16 14.38-32 7-11 15.43-38 10-14 16.37-31
1-6 17.34-30 5-10 18.40-34 21-27 19.32x21 16x27
20.30-25 10-15 21.50-45 18-23?
Te vroeg, zwart krijgt nu te maken met een blokkade uit de boekjes
22.48-43 23x32 23.33-29 24x33 24.39x37 11-16
25.34-29 19-24 26.29x20 15x24 27.38-33 6-11
28.43-39 14-20 29.25x14 9x20 De blokkade is afgewend, maar voor welke prijs? 30.45-40 4-10

R D C 28
31.40-34 10-15 32.42-38 3-9 33.47-42 24-29 34.34x23 9-14 35.35-30 13-18
36.33-29 8-13 37.39-34 13-19 38.44-40 19x28 39.29-24 20x29 40.34x21 16x27
41.38-33 18-23 42.42-38 14-19 43.40-34 23-28 44.37-32 28x39 45.34x43 11-16
46.32x21 16x27 47.38-33 19-23 48.30-24 23-28 49.43-39 12-18 50.24-19 15-20
51.49-44 27-32 52.44-40 20-24 53.19x30 18-23 54.30-25 17-21 55.26x17 22x11
56.33x22 32-38 57.39-33 38x29 58.25-20 29-33 59.20-14 33-38 60.14-9 38-42
61.9-3 23-29 62.3-25 42-48 63.25-20 48x26 64.20x38 26-12 65.40-35 12-34
66.38-21 34-25 67.22-18 25-3 68.21-32 11-16 69.18-13 3-21 70.32-37 2-0
Ronde 3
Jean-Marc Ndjofang – Sjuul Verheij

1-1

Sjuul zorgde voor een kleine sensatie in de derde
ronde door Jean-Marc in de problemen te brengen;
of beter gezegd: Jean-Marc bracht zichzelf in de
problemen en Sjuul reageerde adequaat. In deze
stand is wit de vorige zet naar 23 gegaan, en heeft
de komende zetten gedwongen spel.
29.34-30 21-27 een mogelijkheid was 29...13-19
30.38-32 19x28 31.32x23 20-25 32.29x9 18x38
33.42x33 25x43 maar dat houdt wit na 34.47-42 43-49 35.42-38 49x27 36.9-4
27-32 37.4x38 21-27 38.38x21 16x27 gelijk 30.30x19 13x24 31.40-34 27-32 het
is nu verleidelijk om 31...8-13 te spelen omdat 32.34-30 verhinderd is door
32...27-32! met schijfwinst, maar dan volgt 32.36-31! 27x36 33.34-30 13-19
34.30-25 19x28 35.38-32 en zwart heeft problemen. 32.38x27 22x31 33.36x27
20-25 (beter was eerst 33...17-21 mee te pakken) 34.29x9 18x49 35.33-28
49x21 36.28-22 17x28 37.26x17 11x22 38.9-4 10-14 39.4x27 8-13 40.27x20
15x24 en zwart is met groot voordeel uit het hele gebeuren gekomen. JeanMarc hield het remise. 1-1
Ron Heusdens – Evgueni Watoetin

1-1

Ron liet in deze ronde zien over immense cojones te beschikken door na 10 zetten de vlam in de pan te gooien tegen collega-grootmeester Watoetin.
1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 6-11 4.41-37 12-17 5.46-41 7-12 6.34-29
19-23 7.40-34 14-19 8.45-40 10-14 9.32-28 23x32 10.37x28 5-10 11.29-23 (hul-
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de!) 18x29 12.34x23 op de terugweg in de trein gaf Ron aan dat hij de ronde
daarvoor al een soortgelijke uitstoot had gehoopt te kunnen plaatsen tegen
Bulatov, maar die stak er een oerdegelijk stokje voor door te reageren met 7.
31-27 met overzichtelijk spel. In dit onoverzichtelijke speltype zal Watoetin het
minder secuur spelen dan Heusdens. 20-24 13.41-37 13-18 14.39-34 18x29
15.34x23 1-6 16.43-39 15-20 17.40-34 20-25 18.34-29 10-15 19.29x20 15x24
20.49-43 8-13 21.37-32 2-7 22.31-27 22x31 23.36x27 13-18 de strategische
overgave 24.42-37 18x29 25.28-22 17x28 26.32x34 en wit is met een flink pak
voordeel uit de opening gekomen. Zwart wist het echter koelbloedig te verdedigen naar een uiteindelijk probleemloze remise. 1-1
Ronde 4
Frerik Andriessen – Jean-Marc Ndjofang 1-1
Deze partij werd op de avond van de openingsdag vooruit gespeeld, omdat
Ndjofang een partij voor de Nationale Competitie in moest halen, en ik mijn
auto praktijk examen had, welke ik glansrijk heb gehaald. Nu zijn 2 partijen op
een dag niet iets waar deze Afrikaan (die afgelopen december nog de damnacht van Westerhaar op zijn naam schreef, om meteen door te reizen naar
IJmuiden om ook dáár flink huis te houden) van wakker ligt. Ik daarentegen begin al oud te worden en zag mezelf dan ook langzaam weggespeeld worden.
Gelukkig zorgden twee blunders op rij voor een soepele remise.
1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.35-30 20-25 4.40-35 15-20 5.45-40 20-24 6.3329 24x33 7.39x28 21-26 8.44-39 16-21 9.30-24 19x30 10.35x24 18-22 11.28x17
21x12 12.38-33 14-19 13.40-35 19x30 14.35x24 10-14 15.42-38 5-10 16.47-42
12-18 17.49-44 7-12 18.24-20 wit ziet het niet zitten om door te spelen met de
halfzachte voorpost daar zijn ontwikkeling na 18.31-27 1-7 19.37-31 26x37
41x32 12-17 ernstig belemmerd wordt. 18...10-15
19.34-29 15x24 20.29x20 14-19 21.20-15 9-14
22.31-27 19-24 23.37-31 26x37 24.41x32 14-19
25.46-41 18-23 26.41-37 24-30 27.33-28 23-29
28.39-33 19-24 29.43-39
Toen ik deze stand van te voren voor ogen had
maakte ik me niet zo druk. Hij heeft wel leuk zijn
formaties opgebouwd maar mijn korte vleugel
staat als een huis en ik heb een krachtige centrumstand. Hier kwam echter het
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besef dat ik wel ergens naartoe moest, en elke zet die ik aflever verzwakt mijn
positie. Tot op heden is het me niet gelukt een juist plan te vinden.
30-35 ik hoopte op 29...3-9 30.27-21 9-14 31.28-23! 29x18 32.21-17! Met slinkse doorbraak of dam, hoe zwart ook slaat W+ 30.50-45 3-9 31.44-40 35x44
32.39x50 13-19 33.50-44 Helaas 33.48-43 was subtiel verhinderd door 19-23
34.28x30 25x34 35.33x24 34-40 36.45x34 4-10 37.15x13 8x48 Z+ 33...25-30
34.48-43 9-14 35.43-39 8-13 36.36-31 11-16 37.31-26 6-11 38.27-21 16x27
39.32x21 12-18 40.37-32 11-16 41.21-17 14-20 42.32-27 20-25 Wat volgt er op
42...29-34! ? Helemaal niets.
Ik was de plakker 43.28-23 34x12 44.23x34 van plan maar ik had verkeerd geteld, dat verliest gewoon een volwaardig stuk. Foutief tellen zou me later van
de week nog eens opbreken.. 43.42-37 18-23?? Waarschijnlijk aangedaan door
zijn blunder op de vorige zet (na afloop gaf hij aan twee zetten per ongeluk
verwisseld te hebben) maakt Jean-Marc de volgende fout, die definitief de
winst uit handen geeft 44.39-34! 23x12 45.34x14 13-19 46.14x23 met later
remise als uiteindelijke resultaat. 1-1

Sjuul Verheij – Ron Heusdens 0-2
In dit duel was grootmeester Ron natuurlijk favoriet, maar Sjuul trok zich daar
niks van aan en gooide er een gedurfde aanval tegenaan, gesterkt als hij was
door jeugdige overmoed. Dit ging lange tijd goed, maar hier gaat hij toch echt
in de fout
21.40-34? Waarschijnlijk gemist dat de volgende
zet niet verhinderd is 10-15! 22.28-22 19x39
23.30x17 39x30 24.35x24 21x12 25.32-28 20x29
26.37-32 14-20 27.43-39 20-25 28.45-40 15-20
29.39-34 20-24 30.34x23 24-30 en wit heeft zijn
schijf teruggewonnen, maar daar is dan ook alles
mee gezegd
31.23-19 30-35 32.40-34 25-30 een grappige variant is 32...2-8 33.48-43 25-30 34.34x25 35-40 35.25-20 40-45 36.19-14 45-50
37.14x3 12-17! 38.22x13 50x46 Z+ 33.34x25 35-40 34.19-13 9x18 35.22x13 4044 36.13-9 4x13 37.25-20 wit lijkt nog tot een nadelig macro eindspel te komen
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44-49 38.41-36 13-19 39.20-15 26-31 40.38-33 31x22 41.28x8 49x3 42.15-10
16-21 43.42-38 7-12 44.36-31 3-14 45.10-5 21-27 46.31x22 14-3 47.5x7 1x12
en nu is het snel afgelopen met het witte verzet. 48.33-28 12-17 49.22x11 6x17
50.48-43 17-22 51.28x17 3x21 0-2
Ronde 5
Ron Heusdens – Frerik Andriessen 2-0
Een walgelijke partij van mijn kant, dit niks ten nadele van Ron's spel. Hoe het kwam weet ik niet,
maar ik was niet helemaal helder, zoals verderop
zal blijken. Na een door jeugdige overmoed ingegeven inschattingsfout in de opening moest ik al
gauw aan de noodrem trekken en gigantisch nadeel accepteren. De zwarte stand is een ruïne en
de schijven staan zo ver verspreid over het hele
bord dat ze erover denken een latrelatie te beginnen. Maar Ron laat zich een belangrijke onnauwkeurigheid ontglippen.
30.50-44? Ron dacht hiermee 17-22 af te dwingen, omdat op elke andere zet
een doorbraakforcing volgt. Maar ik speelde doodleuk 30...8-13 en nu zag hij
dat 31.44-40 30-35 32.37-31 26x28 33.33x11 35x33 34.11-6 21x32 35.43-38
32x43 36.49x20 25x14 37.6-1 niet werkte vanwege 37...13-19! 38.6x29 19-24
met remise. Nu had ik hier helemaal niks van gezien, dus dat het niet werkte
was puur geluk. Nu had Ron natuurlijk spijt als de beperkte hoeveelheid haren
op zijn hoofd dat hij de gouden schijf op had gespeeld. Minstens één keer per
toernooi herinnert hij omstanders aan deze wijsheid van Bronstring: “Als je
schijf 50 wil opspelen, maar schijf 49 is ook mogelijk, altijd eerst 49.” In dit geval maakt het veel meer remise offers mogelijk in het late middenspel, waar de
schijf op 50 anders poortwachter zou zijn.
31.43-38 13-19 32.33-28 19-23 33.28x19 24x13 34.44-40 3-9 35.40-35 hier realiseerde ik me pas dat mijn plan 35...18-23-28 met doorbraak naar 41 niet
werkte, omdat er in de verste verte geen doorbraak te bekennen was. Ik bofte
dat er een gat op 43 was dat ik hem überhaupt nog terug kon winnen.. Toch
bleven de grootmeesters maar bij mijn bord staren alsof ik in een trucje was
getrapt 9-14 36.35x24 14-19 37.27-22 Natuurlijk! Na slaan met 19x30 volgt een
dam op 1 en slaan met 17 is natuurlijk ook verhinderd. Maar na 37...18x27
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38.32-28 19x30 39.37-31 26x37 40.42x11 16x7 verlies ik een schijf en hou ik
een walgelijke stand over die zelfs ík niet door zou spelen. Dus ik reikte Ron de
hand. Terwijl hij hem verdwaasd aannam realiseerde ik me dat ik me verteld
had in het aantal stukken, en dat het gewoon gelijk bleef met ‘slechts’ enorm
positienadeel. Ik heb toen maar een flinke wandeling gemaakt en Per.verz –
Strijd in mezelf ft. Fresku opgegooid op aanraden van goede vriend/plotselinge
mental coach Thijs Gerritsen. Ook een aanrader voor mensen die rapmuziek
over het algemeen geen warm hart toedragen. 2-0
Frerik Andriessen
[ Dit was de eerste helft uit het verslag '25 jaar Damschool Culemborg', wat onlangs in Hoofdlijn is verschenen. Wij hebben de redactie van Hoofdlijn gevraagd
of herpublicatie toegestaan was en het gebrek aan reactie hebben wij als akkoord geïnterpreteerd. In de volgende klokslag kunt u het tweede deel lezen!
- Red.]
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NK junioren
Zoals de meesten van jullie wel hebben gehoord, heb ik me afgelopen jaar voor
het eerst geplaatst voor een NK. Uiteindelijk 7de geworden waar ik erg tevreden
mee ben, de partijen waren goed, en het was ook een lekker rustig weekje om
bij te komen van school. Het NK werd traditioneel gehouden in Westerhaar,
een dorp op 2 uur rijden ergens verstopt in Overijssel. Ondanks alle beperkingen met het OV (Koninginnedag!) toch nog op tijd gearriveerd. Jammer genoeg
ging het al gelijk mis, een leuke combinatie waar ik helaas inliep en binnen het
uur kon opgeven.
Nu had ik wel lekker veel tijd om te besteden, snel maar naar mijn gastgezin
gegaan, tas met spullen neergelegd en ik kon nog een film kijken tussendoor
ook  . Op dinsdag een dubbele ronde, ik begon tegen Martijn van IJzendoorn.
Ik besloot om het niet erg moeilijk te gaan maken en speelde dan ook de zogeheten Sjecholev –opening, een opening die we eerder die weken hadden behandeld met de subtop training. De partij verliep lekker, en ik kwam iets voordeliger te staan. Jammer genoeg bleef het daarbij en werd de partij remise. Na
een rustig middagje (voetballen en dammen) mochten we om 18:00 de 2de
ronde spelen. Tegen Koos bereikte ik helemaal niks en kwam slecht te staan,
hieronder een klein fragmentje:
Koos speelde hier 35-30 waarop ik antwoordde met 17-22. Aangezien 36-31 er
slecht uitziet en Koos weinig tijd had,
speelde hij hier 48-42? En na het slaan
miste ik een zeer verassend zetje, het
zetje is gevonden op de CJT, namelijk met
20-24 30x19 26-31(de verassende zet!)
37x26 9-13 19x17 11x31 23x12 6-11
26x37 11-17! Of de overgebleven stand
wint is niet duidelijk, maar een plusje ben
je wel zeker van, de offervariant die ik
koos, verloor helaas, ware het niet dat
Koos enorm zat te kloten met zijn tijd en me nog weg liet komen met een minremise.
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Twee puntjes dus die dag, en na een gezellige avond bij WVM maar weer eens
gaan slapen. Op woensdag weer 2 zware tegenstanders, namelijk Wouter Sipma en Thijs van den Broek. Gelukkig had ik wel 2 supporters die dag zodat ik er
niet alleen voor stond. De eerste partij tegen Wouter weer gekozen voor een
opening die onlangs gespeeld werd (Boomstra-Baljakin van het afgelopen NK
algemeen!). Ook dit leverde een interessant fragmentje op die uitgebreid behandeld is bij de CJT. Helaas heb ik het verslag nog niet binnen waardoor dit
jullie onthouden wordt (sorry). De partij verliep ook wel weer makkelijk, ik
kwam wel moeilijker te staan en verloor helaas in het eindspel. Omdat deze
theoretische openingen me wel bevielen, maar niet erg veel winstkansen gaven
besloot ik tegen Thijs maar een slechte (uiteraard weer theoretische) opening
te nemen, de Akafonov opening (35-30 20-25 33-29 15-20 29-23). Het werd
een spannende partij, maar ik werd er wel keihard afgeomsingeld en kwam dan
ook een schijf achter, gelukkig heeft Thijs de reputatie om nooit te winnen met
een schijf meer, wat deze keer dan ook maar weer gebeurde. Ik kon met een
heel gek offer een minremise afdwingen (Ooit wel eens een 39-34 offer gezien?)
Die dag erna weer een dubbele ronde, ik liep de eerste partij van de dag weer
in een zetje. Misschien komt het omdat Cees me heel boos aan stond te kijken,
maar weer wist ik terug te komen en een minremise te forceren met een puur
schijf achter. In de partij in de avond mocht ik tegen de toekomstig kampioen
(Jan Groenendijk, toptalent bij WSDV/Huissen). Ook deze partij niet zo gek veel
aan de hand en ik had na verbreking van zijn halve hekstelling een heel flexibele stand, helaas wou ik teveel en ging onnodig de aanval in. Hierdoor kwam een
mooie stand (voor hem dan) op het bord, wat ook de krant gehaald heeft. En
weer een nederlaag voor mij, de derde al dit toernooi.
Die dag erna een makkelijke partij, laten we het erop houden dat we met een
punt allebei tevreden waren en na 1 uur het dorp in konden. In de middag was
er een leuke barbecue georganiseerd waar alle deelnemers en gastgezinnen
aanwezig bij waren. Ook stond er die middag een blitztoernooi op het programma, dat ging wel lekker en ik eindigde in de middenmoot. Het blitztoernooi werd overigens gewonnen door Roel Boomstra. Die avond hadden we ook
een poker toernooi, en daarmee werd de week gezellig afgesloten.
De laatste partij dan uiteindelijk mijn gehoopte winstpartij. Na een originele
opening (35-30 16-21 31-27 20-24) speelde ik mijn tegenstander uiteindelijk
helemaal van het bord af, hieronder dan mijn enige winstpartij:
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Een leuke stand waar naar toe is gespeeld
en zwart kan opgeven.

Al met al dus een goed gespeeld NK, ben tevreden over mijn partijen en een
7de plek had ik van te voren gehoopt.
Steven den Hollander
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven
Wie ben je?
Thomas Ebe Wielaard
Wanneer en waar ben je geboren?
Ik ben geboren in Heerlen in Limburg
Wat is je burgerlijke staat?
Vrijgezel
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)
Onafgemaakte rechtenstudie
Hoe lang dam je al?
Ik dam serieus vanaf mijn dertiende maar daarvoor kende ik de spelregels al en
heb ik enkele partijen gespeeld tegen familie en vrienden.
Speel(de) je bij andere clubs?
Ik ben begonnen bij Dos Delft en ben soms actief online.
Wat is je grootste prestatie op damgebied?
Het winnen van Delfland 2012 en mijn kwalificatie voor het NK junioren 2006.
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld?
Geen idee? Ik vind alle toernooien wel zo’n beetje op elkaar lijken.
Van welke muziek houd je?
Anthony and the Johnsons, Björk, Alanis Morissette, The counting crows, Tim
Minchin.
Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast)
Op damgebied zou ik vooral mijn begrip van het spel willen verbeteren en
daarnaast hoop ik ooit in de nabije toekomst docent te worden.
Met wie wil je nog wel eens een partijtje schuiven?
Baukje Koers
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Op welke (liefst foute) acteur(s)/actrice(s)/artiest(e)(n) ben je toen je nog een
kind of puber was verliefd geweest?
Alexandra Dahlström.
Waar geniet je het meest van?
Intelligente mensen die intelligente en originele ideeën hebben.
Wat moeten we nog van je weten dat hierboven nog niet aan bod is gekomen?
Ik heb een grote interesse in educatieve psychologie en taalkunde.
Naar welk land zou je graag een keer willen gaan?
Amerika.
Ok, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (of
een getal tussen de 0 en 23 waarmee we loten.)
Ik zag Dick van Dijk op de ledenlijst staan en ik heb geen idee wie dat is, dus
doe maar Dick van Dijk. [ We zien net dat Dick van Dijk in een ver verleden al
aan de beurt is geweest, dus we onderhandelen nog met Thomas voor een
nieuw slachtoffer - Red.]
Verzin een nieuwe vraag voor het volgende interview en geef aan welke bestaande vraag eruit mag?
‘Naar welk land zou je graag willen gaan’ mag eruit en ik zou graag willen weten wat voor iemand het belangrijkste of meest bepalende dammoment in
zijn/haar leven was.
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