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Van de voorzitter
Beste lezers,
Met de feestdagen voor de deur is het goed dat we weer een goedgevuld clubblad bij jullie op de denkbeeldige mat laten vallen. Laat ik nu eerst maar eens
beginnen met al diegenen te bedanken die dit mogelijk maken.
Dat is natuurlijk de redactie maar ook de duvelstoejager die alle `` vrijwilligers´´
er weer op attent maakt dat de inlevertijd met rasse schreden nadert en natuurlijk alle leveranciers van wat je oneerbiedig de stukjes noemt.
Jullie zorgen ervoor dat er een clubblad is waar iedereen die met onze club
verbonden is zich in herkent en waarvan ik denk dat het ook goed gelezen
wordt. Nogmaals bedankt!!
Wat het damseizoen betreft loopt alles redelijk voorspelbaar.
Het provinciaal topteam is op weg kampioen te worden met een overmacht die
zelden vertoond is. Voor het 2e provinciale team dat met een viertal speelt, is
de tweede klasse wel aangenamer dan wat we gewend waren, jammer blijft
alleen dat de gemiddelde uitwedstrijd wat verder weg is. Al met al heb ik toch
een positief gevoel over de veranderingen die we hebben ingevoerd.
De resultaten van de teams in de landelijke competitie laten zich het best omschrijven als een seizoen van net niet, goed spel tegen de toppers maar onbegrijpelijk mistasten tegen de zwakke teams in de diverse klassen.
Het dreigt zo een beetje saai seizoen te worden met geen promotie of degradatie duels in het vooruitzicht.
Onze clubavonden worden redelijk bezocht en de alternatieve toernooien die
we organiseren voorzien in een behoefte en we zien op deze avonden wat ``
nieuwe´´ gezichten. Dit neemt niet weg dat we er nog steeds niet in slagen om
mensen zo aan de club te binden dat zich aanmelden als lid en dat is wel nodig
als we de club willen blijven die we nu zijn en zo mogelijk nog wat willen groeien ook. Suggesties om nieuwe leden te winnen blijven dan ook welkom.
Tot slot wens ik jullie prettige feestdagen toe en een gelukkig 2013.
Rinus Kromhout
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Van de redactie
Dit is het eerste clubblad in tijden waar we geen bijdrage van Kees Majoor of
een bedachtzaam familielid van hem in staat. Kees is normaliter de eerste die
ons zijn verslagen aanlevert en in sommige gevallen de redactie er zelfs aan
herinnert dat er weer een clubblad gemaakt dient te worden. Als hij zich voor
het clubblad en de clubavond moet afmelden, weet je dat de klachten serieus
zijn. Kees, van harte beterschap!
We hopen natuurlijk op een spoedig herstel, maar in de tussentijd zoeken we,
ad interim, iemand die zich over de verslagen van het provinciale team wilt ontfermen. Vrijwilligers kunnen zich melden (en anders wijst Mariëlle iemand
aan....)
Uiteraard weer dank aan iedereen die in de pen geklommen is om dit weer een
leuk, vol en bovenal leeswaardig blad te maken. Daarbij mag ook wel eens dank
uitgesproken worden voor de mensen die alle vaste rubrieken verzorgen. Het
lijkt soms een vast gegeven dat er een verhaaltje of overzichtje in staat, maar
dat heeft natuurlijk alleen die status bereikt doordat jullie er elke keer trouw
voor gaan zitten om dat stukje weer te schrijven. Dank daarvoor dus!
Neemt niet weg dat er ook nu weer fantastische diagrammen in staan waarmee u zeker door de donkere decembermaand heen komt. Veel plezier dus
weer en tot in het voorjaar!
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Damkalender
Dag
vrijdag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
maandag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
maandag
Donderdag
Vrijdag
zondag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
vrijdag
Vrijdag
Donderdag
woensdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Donderdag
Donderdag

Datum
14 december 2012
14 december 2012
20 december 2012
21 december 2012
28 december 2012
4 januari 2013
5 januari 2013
5 januari 2013
11 januari 2013
16 januari 2013
18 januari 2013
19 januari 2013
19 januari 2013
21 januari 2013
21 januari 2013
25 januari 2013
29 januari 2013
1 februari 2013
2 februari 2013
2 februari 2013
8 februari 2013
8 februari 2013
11 februari 2013
15 februari 2013
15 februari 2013
16 februari 2013
16 februari 2013
20 februari 2013
22 februari 2013
1 maart 2013
2 maart 2013
3 maart 2013
24 maart 2013

wedstrijd
RDC 2 provinciaal - Velo 2
Clubcompetitie
Subtoptraining van Martijn van der Klis
Clubcompetitie
Clubcompetitie
Nieuwjaarstoernooi
RDC 1 - DC Dordrecht
Zaanstreek 2 - RDC 2
Clubcompetitie
KDC Katwijk - RDC 1 provinciaal
Clubcompetitie
Constant-Charlois Rotterdam - RDC 1
RDC 2 - Samen Sterk 2
De Lier 2 - RDC 2 provinciaal
Subtoptraining van Martijn van der Klis
Clubcompetitie
DID Bergambacht - RDC 1 provinciaal
Clubcompetitie
Denk en Zet 2 - RDC 2
RDC 1 - Lent
RDC 2 provinciaal - DOS Delft 2
Clubcompetitie
Subtoptraining van Martijn van der Klis
RDC 1 provinciaal - Kijk Uit Zegveld
Clubcompetitie
Den Haag - RDC 1
RDC 2 - DVSB 2
Constant-Charlois - RDC 2 provinciaal
Einde clubkampioenschap
Simultaan
Nationale Competitie, prom/degr
Subtoptraining van Martijn van der Klis
Subtoptraining van Martijn van der Klis
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Clubkampioenschap, Hoofdklasse
Eenmaal bekomen van de zomervakantie, het Rabotoernooi, het JKT en allerhande nietszeggende zomertoernooitjes startte het Clubkampioenschap weer
in augustus. Twaalf spelers, elf rondes, een paar kanshebbers, de rest outsiders. Een van hen – Thomas Wielaard, kanshebber of outsider, dat mag u zelf
bepalen – zegde af op het moment dat de eerste ronde op het punt stond te
beginnen. Jammer, al was het maar omdat Jan S daardoor rondenlang in de
veronderstelling verkeerde een puntje meer te hebben dan hij daadwerkelijk
had. De knappe puntendeling die Jan uit het vuur sleepte, bleek achteraf voor
de PvE-bokaal te zijn. Aantal wedstrijden in de PvE: één.
De aanwezigheid valt niet tegen. Uiteraard lopen er her en der wat provinciale
verplichtingen door de competitie heen, waardoor sommigen moeten afzeggen, maar verder loopt het vrij aardig. De meesten hebben inmiddels 7 of 8
wedstrijden gespeeld. Zoals altijd steekt Arie daar bovenuit met 9 wedstrijden:
alleen Jan S is nog over als mogelijke tegenstander. En zoals inmiddels ook een
beetje standaard, bungelt Steven met 6 wedstrijdjes wat sneu onderaan wat
aanwezigheid betreft. Met het komende WK junioren zal hij nog een paar keer
niet aanwezig zijn, dus het is de vraag of hij zijn wedstrijden gaat halen…
De strijd om de streep™ is weer erg spannend. Steven, Rinus en Jan S staan er
nu nog net boven, maar één misstap kan ze fataal zijn, waarna ze zich niet
plaatsen voor RDC 1, of voor de A-groep van het Kampioenschap van Rijnsburg.
Arie zit met zijn achtste plaats op het vinkentouw. Winst tegen Jan S zal hem
helpen om in de hoogste groep te blijven, een nul maakt hem zo’n beetje kansloos. Arno staat namelijk slechts één puntje achter, maar heeft nog twee wedstrijden op hem ‘in te halen’. En als Mariëlle, nu nog op de laatste plek, nog
twee keer uit haar slof schiet, kan ze zomaar ineens boven de streep™ terecht
komen.
Voor de tussenstand verwijs ik graag naar de website, al staat het natuurlijk wel
zo netjes om even de koploper te vermelden: Cor staat bovenaan, met één verliespuntje voorsprong op Richard K.
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Het fragment is uit de partij Cor – Jan S. De
zwarte stand staat op zich niet verkeerd,
maar Jan heeft wat moeite zijn schijven ‘bij
elkaar’ te brengen. Die schijf op 5 hoort
daar natuurlijk niet, maar 5-10 kan niet
vanwege een dammetje met (bijv) 27-22. In
plaats daarvan heeft Jan daarom zojuist
01…21-26 gespeeld, waarschijnlijk met het
idee dat de kans om schijf 5 naar 14 te dirigeren nog wel een keer komt. Helaas, zo
ver laat Cor het niet komen: 02.27-21!
16x29 03.43-38 23x43 04.34x14 25x34 05.48x08! Cor staat op slag voor schijfwinst, maar Jan probeert dat nog te voorkomen: 05…09-13of? 06.08x19! 20x09
07.19-13! waarna Cor een schijf en later de partij won.
Richard Meijer
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Clubkampioenschap, 1e klasse
De 2 nieuwkomers in deze klasse lijken regelrecht om het kampioenschap van
deze klasse te gaan spelen. Tot nu toe heeft Denise van Dam al haar wedstrijden gewonnen en heeft Cees van den Bosch alleen een remise toe moeten
staan aan Gert van Delft. We kijken dan ook met belangstelling uit naar het
toptreffen tussen deze 2 matadoren.
Voor de overige 2 promotie-plaatsen komen nog meerdere spelers in aanmerking met als meest opvallende namen: Gert en Jac van Delft en Teun de Kluyver
die in de vorm van zijn leven verkeert.
Voor de actuele stand kunt u op de website kijken.
Rinus Kromhout
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Georgiev-toernooi 2012
Het Georgievtoernooi werd gespeeld op 23 november. De naamgeving van dit
toernooi is te danken aan de zogenaamde Georgiev-barrage, en met deze regels werd ook gespeeld. Bij een remise wordt de klok stilgezet, het bord opnieuw opgezet en een nieuwe partij gespeeld, maar met de tijd die je nog over
had uit de vorige partij. Dit gaat door tot er een winnar is, dus ook hier zal nooit
een remise de einduitslag zijn.
Deze keer hadden we een hele goede opkomst, maar liefst 20 spelers deden
mee, waaronder zelfs een buitenlandster! Van tevoren was Arie nog even bang
dat er niet veel mensen zouden komen, omdat er om 19:50 uur nog niemand
was, maar zoals altijd kwam iedereen precies om 20:00 uur binnendruppelen
en hadden we alsnog een goed gevulde zaal 
Winnaar werd Frerik, maar gezegd moet worden dat Cor zich de morele winnaar voelde, aangezien hij Frerik toch maar mooi verslagen had. Richard M won
van Cor, waarmee hij best of the rest was. Marco werd nog bijna de ladykiller
van de avond, maar hier stak Mariëlle gelukkig een stokje voor en hield de eer
van de dames hoog.
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Naam
Rating
Frerik Andriessen
MI 1402
Cor van Dusseldorp
MI 1428
Richard Meijer
1255
Steven den Hollander
1115
Mariëlle Meijer - Kromhout
1015
Marco de Leeuw
807
Denise van Dam
1025
Cees de Leeuw
998
Arie Schoneveld
1054
Jack van der Plas
930
Jan Oudshoorn
894
Jan Schijff
976
Jan Parlevliet
1024
Laura Andriessen
1070
Teun de Kluyver
571
Jac van Delft
845
Cees van den Bosch
1017
Gerco Noordermeer
Julia Lakomska
Jacob Hoek

We Pu Trati
6 10 1145.67
6 10 1139.83
6
8 1150.33
6
8 1108.50
6
8 1043.83
6
8 1034.17
6
8 962.50
6
6 1123.33
6
6 1111.17
6
6 1038.33
6
6 997.67
6
6 972.50
6
6 968.17
6
4 924.00
6
4 914.67
6
4 906.83
6
4 901.17
6
4 900.00
6
4 852.00
6
0 881.33
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Bekertoernooi 2012
Op 28 september stond er weer een alternatief toernooitje op het programma,
ditmaal het bekertoernooi. De regels zijn simpel: als de partij in remise eindigt,
wint de speler met de laagste rating.
Met 18 man en vrouw hadden we een goede opkomst, waaronder zelfs 2
nieuwe mensen. De regels gaven uiteraard een aantal leuke uitslagen, waarvan
ik er een paar zal noemen. Zo wisten Steven en Martijn van Cor te winnen, won
Denise van Richard M en Anton van Jan S. Ook Mariëlle wist haar echtgenoot
weer eens voor haar zegekar te binden en Teun boekte een mooie overwinning
op Anton.
Al met al volgens mij een geslaagd toernooi en ik denk volgend jaar weer?!
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Naam
Rating We Wi
Frerik Andriessen
MI 1402 8 8
Richard Kromhout
1355 8 7
Steven den Hollander
1115 8 6
Arie Schoneveld
1054 8 5
Mariëlle Meijer - Kromhout
1015 8 4
Martijn Boekee
904
8 4
Rinus Kromhout
1081 8 4
Cor van Dusseldorp
MI 1428 8 4
Richard Meijer
1255 8 4
Denise van Dam
1025 8 4
Jan Oudshoorn
894
8 4
Cees van den Bosch
1017 8 4
Jan Schijff
976
8 4
Teun de Kluyver
571
8 3
Anton van Dusseldorp
754
8 3
Jac van Delft
845
8 3
Carla de Jong
8 1
Jan van Egmond
8 0

Re
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ve
0
1
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
7
8

Pu Trati
16 1159.88
14 1158.00
12 1150.88
10 995.12
8 1154.75
8 1068.75
8 1066.00
8 1035.12
8 1024.25
8 1020.25
8 961.50
8 856.62
8 850.88
6 881.38
6 880.50
6 860.38
2 827.75
0 829.00
Laura Andriessen
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Verslag van het eerste
Ronde 2: Damlust – RDC 1
De eerste toch wel positieve ervaring van het damseizoen was weer achter de
rug. Een gelijkspel tegen Micone was zeker niet slecht. Ronde twee wachtte
echter een tegenstander van een heel ander kaliber. Damlust uit Gouda. Jarenlang gelijkwaardig met – maar net iets minder dan – RDC 1. Inmiddels heeft
Damlust vorig seizoen een jaartje Ereklasse achter de rug en hebben ze zich en
passant ook nog eens versterkt met wat loslopend brandhout. Resultaat: ze zijn
huizenhoog favoriet voor het kampioenschap in de Hoofdklasse B. Het ratingverschil met RDC is totaal ongeveer 800 punten. Anders gezegd: als wij op volle
sterkte opkomen, dan heeft Damlust iemand als Kees Majoor als elfde man.
Met een schijfje minder is het al moeilijk dammen, maar met een volle speler
minder is het natuurlijk weer een heel ander verhaal…
We begonnen met het welkomstwoord van een onwennige Erik Hoogendoorn.
Boom van een vent, maar als publiek spreker toch wat zenuwachtig. Hij had
een invalbeurt als wedstrijdleider: Martijn van der Klis, trainer van onze subtoppers, moest ’s ochtends werken, ‘dus’ kon hij niet. Tja, mijn ochtenden zijn
toch uiterlijk 12:00 afgelopen, dus tijd zat om dan voor de club ergens heen te
scheuren, maar dat geldt blijkbaar niet voor iedere club. Erik bedankte ons in
bedekte termen nog voor ons mooie punt de eerste ronde, maar zei ook dat
Damlust voor meer zou gaan.
Wij natuurlijk ook…
Ondanks dat Damlust Kees Majoor extra had, begonnen wij toch met een mannetje meer. Friso Fennema kon het thuishonk van Damlust niet vinden en
kwam wat later. Niet te laat helaas, want na een paar minuten nam hij plaats
tegenover Denise.
Het eerste uur was duidelijk een aftastend uurtje. Weinig spectaculaire ontwikkelingen, maar in het tweede uur kwam daar verandering in. Eric Hogewoning
had met Martijn van IJzendoorn nou niet de allermakkelijkste tegenstander. Hij
is bijvoorbeeld al eens wereldkampioen bij de aspiranten geweest. Maar ja, Eric
is natuurlijk een senior, dus die draait zijn hand daar niet voor om… toch? Eric
krijgt op een gegeven moment een dam voor een schijf aangeboden, maar om
die in veiligheid te brengen moet hij er nog een paar schijfjes tegenaan gooien.
Eric gaat de uitdaging aan en neemt de dam. Bij analyse bleek de dam wel goed
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te zijn, maar Eric had inmiddels zoveel tijd besteed, dat hij er op een gegeven
moment geen wijs meer uit wordt. Langzaam maar zeker wordt hij steeds verder achteruit gedrukt, om uiteindelijk jammerlijk ten onder te gaan aan de verschillende dreigingen en vangen.
Dit zou niet de enige nul blijven… Niet veel
later was het de beurt aan Denise. Laatkomer Friso Fennema week al snel af van de
gebaande paden en dat legde hem geen
windeieren. Denise raakte al snel het spoor
bijster en liep in een waarschijnlijk al verloren stand in een zetje. In de stand van het
eerste diagram, na de zet 11-16? verloor Denise met 01.33-29 22x24 02.31x11 06x17
03.38-33 19x28 04.33x11. Formeel staat het
nog gelijk, maar zwart moet een schijfje geven om de doorbraak van wit te voorkomen.
Via 04…02-08 05.11x02 13-19 06.02x13 19x08 verloor Denise een schijf en de
partij.
Ondanks deze beide dompers zag het er nog geenszins hopeloos uit voor het
eerste. Wereldkampioen blinddammen Erno Prosman ondervond dat het met
de ogen open toch een stuk moeilijker is. Thomas gaf geen kik en hield de boot
stoïcijns op remisekoers. Na een tactisch offer van Erno stond hij zelfs een
schijfje voor. Steven was verder goed begonnen tegen ongeleid projectiel
André Venema. André rommelde wat aan en moest halverwege de partij al
flink op zijn tellen passen. Cor drukte op zijn beurt Teun van de Krol langzaam
van het bord en ook Mariëlle speelde een prima partij. De opening was niet helemaal uit het boekje, maar toen die problemen waren verholpen, kwam ze geen moment meer in de problemen.
Des te verrassender was het einde van die
partij. In gierende tijdnood overzag Mariëlle
een vernietigende combinatie met naslag. In
de diagramstand heeft Mariëlle net 23-28?
gespeeld. Ze had alleen overzien dat er een
schijf op 24 bleef staan na 01.24-19! 13x24
02.31-26 22x42 03.33x02 42x44 met de be-
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slissende naslag 04.02x49.
Het werd er vervolgens niet veel beter op. Om onduidelijke redenen maaide
Steven zijn stand eigenhandig van het bord af, waarna het nog wel spannend
werd, maar op voorhand eigenlijk het paaltje kon worden bijgeschreven. Een
bordje verder had Erno zijn schijf weer terug gewonnen en moest Thomas plotseling vrezen voor zijn verdiende remise.
Maar het mooiste was toch wel de derde diagramstand, uit de partij van Richard K tegen
Alex Bitter. Alex is typisch zo iemand die
geen ragfijne techniek heeft en dus maar
moeilijk wint, maar wel goed genoeg is om
het erg moeilijk te maken van hem te winnen. Richard had net het logisch ogende 3126? gespeeld, waarna Alex kon uithalen met
01…24-29! 02.33x24 18-22 03.27x20 08-12
04.24x13 16-21! 05.28x19 12-18 06.13x22
17x48 07.26x17 48x40! 08.35x44 11x22.
Bam!
Gelukkig keek vrouwe Fortuna dit keer mee over de schouder van Alex. Zij is
niet de beste dammer aller tijden, dus liet ze de combinatie zitten en damde
Alex rustig verder met 01…08-12. In het eindspel werd hij – volledig terecht natuurlijk – alsnog aan het spit geregen door Richard.
De oplettende lezer zal hebben meegeteld dat het 3-1 staat voor Damlust. Voor
een gelijk spelletje moesten er dus nog twee winnen en mocht niemand meer
verliezen. Één deel van die missie slaagde in ieder geval wel: niemand verloor
meer. Thomas wist Erno alsnog te bezwendelen en pakte knap een punt. Her
en der ook volledig terechte remises, al was het jammer dat Eric-Jan in het
eindspel een scherpe voortzetting miste. Met een beetje mazzel had dat ons
nog een extra puntje opgeleverd.
Genoeg remises dus, maar helaas… nog maar één overwinning. De partij van
Cor was wat mij betreft de beste van de dag, maar ja, een positionele veegpartij laat zich niet zo mooi in een diagrammetje vangen. Bij deze de belofte dat als
Cor een zetje uithaalt of er in eentje loopt, dat die dan vereeuwigd wordt in
een verslag…
Eindstand: 11-9. Gezien het krachtsverschil op papier toch best een aardig resultaat, maar toch met een min of meer zuur nasmaakje. Wat als Steven zijn
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aanval er niet had afgehakt? Wat als Mariëlle iets meer tijd had gehad en niet
in het zetje was gelopen? Wat als Eric-Jan de kansrijkste variant had gekozen?
Ronde 3: VBI 2 – RDC 1
Na bekomen te zijn van de jammerlijke nederlaag tegen Damlust mochten we
twee weken later aantreden tegen Huissen. Wederom uit, maar wel tegen een
tweede. Hun gemiddelde rating is net iets hoger dan die van RDC 1, maar op
voorhand gingen we er stiekem wel een beetje van uit dat we moesten kunnen
winnen. 10-10 tegen Micone en een nipte, niet geheel terechte, nederlaag tegen Damlust, dan moeten we dat varkentje in Huissen toch kunnen wassen.
Het begin was in ieder geval allerminst hoopgevend. Zoals altijd was er een
goed half uur extra tijd ingepland voor de heenreis. Dan ben je tenminste goed
op tijd en kun je nog even tot rust komen voor de wedstrijd begint.
Maar helaas, vrouwe Fortuna had nog een appeltje met Richard K te schillen
vanwege de vorige ronde. In Leiden – nauwelijks goed op weg dus – stond de
auto met beide Richards en Mariëlle in de file vanwege een schietincident bij
de A4. Dader nooit gepakt. Normale toegangsweg afgesloten door de politie.
Alternatieve route vol met auto’s die ook allemaal Leiden uit willen. Eric-Jan
moest bij de N11 worden opgehaald, dus uit alle macht werd geprobeerd die te
bereiken. Dat mislukte jammerlijk doordat Eric-Jan zijn mobiel niet bij zich had.
Op het moment dat de drie avonturiers – ruim een half uur te laat – de weg
naar het benzinestation opdraaiden waar Eric-Jan zou staan, zagen ze hem net
wegrijden. In allerijl dus omgekeerd en vol gas er achteraan. Gelukkig haalden
ze Eric-Jan vlak voor het einde van de N11 in. Eric-Jan werd naar het volgende
benzinestation gedirigeerd, alwaar hij zijn auto pontificaal bij een bord “verboden te parkeren” neerzette. Even later werd de reis gezamenlijk voortgezet.
Resterende filetijd: 0 minuten.
Hoewel de Romeinse mythen anders doen vermoeden, blijkt vrouwe Fortuna
toch een beetje vergevingsgezind te zijn. De rest van de reis verliep voorspoedig, dus uiteindelijk bleek iedereen toch bij aanvang van de wedstrijd in de
speelzaal te zijn. Weliswaar weinig tijd om uit te rusten, maar goed, dat krijg je
tijdens een werkdag ook niet (ambtenaren daargelaten). Dus gewoon aan de
slag met die hap!
Dat bleek dan jammer genoeg weer makkelijker gezegd dan gedaan. Na nauwelijks 20 zetten had Steven een rampzalige stand ‘opgebouwd’. Hij was vol in de
aanval gegaan, maar zijn tegenstander Vredenberg speelde het gewoon rustig
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maar degelijk tegen. Steven had daardoor op een gegeven moment twee hoopjes schijven staan die allebei eigenlijk niets konden uitrichten. Zijn tegenstander
toonde vervolgens zijn klasse door de slechtste schijven van Steven af te (laten)
ruilen. Dat resulteerde uiteindelijk toch nog in een niet meer verwachte gelijkwaardige remise. Thomas had de ronde ervoor zijn kruit wel verschoten. Een
goede opening werd vervolgd met wat mindere zetten, waarna zijn tegenstander Berends zich sterk op het centrum nestelde. Thomas probeerde er nog omheen te spelen, maar langzaam maar zeker werd hij steeds verder van het bord
gedrukt. De nul was dan ook onontkoombaar.
Richard M bracht het er niet veel beter van af. Zijn opening was traditiegetrouw niet sterk, waarna hij de rest van de partij mocht proberen de schijven
weer in het gareel te krijgen. Tegenstander Van Loenen liet geen steekjes vallen, zodat het er steeds beroerder uit ging zien. Richard investeerde veel tijd in
zijn reddingsplan, maar hij kwam niet veel verder dan de schatzoeker die met
een touwtje van twee meter probeert een ravijn van vijftig meter over te komen. Ook die heeft hulp van buitenaf nodig en die bleef voor Richard uit. Ook
daar dus een nul.
Gelukkig waren er ook uitzonderingen. Richard K hield het hoofd koel terwijl zijn tegenstander allerlei ingewikkelde manoeuvres
probeerde uit te voeren. Er leek niet echt
een gestructureerd plan achter de aaneengeregen zetten te zitten en dat resulteerde
langzaam maar zeker in een puinhoop van
een stand. In de diagramstand het laatste
moment waarop Emiel Leijser met wit nog
een puntje kan binnenhalen. Er dreigt
natuurlijk 24-29 met doorbraak, maar na
01.35-30 24x35 02.33-29 is er eigenlijk
weinig aan de hand. Wit was alleen duidelijk door zijn creatieve zetten heen,
want hij offerde met 01.34-29? een schijf en verloor vervolgens geruisloos de
partij.
En ook Eric liet zijn ware aard weer eens zien. Zoals altijd was twee uur te
weinig tijd en zijn opening was ook niet super, maar hij wist er nog wel wat
redelijks uit te halen. Toen zijn tegenstander willens en wetens zijn kop in de
strop hing, wachtte Eric alleen maar rustig af tot hij de één om twee mocht
uithalen. Dirk Joosten liet het niet zo ver komen en offerde voortijdig maar vast

R D C 17
een schijf. Veel nut had het verder niet, Eric haalde koelbloedig de overwinning
binnen.
Denise deelde vervolgens wel in de algehele misère. Een goede opening resulteerde in een kansrijke stand, maar met één zet wist ze die stand zodanig te
laten kantelen, dat ze een schijf kwijt raakte met een heuse één om twee. Ze
speelde nog wel door tot het bittere eind, maar zicht op meer dan een nul
kreeg ze nooit meer.
Ondertussen had Cor tegen angstgegner Pepijn van den Brink een mooie stand opgebouwd. Pepijn leek vanzelf een keer in een
zetje te moeten lopen, maar het tempo
kwam voor hem precies goed uit. In de diagramstand het moment waarop Cor moest
afhaken. Cor lijkt hier met 01….19-24!? een
mooie partij in stijl te kunnen afsluiten. Op
02.40-35 volgt immers een simpel dammetje
met 02…24-30 en 03….18-22. Gelukkig had
Cor het gevoel dat er iets aan de hand moest
zijn: dit was te simpel. En inderdaad, na
01…19-24 vervolgt wit met 02.34-30! 24x35* 03.33-28 23x34 04.39x30 35x24
05.47-41! 36x47 06.38-33 47x29 07.27-21 16x49 08.40-35 49x40 09.45x01 over
beide zwarte dammen. De overblijvende stand blijkt wel houdbaar te zijn, maar
Cor taxeerde het niet onlogisch op een nederlaag. Hij vervolgde daarom met
01…08-12 en wist met het nodige kunst- en vliegwerk nog de remisehaven te
bereiken.
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Arjen was net als Cor op weg naar een strakke overwinning, maar ook daar liep het plotseling spaak. In de diagramstand kon hij tegen Willem Hoek de volle buit pakken met
01.28-22! waarna zwart snel vastloopt. Bijvoorbeeld 01…07-11 02.33-28 15-20 03.4540 10-15 04.39-33 24-29 05.33x24 20x29
06.43-39 en zwart mag beginnen met ‘het
grote geven™’. In plaats daarvan ging Arjen
verder met 01.34-29 23x34 02.27-22 18x27
03.28-23 19x28 04.30x08 26-31 05.37x17
28x37 06.39x30. Willem kon het nu rustig op
een remiseakkoordje gooien met 06…16-21 en 07…09-13, maar om onduidelijke redenen liet hij het offer achterwege. Arjen kon daardoor weer simpel naar
dam lopen en de partij naar zich toetrekken. Leeg gespeeld miste hij even later
een kansrijke voortzetting, waarna er niets anders dan een puntje resteerde.
Eric-Jan liet zich niet van de wijs brengen door de slechte aanloop naar de wedstrijd. Hij speelde een sterke opening, maar zijn tegenstander deed goed mee.
Het ogenschijnlijke voordeeltje dat Eric-Jan had, verwaterde langzaam maar
zeker, waarna hij op een gegeven moment zelfs moest oppassen. Dat was wel
aan hem besteed, dus uiteindelijk sleepte hij een verdiend punt uit het vuur.
Dat was Mariëlle helaas niet gegund. Ze had weinig geluk met haar loting tegen
Marcel Janssen, die haar stand langzaam maar zeker uit elkaar wist te spelen.
Uiteindelijk bleef er een gapend gat op de lange vleugel van Mariëlle over en
dat was wel aan hem besteed.
De terugreis verliep toch wel in mineur. Gelukkig geen files of ander leed meer,
maar een 12-8 nederlaag valt toch altijd weer zwaar. Zeker als je eigenlijk vond
dat je voor de winst moest gaan. De aspiraties voor een podiumplaats hebben
daar toch een flinke terugslag door gekregen.
Ronde 4: RDC 1 – GDC Gorinchem
De vierde ronde was gelukkig een blijmaker. GDC was op voorhand al huizenhoog favoriet voor de laatste plek en dat hadden ze de eerste drie ronden zeker
waar gemaakt. Drie overtuigende nullen. Onder andere tegen Micone, waar wij
onze hand niet voor omdraaiden. Het ratingverschil zegt eigenlijk alles al: RDC 1
heeft gemiddeld bijna 100 punten meer per speler. Waar wij tegen Damlust
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met Kees Majoor in de minderheid waren, hadden we tegen GDC Eric-Jan er
extra bij. Dat speelt natuurlijk altijd erg lekker. Deze wedstrijd kunnen we dus
eigenlijk wel overslaan. Erop en erover, dat is duidelijk…
Tenminste… dat had het moeten zijn. Uiteindelijk mochten we onze handen
dichtknijpen met een narrow escape en een beschamende puntendeling. Het
begon met Richard M, die veel tijd verbruikte om een goede stand te krijgen en
op het eind geen tijd meer had om de beste voortzetting te vinden. Toen zijn
tegenstander remise aanbood, nam hij die dan ook maar. Vervolgens vergooide
Steven zijn totaal gewonnen stand. In plaats van zijn dam rustig in veiligheid te
brengen, ruilde hij zijn dam de vrijheid tegemoet, ten koste van een eenvoudige doorbraak en een schijf voorsprong voor zijn tegenstander. Albert van de
Berg liet zich niet verleiden vroegtijdig dam te halen, maar wachtte rustig het
goede moment af. Voordat het zo ver was, werd de vrede echter al getekend.
Daarna was het de beurt aan Cor, die helemaal nergens kwam. Theo de Swart speelde
geen slechte zetten en dan is het natuurlijk
moeilijk winnen. Zelfs voor Cor. Zoonlief (van
Theo de Swart uiteraard) deed het nog beter
met een overwinning op Mariëlle. Hij leek
zelf nog het meest verbaasd dat winst ook
een mogelijkheid bleek te zijn. In de diagramstand speelde Mariëlle 01…08-12??
waarna ze zich 02.28-22! 17x28 03.26x08
13x02 04.27-21 16x27 05.31x04 niet meer
liet bewijzen.
Laura had ook niet veel later een remise binnengehaald. Weliswaar met een
schijf minder, maar ze liet zich daardoor niet van de wijs brengen. Ze ging stoïcijns op weg naar dam, waarna haar tegenstander inzag dat het zinloos was om
verder te spelen. Na de helft van de partijen stond er dus zowaar een achterstand voor het eerste op het scorebord. Daar was op voorhand geen rekening
mee gehouden…
Ik zou graag zeggen dat we daarmee helemaal door de zure appel heen hadden
gegeten, maar nee, het werd nog erger. Thomas verslikte zich in een ogenschijnlijk rustig klassiekje en moest het nodige materiaal offeren om nog kans
op een punt te houden. Dat offeren ging hem goed af, maar dat is natuurlijk
niet het moeilijkste deel van dammen. Dat punt halen, dat lukte hem dan weer
net niet. Daarmee was Thomas de eerste die een smurf tegen kreeg.
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Voor de outsiders: een smurf krijg je voor een opvallende prestatie. Dat wil
zeggen remise tegen iemand met 200 ratingpunten meer of winnen van iemand met 100 punten meer. Bij de uitslagen op internet wordt je naam dan in
het blauw weergegeven. Een smurf tegen krijg je dus als je tegenstander de
goede prestatie neerzet.
Gelukkig was het niet allemaal rampspoed
wat de klok sloeg. Arjen kwam na een dikke
twintig zetten vanuit het niets een schijfje
voor. Theo Voorspuij heeft net schijf 46
opgespeeld, waarna Arjen een dammetje
binnenhaalt met 01…17-22 02.27x07 26-31
03.37x26 08-12 04.07x18 13x22 05.28x17
19x46. Theo kon niet veel beter dan de dam
gelijk afpakken met 06.34-29 11x22 07.38-32
46x34 08.40x29 met schijfverlies en een
stand om van te huilen. Dat daar een
overwinning ging komen, was dus al lang duidelijk, maar Theo wilde zich graag
alles laten bewijzen. Arjen had er geen moeite mee het bewijs te leveren, dus
we kwamen nog terug tot 6-8. Nog steeds één overwinning achter.
Op voorhand was niet duidelijk waar onze gelijkmaker – als we die al konden
maken – vandaan moest komen. Eric-Jan stond de hele wedstrijd met de rug
tegen de muur en mocht uiteindelijk zijn handen dichtknijpen met de remise
(en de smurf tegen) die hij kreeg. Richard K had de halve wedstrijd wel aan de
leiding gestaan, maar richting de tijdcontrole kantelde dat volledig en moest hij
uiteindelijk op zoek naar een remise. Een zoektocht waar hij uiteindelijk wel het
doel vond: ook daar een remise en een smurf tegen.
Dus bij Denise dan? Tja, op die partij was
geen peil te trekken… Een paar zetten
hiervoor had Denise met wit een schijfje
winst en de overwinning op een
presenteerblaadje aangereikt gekregen. In
tijdnood rommelde ze echter naar deze
stand toe, die dan weer helemaal verloren is.
Na 01…08-12 mag Denise een schijf offeren
en niet veel later opgeven. De enige twee
andere zetten verliezen namelijk
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combinatief: 02.37-31 26x37 03.42x31 16-21! 04.27x07 18x36 05.07x18 13x42
06.48x37 met schijf- en partijverlies, of 02.43-39 29-33! 03.38x29 23x43
04.48x39 16-21! 03.27x07 18x47 04.07x18 13x44 met twee schijven en een
dam minder. Haar tegenstander Henk Houweling had dat echter allemaal niet
gezien en produceerde het onmogelijke 01…17-21?? Voorkomt daarmee
eigenhandig alle zetjes die zwart had, dus Denise kon vervolgens verder gaan
met 02.43-39 29-33 03.38x29 23x43 04.48x39 waarna Henk niets beters heeft
dan met schijf 8 naar 17 rennen en er doorheen proberen te offeren. Denise
kan dat makkelijk voorkomen door met 42 naar 33 te lopen, maar die
eenvoudige winst was niet aan haar besteed. Henk kreeg daardoor toch zijn
doorbraak, waarna de overblijvende stand op zich nog steeds gewonnen was
voor Denise. Ook die kans werd gemist, maar gelukkig wist Henk van
gekkigheid niet meer hoe hij de herkansing moest grijpen. En dus… uiteindelijk
toch een overwinning voor Denise en als enige een smurf vóór.
De eindstand: 10-10, drie smurfen tegen, eentje voor. RDC 1 op plek 10. Gauw
vergeten.

Ronde 5: Heijmans Excelsior – RDC 1
Na vier ronden een schamele score van 2 puntjes en plek 10. Niet echt iets
waar we als team trots op mochten zijn. De vijfde ronde was dan ook nog eens
tegen een voormalig ereklasser. Heijmans had het de eerste ronden ook moeilijk, dus dat gaf in ieder geval hoop. Eenmaal aangekomen bleken ze gehuisvest
in een toepasselijk etablissement. Een ouderensoos was er niets bij, passend bij
de gemiddelde leeftijd van de tegenstanders. Op het eerste gezicht lijkt de
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overeenkomst tussen beide teams dat we allebei geen vijftigers in het team
hebben. Bij ons is alleen iedereen jonger, bij Heijmans iedereen ouder. Het zal
vast niet helemaal kloppen, maar jong zijn ze daar al lang niet meer.
Maar goed, dit soort bespiegelingen zijn natuurlijk leuk, dat betekent ook dat
zij veel meer ervaring hebben dan wij. Met jeugdige overmoed win je geen partijen. Met ervaring eventueel wel…
De loting leek op voorhand wel enigszins gunstig. Op basis van de ratings zouden alleen Richard M en Steven het moeilijk krijgen en zouden Arjen en Cor de
puntenmachines moeten zijn. Beiden hebben
in eerdere rondes al bewezen dat die rol ze
prima ligt.
Het begin was in ieder geval voor RDC 1. Arjen kreeg een leuke wederzijdse aanval op
het bord, waar voor beide spelers op zich
weinig mis mee was. Harry Doomernik nam
echter het verkeerde tempo en kwam daardoor al vrij snel een schijf achter. In de
diagramstand heeft wit niet beter dan maar
een schijf verliezen met 01.33-28 22x33
02.31x22 18x27 03.39x28 14-19!
De overblijvende stand is ook niet om over naar huis te schrijven, dus het
duurde niet lang voordat Arjen de punten in ontvangst mocht nemen.
Inmiddels had ook Steven aan zijn opdracht voldaan: Mari van Ballegooijen
kwam een eind, maar Steven harkte vakkundig het punt binnen.
Vervolgens was het woord aan Richard M.
Vanaf de eerste zit deed de Fransman Flaubert Ndonzi zijn uiterste best de partij zo ingewikkeld mogelijk te maken. Richard investeerde veel tijd om het beste plan te vinden
en met succes: halverwege de partij geeft de
computer zelfs winst aan door een schijfje te
offeren en vrolijk verder te dammen (een
heus gambiet), maar die werd gemist. Na 35
zetten zat Richard behoorlijk in tijdnood en
Ndonzi probeerde daar gebruik van te maken. Juist op het moment dat zijn grootste
problemen voorbij leken, liet Ndonzi zich alsnog bezwendelen. In de diagram-
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stand ‘dreigt’ wit met 01.30-24 de zwarte plannen definitief te doorkruisen,
waarna Ndonzi bijna à tempo 01…15-20?? speelde (18-22 is de enige zet). Die
buitenkans liet Richard natuurlijk niet liggen: 02.30-24! Zwart ging vervolgens
lang nadenken, schudde zijn hoofd en leek op te gaan geven, maar met een blik
op de klok ging hij vervolgens toch verder. Wit liet zich echter niet meer de
kaas van het brood eten en won uiteindelijk verdiend zijn smurfenstatus.
Na dit uitstekende begin ging het jammer genoeg hard bergafwaarts. Zowel
Eric als Eric-Jan was in een slecht klassiekje verzeild geraakt. Eric had twee
tempi meer, terwijl Eric-Jan er twee minder had. Allebei hadden ze echter geen
vleugelcontrole meer, zodat er niets anders op zat dan te offeren en te hopen
op een wonder. Voor beiden bleef dat wonder jammer genoeg uit.
Hiermee kwam de tussenstand uit op 5-5 en hing de wedstrijd aan een zijden
draad. Denise stond een gezonde schijf achter, Thomas stond er eentje achter
maar had wel enige compensatie en alleen Cor stond duidelijk beter, met vier
temp i achterstand in een klassieke stand. Richard K probeerde een hoop voor
elkaar te krijgen tegen Harry Kolk, maar dat lukte niet echt. Met een offer in
het eindspel stelde Richard wel een punt veilig.
Vervolgens ging het bij Mariëlle nog bijna
mis. De hele partij stond ze iets makkelijker,
zonder nu echt aantoonbaar veel beter te
staan. Haar voordeel verwaterde, waarna ze
in tijdnood bijna zichzelf te slim af was. In de
diagramstand is op zich weinig aan de hand,
maar Mariëlle had het plan opgevat om
01.22-18!? te spelen. Laten slaan is voor
zwart natuurlijk erg aantrekkelijk en dat was
precies waar Mariëlle op rekende. Zwart zal
dan immers 01…11-17 of 01…12-17 moeten
spelen, waarna altijd volgt 02.18x20 14x34
03.28-22! 17x28 04.32x03 met winst. Gijs voor de Poorte zag dat op tijd en
speelde daarom 01…23-29? waarmee hij de de plakker met 01…26-31 02.18x20
31x31! liet voor wat hij was… Gelukkig liepen we daar niet nog meer averij op.
Enigszins verwacht wist Cor zijn partij dan toch te winnen. In arren moede
offerde Adri Vermeulen een schijf, waarna Cor het vakkundig afmaakte. Met
die voorsprong was inmiddels duidelijk geworden dat we minimaal de 10-10
zouden halen. Denise kreeg een doorbraak aangeboden ten koste van nog een
tweede schijf. Omdat ze toch niet beter had, deed ze dat, waarna ze zowaar
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weer kon denken aan meer dan een puntje. Haar tegenstander leek de weg
helemaal kwijt en verloor uiteindelijk dan ook kansloos.
Enige die nog bezig was, was Thomas. Ook hij stond een schijf achter, maar hij
was op weg naar twee dammen. Wim van der Kooij liet het niet zo ver komen
en trok net op tijd aan de noodrem: remise. Met een 12-8 overwinning, twee
nullen, vier overwinningen, één smurf en een gedeelde zes plaats mochten we
toch niet echt klagen. Het had slechter kunnen aflopen…
Ronde 6: RDC 1 – Van Stigt Thans 2
De zesde ronde kwam Van Stigt Thans 2 bij ons op bezoek. Dat is typisch zo’n
team waarvan je vindt dat je moet winnen, maar wat toch altijd weer lastiger
blijkt dan gepland. Van Stigt Thans 2 heeft geen uitgesproken toppers in dienst,
maar echt zwakke broeders zitten er ook niet tussen. Iedereen heeft een rating
tussen 1150 en 1300, dus ga er maar aan staan…
We begonnen wel sterk. Wederom eiste Arjen een hoofdrol voor zich op met een combinatie. Niet ingewikkeld, wel genoeg voor
de winst. In de diagramstand dreigt Arjen
met 21-27 een schijf te winnen. Zijn tegenstander Wim Vrijland vervolgde daarom met
01.47-41, maar kreeg het lid op de neus met
01…14-19! 02.23x25 22-28 03.33x11 12-17
04.11x22 18x27 05.26x17 47x19! met een
eenvoudige winst. Wim schijnt achteraf gezegd te hebben dat hij het zetje wel zag,
maar niets beters had. Als hij iets meer tijd
had geïnvesteerd, had hij wellicht gezien dat er na 01.47-42! niets aan de hand
was. Na 01...21-27 volgt dan namelijk 02.33-28!
Vervolgens een mooie zwendel van Cor. Hij
bereikte eigenlijk erg weinig tegen Guido van
den Berg, die hard op zoek was naar een
punt. Hij liep alleen maar achter de voorpost
van Cor, die weinig beters had dan opvangen.
Om toch nog ergens kans op te maken, gooide hij het bij de laatste achterloop over een
andere boeg. Guido hield stug vol en ging
voor de schijfwinst: 01…14-19 02.39-34
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19x39 03.29-24 20x29 04.28-23 29x18 05.38-33 39x28 06.32x03 21x41
07.36x47. Een dam voor drie schijven is vaak niet goed, maar in deze stand is er
eigenlijk weinig aan de hand. Wit houdt alle schijven op de zwarte korte vleugel
immers in bedwang. Guido heeft op zich ook niets te vrezen, maar toen hij met
schijf 13 ging lopen, kon Cor met schijf 31 simpel naar tweede dam rennen. En
tegen twee dammen is het moeilijk spelen, zo bleek ook weer in deze partij:
winst voor Cor.
Vervolgens stokte de productie even. Eric-Jan haalde een degelijke remise,
waarna Steven zich liet foppen in het late middenspel. Pas na een degelijke
puntendeling van Mariëlle kwam de puntenmachine weer een beetje op gang.
Richard M had zijn tegenstander in een hekstelling genomen en liet pas los toen het
voordeel genoeg was voor de winst. In de
diagramstand speelde Richard sterk 01…1217! waarna wit eigenlijk geen goede zetten
meer heeft. Het logische vervolg zou zijn om
met 48 naar 37 te lopen en een twee om drie
uit te halen met 37-31 en 28-23. Dat is echter
verhinderd door 02.48-42? 17-22! 03.28x17
27-32 04.38x27 19-23 05.29x18 13x31
06.36x27 24-30 07.35x24 20x47 met winst. In
arren moede moest Hans Lansbergen daarom ingaan op de ruil met 02.28-23
19x28 03.33x31 24x42 04.48x37, waarna zwart de witte stand blokkeert met
04…17-21! De twee losgeslagen blokjes witte schijven waren vervolgens kansloos en delfden al gauw het onderspit.
Dat we gingen winnen, was toen al wel duidelijk. Met nog vier partijen bezig
was er niemand die minder stond, behalve misschien Eric die weliswaar op het
bord wel goed stond, maar nauwelijks tijd had voor zijn resterende zetten.
Toen zijn tegenstander het tactische remiseaanbod afsloeg, ging Eric er nog
eens goed voor zitten en peurde er een voordelig eindspel uit. Met weer veel
tijd op de klok kon hij op zoek naar de winst, maar die zat er niet in. Een goede
remise dus.
Ondertussen had Denise een schijf gewonnen tegen Agita Marterere. In tijdnood liet ook zij zich helaas foppen, wat gelukkig niet erger werd dan ‘slechts’
remise. De tegenstander van Richard K deed ondertussen zo erg zijn best de
remise te vermijden, dat hij zelfs aan de slechte kant van het bord kwam te zit-

R D C 26
ten. Dat was hij duidelijk niet gewend, het verdedigen ging hem in ieder geval
niet goed af. Misschien niet helemaal verdiend, maar de overwinning was wel
binnen.
De laatste der Mohicanen was voor ons Thomas nog. Hij speelde een principiële Keller tegen Ton Burgerhout. Thomas kreeg na de tijdcontrole een doorbraak
voor een schijf die wel ergens moest winnen. Thomas rekende zich suf, maar
kon hem niet vinden. Met het naderen van de tweede tijdcontrole was het beste er inmiddels wel vanaf, zodat hij Ton toch weer terug in de wedstrijd liet
komen. Het resulteerde in een nare bijsmaak voor Thomas. De hele wedstrijd
goed gespeeld, waarschijnlijk ook wel gewonnen hebben gestaan, maar uiteindelijk blijven hangen op een puntje…
Eindstand was een voor deze wedstrijd uitzonderlijke monsterscore van 13-7
voor RDC. Geen enkele smurf, wel vier overwinningen. De overwinningen deed
weinig voor onze stand op de ranglijst. Ongedeeld zesde in plaats van gedeeld,
maar het blijft zesde. Volgende keer uit naar Tilburg: TDV.

Richard Meijer
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Verslag van het tweede
Na de degradatie uit de eerste klasse kijk je als teamleider bij het uitkomen van
de roosters direct hoe de kansen liggen voor het komende seizoen.
Meestal klinken er in de gelederen kreten van: “We worden gewoon weer kampioen”; of “ dit zijn allemaal blijmakers”, enfin je kent dat wel. De realiteit is vaak
anders.
Direct vielen mij twee teams op, SNA 2 en Denk en Zet 2. In beide teams spelen
een flink aantal spelers met ratings boven de 1000, en dan weet je dat je die niet
zomaar oprolt. Dit seizoen zou het tweede tiental spelen met 12 spelers die zouden gaan rouleren. Heel vervelend dus als je direct de eerste wedstrijd met veel
moeite drie invallers moet strikken om volledig uit te komen. Toen uiteindelijk
ook Jac van de Plas afwezig bleek en een viertal spelers een half uur te laat verschenen dientengevolge, was het duidelijk dat we een valse start maakten. Het
was dan ook niet verwonderlijk dat we, tegen het overigens in de praktijk sterkere
team van Lunteren, een verloren wedstrijd speelden.
Gelukkig kwam het in de daaropvolgende wedstrijd weer goed met een overwinning op IJmuiden. Ondanks het feit dat het niet gemakkelijk ging, gaf de individuele klasse de doorslag. In de derde wedstrijd kregen we een glimp te zien van de
sterke vereniging SNA. Wijzelf speelden in Heerhugowaard tegen het zeer jonge,
derde team. Ook in deze wedstrijd gaf onze ervaring de doorslag.
Moeite koste het echter wel, maar met een beetje geluk aan onze kant werd toch
verdiend gewonnen.
Een vreemd incident deed zich voor op het bord van invaller Kees Majoor.
Kees maakte korte metten met een jeugdige speler en dacht gewonnen te staan.
Kees dreigde met een doorbraak naar dam en nam de uitgestoken hand van zijn
tegen speler minzaam aan in de veronderstelling dat deze de partij gewonnen gaf.
Echter, de jeugdige speler bood remise, maar dit had Kees niet verstaan.
Groot was dan ook zijn verbazing toen de arbiter hem feliciteerde met de remise.
Om een lang verhaal kort te maken, er werd door gespeeld, maar aan de uitslag
veranderde niets, het werd remise.
Twee weken later stonden we dan voor de test tegen de huizenhoge favoriet en
koploper SNA 2. Het werd een heel mooie wedstrijd waarin er hard geknokt werd
voor de punten. Sommige spelers stegen boven zichzelf uit en leverden uitstekende prestaties.
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Helaas zat het ook in deze wedstrijd niet mee, op sommige borden werd niet
meer dan een remise behaald, en we verloren met slechts 9-11.
Een regelrechte domper was de wedstrijd tegen Zenderstad.
We werden geconfronteerd met drie snelle verliespartijen en ondanks twee
overwinningen aan onze zijde wisten we op de overige borden het voordeel niet
te verzilveren. Dit betekende verlies met 9-11.
De laatste partij was tegen HDC 2 uit Haarlem. Dit op papier zwakkere team probeerde met veel gehak ons uit het spel te halen. Op een paar borden gelukte dat
nipt. Echter met 4 overwinningen wisten we een voorsprong op te bouwen die
zorgde voor een 12-8 overwinning. We bivakkeren nu op een achtste plaats, maar
naar mijn mening moeten we toch nog wel wat kunnen stijgen op de ranglijst.
De eerstvolgende wedstrijd is tegen het gevaarlijke Zaanstreek2 op 5 januari in
het nieuwe jaar. Voor de stand, persoonlijke resultaten etc. verwijs ik naar de
KNDB site.
Arie Schoneveld
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RDC Provinciaal 1
Een nieuw seizoen en een nieuwe start voor ons provinciale team. De doelstelling is duidelijk, kampioen worden zonder puntverlies. Tot nu toe loopt alles op
rolletjes en zijn wij nog ongeslagen. Met slechts 10 verloren bordpunten (van
de 72) kan er gerust gesproken worden van een walk-over. Geen wonder dus
dat iedereen stond te popelen om verslagschrijver te worden van dit team. Ik
ben dan ook heel blij dat ik deze kans krijg.
Het seizoen begon met een thuiswedstrijd tegen LDC Leiderdorp, op papier de
zwakste tegenstander. Geen wonder dus dat we na een klein uurtje al 2-0 achterstonden en wat schijven =) Nico trapte in het zetje van Lochtenberg, speelde
door maar liep daarna in een grote combinatie en gaf op. Arie had in de tussentijd al een zogeheten “Coup De Vast” uitgehaald (een combinatie waarmee je
schijven achterkomt) en stond 2 schijven achter. Arie hield het nog lang vol,
maar moest uiteindelijk opgeven. Cees zijn tegenstander had intussen ook een
“Coup De Vast” uitgehaald en Cees kon daarna dan ook 2 punten opschrijven.
Steven zag zijn tegenstander alleen maar richting de rand spelen en schoof
door het centrum makkelijk naar winst. Cor speelde een klassieke partij en wist
dankzij vleugelcontrole op beide kanten dan ook te winnen. Richard wist zijn
tegenstander ook te overklassen en zette het scorebord op 8-4 in Rijnsburgs
voordeel.
Cor van Dusseldorp (1428)
Richard Meijer (1255)
Steven den Hollander (1115)
Arie Schoneveld (1054)
Cees van den Bosch (1017)
Nico Mul (854)

- Jan van der Leek (762)
- Alexander Zwanenburg (831)
- Paul Lovink (828)
- Luc Knol (871)
- Reginald Lindemans (1080)
- Cor de Koning (1063)

2-0
2-0
2-0
0-2
2-0
0-2

De volgende wedstrijd betrof een uitwedstrijd tegen Damlust. Frerik en Laura
waren deze wedstrijd vergeten en werden dan ook verrast opgebeld. Met ongeveer 40 minuten achter wisten zij toch nog op tijd te verschijnen achter het
bord. Cor was als eerste klaar, toen Cor uiteindelijk 6 schijven voorstond besloot zijn tegenstander de strijd te staken. Dit tot verrassing van zijn medespelers, meestal speelt hij door tot het eind, maar nu dus niet. Frerik won daarna
ook met een schitterende zesklapper, ondanks zijn ruime tijdachterstand. Steven speelde de Agafonov-opening, en bereikte helemaal niks ermee. De tegenstander bleef achterlopen, en ruilde uiteindelijk de rest eraf. Cees won overtui-
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gend, door zelf te blijven opbouwen en het centrum te pakken overklaste hij
zijn tegenstander volkomen. Laura werd gesmurfd omdat zij niet door de verdediging van haar tegenstander wist te komen. Arjen tenslotte wist ook te winnen, hoe precies weet ik niet meer maar volgens mij besliste een lichte combinatie deze partij.
Guus Potjes (786)
Jan Commandeur (1100)
Peter Pippel (1036)
Dirk van Genderen (1008)
Leo Schouten (808)
Piet van Eeden (743)

- Cor van Dusseldorp (1428)
- Frerik Andriessen (1402)
- Arjen de Mooij (1326)
- Steven den Hollander (1115)
- Laura Andriessen (1070)
- Cees van den Bosch (1017)

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

Een wedstrijd tegen Katwijk moet natuurlijk altijd gewonnen worden, liefst met
ruime cijfers. De 11-1 was dan ook een aangename verassing, alhoewel er geen
geboren Rijnsburgers meededen aan deze wedstrijd. Nico startte de avond met
een winstpartij, zijn tegenstander was schijnbaar de “aangeraakt is zetten” regel vergeten en gaf een schijf weg. Toen Nico nog een schijf won werd er opgegeven. Frerik wist ook te winnen, alhoewel de winst pas laat op het bord kwam
en zijn tegenstander nog remise kansen leek te hebben. Richard rekte het eindspel nog wat maar de winst kon hem niet meer ontgaan. Ook Cor wist zijn tegenstander weer te overklassen en won fraai. Steven had wat geluk tegen Jan
Schijff, maar de wederzijdse tijdnood werd Jan iets te veel en gaf pardoes 2
schijven en een dam weg. Cees en Jack hielden elkaar in evenwicht en besloten
tot remise.
John Bruin (816)
Jaap van Duyvenbode (905)
Cees Plug (753)
Jack van der Plas (930)
Jan Schijff (976)
Arie Dubbelaar (850)

- Cor van Dusseldorp (1428)
- Frerik Andriessen (1402)
- Richard Meijer (1255)
- Cees van den Bosch (1017)
- Steven den Hollander (1115)
- Nico Mul (854)

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

De thuiswedstrijd tegen Bergambacht werd ook niet als moeilijk bestempeld.
Desondanks kregen we maar liefs 2 smurfen tegen. Steven wist weer helemaal
niks te bereiken, en moest teleurstellend de remise accepteren. Cor liet ook
een punt liggen, zijn tegenstander bleef goed spelen en als je geen fouten
maakt kan je niet verliezen immers. De partij van de dag behoorde toe aan Richard, tegenstander Hans de Vast zag een schitterende combinatie zitten en
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haalde hem dan ook gretig uit. De combinatie klopte echter van geen kant en
hij gaf dan ook gelijk op. De “Coup de Vast” was geboren. Mariëlle viel op het
laatste moment in, maar speelde overtuigend haar tegenstander eraf en won
via een combinatie met damgeven. Arie liet zijn tegenstander alle hoeken zien
van het bord en maakte de partij overtuigend af. Frerik tenslotte won met behulp van enkele leuke trucs.
Cor van Dusseldorp (1428)
Frerik Andriessen (1402)
Richard Meijer (1255)
Steven den Hollander (1115)
Mariëlle Meijer - Kromhout (1015)
Arie Schoneveld (1054)

- Adrie Roest (1052)
- Cees Kentie (1031)
- Hans de Vast (926)
- Arie Otterspeer (898)
- Jan van Ee (682)
- Kees Scheer (783)

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

Tegen Zegveld deed ikzelf niet mee, maar op papier is dit onze grootste concurrent. De 1-11 was dan ook een aangename uitslag. Alleen van Cor weet ik dat
hij van de sterke Arie de Bruin won na een omsingeling en dat Arie met een
schijf achter nog bijna won, maar net eindigde met remise, de rest kan ik alleen
maar feliciteren met het goede resultaat.
Arie de Bruijn (1245)
Jeroen de Bruijn (1097)
Cees Kuyer (1079)
Kristian Spaanderman (908)
Peter de Bruijn (863)
Arie van der Knaap (793)

- Cor van Dusseldorp (1428)
- Frerik Andriessen (1402)
- Arjen de Mooij (1326)
- Richard Meijer (1255)
- Thomas Wielaard (1257)
- Arie Schoneveld (1054)

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

Nu we elke tegenstander hebben gehad volgen de returns. Tegen LDC hebben
we weer gespeeld. Het moeilijkste van de avond was het zoeken van de speelzaal. Nadat we zaten te zoeken in het bejaardenhuis bleek dat wij er nog eerder
waren dan onze tegenstander… Cor won snel na een damcombinatie en kon
genieten van de verdere modelpartijen. Jan miste een plakker, maar vond 2
zetten later een andere winnende combinatie. Steven won in een klassieke
stand omdat zijn tegenstander de juiste verdediging niet wist te vinden. Laura
leek een schijf achter te komen, maar de tegenstander zag het echter niet. Nu
wist Laura alle velden te pakken en won verdiend. Nico werd tot verdedigen
gedwongen, wat hem goed afging en besloot tot remise. Arjen won na een partij waarbij zijn tegenstander alles wegruilde, maar later fataal opgesloten werd
en moest opgeven.
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Alexander Zwanenburg (831)
H. van Steenbergen
Cor de Koning (1063)
Paul Lovink (828)
Luc Knol (871)
Gerard Oostergo (710)

- Cor van Dusseldorp (1428)
- Arjen de Mooij (1326)
- Steven den Hollander (1115)
- Laura Andriessen (1070)
- Jan Parlevliet (1024)
- Nico Mul (854)

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

Zoals al gezegd een overtuigende seizoensstart, promotie lijkt nu onvermijdelijk
met nog maar 5 wedstrijden te spelen. Mochten er mensen door dit verslag
geïnteresseerd zijn in de partijen, er staan er enkele op Toernooibase (helaas is
het niveau niet al te hoog, dus erg blij word je er niet van!)(Al spreek ik voor
mezelf) Sportief als ik ben mag de eerste bieder voor het schrijven van de stukjes voor het provinciale team mijn taak overnemen. Ik hoor het wel! =)
Steven den Hollander
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Zomertoernooien 2012, deel 1
Zoals ieder jaar speel ik in de zomer verschillende toernooien. Meestal zijn dat
er twee (Den Haag en Nijmegen) soms maar eentje (Ufa) maar dit jaar waren
het er maar liefst vier.
Allereerst de standaardcombinatie Heerhugowaard, als opvolger van Den Haag,
en Nijmegen. Daarnaast ook maar weer eens meegedaan aan het Rabobank
toernooi, en tenslotte het EK in september.
Net zoals andere jaren een verslag van deze toernooien en zoals meestal ook
een clubblad te laat. Maar ook een nieuwigheidje. Deze keer niet teveel tekst
en al helemaal geen grote analyses, maar een selectie van de combinaties die
langs zijn gekomen in deze toernooien. In deze eerste aflevering zijn Heerhugowaard en het Rabobank toernooi aan de beurt, de twee andere toernooien volgen wellicht in een tweede deel.
Wat kunnen jullie verwachten? Wel eenvoudig dertig diagrammen, die met drie
tegelijk getoond worden. Onder de diagrammen staat iets over de stand, je
kunt het een opgave noemen. Vervolgens de oplossing en nog wat meer over
de partij. Daarna komt weer het volgende setje zetjes. Jullie kunnen dus kiezen
om deze diagrammen na te spelen met een bord, maar het mag ook van het
blad. Oplossen zonder bij de oplossingen te kijken is ook een leuke uitdaging.
Van degene die zich subtop van Nederland noemen verwacht ik dat ze het onderschrift bij de diagrammen ook niet lezen om tot de oplossing te komen.
Wel, dan nu maar snel over tot de actie.

Diagram 1
Wat levert 33-29 op?

Diagram 2
48-42?

Diagram 3
Wit forceert winst.

Diagram 1: Arnoud Rood – Cor van Dusseldorp, stand na 36… 18-23!
Ik had het volgende berekend: 37.33-29 22x33 38.29x20 15x24 en nu volgt na
39.38x20 23-29 40.34x23 19x26 41.20-15. Sowieso is een dergelijk actie met
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een schijf minder altijd al gevaarlijk voor wit ondanks de vermoedde doorbraakkansen. In dit geval kan zwart die zelfs nog in de kiem smoren met 41…
17-22 en wit komt niet verder omdat op 15-10 altijd 14-20 of 14-19 volgt met
na damhalen een damvangst. Een voorbeeldje: 42.45-40 21-27 43.40-34 26-31
44.34-29 16-21 ] 39...13x22 40.42-37 03-08 41.47-41 21-26 42.48-42.
Diagram 2: Arnoud Rood – Cor van Dusseldorp, stand na 41… 21-26
Wit heeft grote problemen omdat hij het zijn randschijven vast staan en zijn
centrum een beetje weg is. Na 42.48-42 14-20 was het echter meteen voorbij.
Diagram 3: Cor van Dusseldorp – René Estebe, stand na 34… 02-08
De zwarte schijven werken niet goed samen, de witte wel. In de diagramstand
forceerde ik de winst met 35.49-44 13-19 Op zowel 35… 18-23 als 35… 08-12
wint 36.25-20 en 37.34-30. Na de partijzet volgde 36.36-31 27x47 37.44-40
47x29 38.34x03.

Diagram 4
35-30 15-20 33-29?

Diagram 5
09-14?

Diagram 6
Hoe kan wit remise forceren?

Diagram 4: Cor van Dusseldorp – Martin Dolfing, stand na 12… 10x19
Martin speelde op de volgende manoeuvre: 13.35-30 15-20 14.33-29 20-24
15.29x20 23-28 16.32x14 13-19 17.14x23 18x29 18.34x23 26-31 19.37x26 1721 20.26x17 12x14, en hoewel het in eindstand niet helemaal duidelijk is of wit
zijn voorpost gaat houden, heeft hij er natuurlijk niets te zoeken.
Diagram 5: Cor van Dusseldorp – Martin Dolfing, stand na 29.41-37
Het liefst speelt zwart hier 29...09-14 om veld 25 onder controle te krijgen en
de witte stand in te snoeren. Maar juist dan volgt de combinatie 30.35-30
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24x35 31.33-29 23x34 32.27-22 18x27 33.32x21 16x27 34.28-23 19x28 35.3732 28x37 36.42x02.
Diagram 6: Cor van Dusseldorp – Flaubert Ndonzi, stand na 32… 13x22
Ik was een beetje onhandig in deze stand verzeild geraakt. Het probleem is dat
het witte centrum vast dreigt te gaan lopen, met name het gemis van een
schijf op 24 laat zich voelen. Een remise afwikkeling nemen is dus terecht. Dit
had gekund met 33.32-27! 06-11 (anders gaat wit nog winnen!) 34.27x18
12x41 35.36x47 26x37 36.38-32 37x28 37.33x22 17x28 38.39-33 28x48 39.4741 48x30 40.35x04.

Diagram 7
38-32?

Diagram 8
45-40 09-14 40-34?

Diagram 9
Kan wit winnen?

Diagram 7: Cor van Dusseldorp – Flaubert Ndonzi, stand na 35… 06-11
Zwart dreigt met 36… 12-17 en 37… 22-27 een schijf te gaan winnen. Ik dacht
dit tegen te gaan met 36.38-32 maar kreeg toen het volgende zetje om mijn
oren 36… 22-27 37.31x22 21-27 38.22x31 14-19 39.23x03 12-17 40.03x21
16x49 en zwart won het afspel eenvoudig.
Diagram 8: Edwin de Jager – Cor van Dusseldorp, stand na 38… 18-23
Om te voorkomen dat wit controle krijgt over veld 25 had ik het volgende bedacht: 39.45-40 09-14 40.40-34 23-29 41.34x23 24-30 42.35x24 13-19
43.24x13 08x26.
Diagram 9: Wouter van Beek – Cor van Dusseldorp, stand na25… 08-12
Een aantal fragmenten uit mijn partij tegen Wouter van Beek. Hoewel niet
echt bedoeld als een lokzet, daarvoor ligt de tegenactie toch teveel voor de
hand, had ik deze actie wel nodig om tot een normale opbouw te komen. Na
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26.34-29 23x34 27.40x20 15x24 28.28-23 19x39 29.30x17 11x31 30.43x34
volgt 18-23 31.36x27 23-28 32.32x23 21x41, met winst voor zwart.

Diagram 10
Na 13-18? maakt wit
remise

Diagram 11
Zwart wint met een motief

Diagram 12
Hoe had zwart kunnen
winnen na 17-12?

Diagram 10: Wouter van Beek – Cor van Dusseldorp, stand na 37.36-31
Wouter dacht dat de dreiging 38.27-22 en 40.31-27 het volgende af zou dwingen 37...13-18 38.28-22 17x39 39.38-33 39x28 40.32x03 21x41 41.42-38 26x37
42.38-32 37x28 43.35-30 24x35 44.25-20 14x25 45.03x46 met remise. In de
partij had ik 37… 04-10 voorbereid en ook gespeeld.

Diagram 11: Wouter van Beek – Cor van Dusseldorp, stand na 54.25-20
Inmiddels was ik een schijfje voorgekomen, maar wit heeft nog wat tegenspel.
In de diagramstand dacht ik dat alles wel zou winnen en vergat even het eindspel uit te rekenen. Zwart heeft een fraaie winst met 54...24-30! 55.35x24
19x30 en nu of
A) 56.20-14 30-34 57.33-28 34-39 58.28-23 18x29 59.27-21 39-43 60.21-16
(60.22-17 13-19 61.14x34 43-48 62.17x08 48x02) 60...43-48 61.16-11 29-33
62.22-18 12x23 63.11-07 33-39
Of het fraaie: B) 56.33-28 15x24 57.28-23 18x29 58.27-21 29-34 59.22-17 3440!! 60.17x19 24x13 61.21-17 40-45 62.17-11 13-19 63.11-07 19-24 met motiefwinst.
Een zet latere heb ik wel tijd geïnvesteerd op zoek naar de B) variant, maar
toen kwam ik er dus een zet voor tekort.
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Diagram 12: Wouter van Beek – Cor van Dusseldorp, stand 63... 30-35
Helemaal uitgezocht heb ik het niet, maar het zou kunnen dat de partijvariant
die ik vanuit het vorige diagram koos gedwongen leidt tot het volgende diagram. Wit moet het hebben van het halen van twee dammen of twee schijven
winnen. Daar heeft hij nu maar één mogelijk zet voor 64.17-12 45-50 65.12x23
Hier miste ik de winst die mogelijk was met 65...15-20! 66.07-01 50-45!! Met
dodelijke zetdwang.

Diagram 13
Wat gebeurt er na 3025?

Diagram 14
Hoe behoudt wit het initiatief na 18-22?

Diagram 15
Na 31-26? komt zwart
wel los.

Diagram 13: Cor van Dusseldorp – Leo Rosendaal, stand na 28… 19-23
Na 29.30-25 heeft zwart twee combinaties
A) 29...23-28 30.25x03 28x50, maar dan wint wit met 31.27-21 50x28 32.21-17
12x21 33.03x16
B) 29… 22-28 30.25x03 28x50 31.31-26 50x31 32.36x27 11-17 met het toetje
33.03-14 06-11! 34.14x32 13-19 35.32x14 17-21 36.26x06 07-11 37.06x17
12x43 met remise.
Diagram 14: Cor van Dusseldorp – Leo Rosendaal, stand na 34.30-25
Niet echt een diagram op zich, maar meer de inleiding op het volgende diagram. Na 34...18-22 komt 35.39-34 22x33 36.38x18 12x23 37.34-29 23x34
38.40x29, en zwart is nog lang niet veilig.
Diagram 15: Cor van Dusseldorp – Leo Roosendaal, stand na 34… 11-16
Eigenlijk had ik hier 35.31-26 willen spelen, om het Achilleshieltje (schijf 36) uit
de zwarte stand te halen. Maar dan volgt ineens wel 35.18-22! en de manoeuvre uit de vorige diagramstand faalt: 36.39-34 22x33 37.38x18 12x23 38.34-29
23x34 39.40x29 19-23 40.29x18 08-13 41.18x09 14x03 42.25x14 03-09
43.14x03 07-11 44.03x21 16x49 met winst voor zwart!

R D C 38

Diagram 16
Wit kan winst forceren.

Diagram 17
Diagram 18
14-19?, maar ook 08-13? 14-19?

Diagram 16: Alexander Baljakin – Cor van Dusseldorp, stand na 20… 11-17
Deze stand verdient enige toelichting. De opening heeft Alexander mij ooit
eens (een beetje) uitgelegd naar aanleiding een partij die wij in Nijmegen hebben gespeeld (één van de twee keer dat ik van Alexander heb verloren). Tegenwoordig speel ik die opening graag, overigens wel met wisselend succes.
Tijdens deze partij kreeg ik ineens een ingeving om een nieuwtje te plaatsen.
Omdat ik toch verkeerd voortzette werd dit geen onverdeeld succes, maar na
enige studie (wellicht is het een idee om de volgende keer eerst te studeren en
dan pas in de praktijk te brengen ) bleek het wel een zinnig idee. Tijdens het
EK speelde ik met die variant mooie partijen tegen alweer Alexander Baljakin
en Yuriy Anikeev. Beide partijen eindigden overigens in remise.
In de stand begon Alexander goed: 21.34-30 25x34 22.39x30 Inmiddels had ik
door welke Damocletisch zwaard boven mijn hoofd hing. Omdat de dreiging
23.30-25 echt dodelijk is deed ik toch maar 22… 20-25. Vervolgens zag ik dat
Alexander 23.28-22 17x37 24.26x17 25x34 25.49-43 12x21 26.23x03 34x23
27.03x48 miste.
Diagram 17: Cor van Dusseldorp – Herman van Westerloo, stand na 24.50-44!
Herman speelt altijd de fraaiste partijen, maar helaas voor hem verliest hij ook
regelmatig op een fraaie manier. In deze diagramstand zijn de twee meest
voor de hand liggende zetten verhinderd:
A) 24...14-19 25.29-23 18x40 26.27-22 17x28 27.32x05
B) 24...08-13 25.35-30! 24x35 26.33-28! en de dreiging 28-22 is dodelijk ook na
02-08 27.28-22 17x28 28.26x17 12x21 29.32x01 21x32
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Diagram 18: Cor van Dusseldorp – Herman van Westerloo, stand na 26.37-31
Na 26… 14-19 zit er inderdaad een dammetje in, maar er moest wel even gerekend worden of er in de overblijvende stand geen tegencombinatie zit:
26...14-19? 27.35-30 24x35 28.29-24 20x40 29.39-34 40x29 30.33x02 25-30
(dreigt zowel met doorlopen als met 10-14-19!) 31.44-40 35x44 32.49x40 en
de tegencombinatie levert niet voldoende op 10-14 33.02x35 14-19 34.35x22
17x39 35.26x08 07-12 36.08x17 11x22 37.27x18 met winst voor wit.

Diagram 19
Wit wint met een combinatie

Diagram 20
11-17?

Diagram 21
13-18?, maar ook 06-11?

Diagram 19: Cor van Dusseldorp – Herman van Westerloo,stand na 33… 2024
Even dacht Herman zijn stand weer gefatsoeneerd te hebben. De volgende zet
maakte daar een einde aan 34.27-22!! 17x48 35.26x17 en opgegeven. Er had
nog kunnen volgen 35… 12x21 (35...11x22 36.31-26 48x31 37.36x09 ] 36.31-26
48x31 37.26x17 11x22 38.36x09 met winst.
Wel weer een klein hoogtepuntje, ik kan mij namelijk niet herinneren ooit eerder een coup Manoury te hebben uitgehaald.
Diagram 20: Cor van Dusseldorp – Mariëlle Meijer Kromhout, stand na 18.4944
Uit ons eigen Rabobank toernooi ook een aantal fragmenten. In de tweede
ronde trof ik Mariëlle. Met 18.49-44 gooide ik een visje uit. Na 18...11-17 volgt
een kleine standaard combinatie 19.34-29 23x34 20.40x20 14x25 21.27-22
18x27 22.32x21 16x27 23.28-23 19x28 24.33x11 06x17 25.37-31 26x37
26.42x11. Helaas nog zonder succes.
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Diagram 21: Cor van Dusseldorp – Mariëlle Meijer Kromhout, stand na
24.31x22
Een paar zetten later was het wel raak. Zwart staat wat onder druk en probeert de witte op afstand te houden: 24... 13-18 25.22x13 09x18 26.34-29
23x34 27.40x20 25x14 28.37-31 26x28 29.33x24 en Mariëlle gaf zich gewonnen.
In de diagramstand is ook 24...06-11 verhinderd door 25.22-17 en altijd 26.3329.

Diagram 22
32-28?

Diagram 23
33-28?

Diagram 24
Zwart forceert winst

Diagram 22: Richard Meijer – Cor van Dusseldorp, stand na 19… 13-18
Maar liefst acht fragmenten uit deze partij. Eerlijk gezegd is het ook deze wedstrijd die mij ertoe gezet heeft om dit verslag als een soort van vaardigheidstest te maken. De opening is dezelfde als die tegen Alexander, alleen Richard
behandelde deze net iets minder goed, getuige ook de diagramstand.
Maar het grootste plezier deze avond leverden de tactische wendingen op,
een kleine bloemlezing:
Na het geplande 20.32-28 zou volgen 21-27! 21.28x17 25-30 22.34x25 18-23
23.29x18 20x29 24.33x24 27-31 25.36x27 08-12 26.18x07 02x44.
Doordat ik deze combinatie er nog een zetje in wist te houden, dwong ik 35-30
af, toch ook een succesje.
Diagram 23: Richard Meijer – Cor van Dusseldorp, stand na 21… 22-27
Toegegeven, niet erg spectaculair. Na 22.33-28 zou gevolgd zijn 22… 26-31
23.37x17 18-22 24.32x21 22x35. Maar het dwingt toch 49-44 af, weer een succesje.
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Diagram 24: Richard Meijer – Cor van Dusseldorp, stand na 26.39-33
Dit had het hoogtepunt van de partij moeten worden, ik begon goed: 26… 1117 met de dreiging 27.44-39 (het leukste) 27-32 28.38x27 26-31 29.37x26 1721 30.26x17 12x23 31.29x09 20x49 32.09x20 15x33.
Wit heeft daarom maar één zet: 27.37-32. Nu had ik kunnen spelen 27...13-19!
28.24x13 08x19 29.32x21 16x27 30.29-24 (want er dreigt 27-31 en 19-24)
20x29 31.33x13 04-09 32.13x04 14-20 33.04x31 26x46 met winst.
Ik koos echter voor 27… 13-18 omdat ik dacht met een forcing bezig te zijn.

Diagram 25
Wit heeft één verdediging, welke?

Diagram 26
Diagram 27
Weer heeft wit maar één Zwart forceert schijfverdediging!
winst

Diagram 25: Richard Meijer – Cor van Dusseldorp, stand na 28... 16x27
Zwart dreigt met (bijvoorbeeld) 29.44-39 27-31 30.36x27 17-22 31.28x17
12x32 32.38x27 18-23 33.29x18 20x49. Alleen het gespeelde 29.28-23 voorkomt deze dreiging.
Diagram 26: Richard Meijer – Cor van Dusseldorp, stand na 29... 17-21
Weer een zetje verder hing ik lekker achterover.
Na 30.44-39 volgt 14-19 31.24x31 26x46 en na 30.41-37 14-19 31.24x31 21-27
32.31x22 12-18 33.22x13 08x50. Klaar dus …
Totdat Richard ineens op de proppen kwam met 30.48-42!!!
Je moet er maar opkomen. Zowel 30...14-19 31.24x31 26x19 32.29-24 20x29
33.34x05 25x34 34.40x29 als de reservecombinatie 30...12-17 31.23x12 02-07
32.12x01 08-12 33.01x31 26x50 34.33-28 50x22 35.24-19 14x23 36.29x16 falen.
Hoeveel lol wil je hebben op een vrijdagavond?+
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Diagram 27: Richard Meijer – Cor van Dusseldorp, stand na 33.43-39?
Wit was nog zeker niet uit de problemen, vooral omdat zwart mooie mogelijkheden heeft om via 14-19-23 de open Bonnard op te blazen, en erg veel speelruimte heeft wit ook niet.
Maar dat is nog geen reden om een schijf weg te blunderen, zeker niet gezien
het vorige diagram.
Zwart wint eenvoudig een schijf met 33… 13-18 met de dodelijke dreiging 34…
18-23.

Diagram 28
Hoe wint zwart na 3933?

Diagram 29
Kan zwart direct winnen?

Diagram 30
Is de witte combinatie
goed?

Diagram 28: Richard Meijer – Cor van Dusseldorp, stand na 39… 14x23
Richard had er dus maar een schijfje tegenaan gegooid. Gelukkig stond mijn
rekenmachine nog aan, en berekende ik nog wat leuke varianten die tot winst
zouden kunnen leiden.
Een paar zetten terug stond dit diagram al in mijn hoofd en ik had het volgende voorbereid:
40.39-33 10-14 41.44-39 14-19 42.40-35 19x30 43.35x24 25-30 44.34x14
23x43 45.38x49 27x09, leek mij dus wel een grappig einde van de partij, Richard dacht er anders over.
Diagram 29: Richard Meijer – Cor van Dusseldorp, stand na 40.40-35?!
Beetje lastige vraagstelling, maar Richard laatste hoop had hij in 40...18-22
41.29x09 20x49 42.37-31 26x28 43.09-04 49x32 44.39-33 28x39 45.36-31
27x36 46.04x02. Waarschijnlijk wint dit nog wel voor zwart, maar leuk is anders.
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In de partij deed ik 40… 10-14 en toen vond Richard het wel voldoende en gaf
op.
Diagram 30: Cor van Dusseldorp – Richard Kromhout, stand na 29… 17-21
In de partij was ik er van overtuigd dat Richard de combinatie niet gezien had.
Dat bleek overigens terecht, maar dat was geen garantie dat er geen tegenactie in zou zitten. De stukken vlogen dus van het bord met 30.33-29 24x22
31.30-24 19x39 32.31-26 22x31 33.26x28 15-20 34.36x27 39-43 35.48x39 1823 36.28x19 20-24 37.19x30 25x43 38.27-21 16x27 39.32x21 43x32 40.42-38
32x43 41.49x38, met even later uiteraard remise.
Omdat zwart in de diagramstand na 30.31-26! dramatisch staat, is de combinatie dus niet goed.
Wel, dit was het dan, het eerste deel van de zomertoernooien 2012. Ik hoop
dat jullie bij het lezen hiervan net zoveel plezier hebben gehad als ik bij het
schrijven. Mocht dat zo zijn, dan komt het tweede deel er ongetwijfeld ook.
Cor van Dusseldorp
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Wie kunnen we nu eens dwingen om een stukkie te schrijven?
Wie ben je?
Marc Bremer
Wanneer en waar ben je geboren?
Voorschoten, 1973
Wat is je burgerlijke staat?
Ongehuwd
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)
Sterrenkunde
Hoe lang dam je al?
Hmmm … eens even nadenken … oh ja, sinds mijn 13e. Op dat moment korfbalde ik, maar zoals dat gaat: we verloren altijd. En iedereen weet dat het mij om
de knikkers gaat. Snel op zoek naar een andere sport. Schaken deden teveel
mensen al; daar leek de kans op succes me niet al te groot. Dus maar eens een
damboek uit de bibliotheek gehaald. En na mijn eerste 1-om-2 was ik onmiddellijk verslaafd.
Speel(de) je bij andere clubs?
Bij Zoetermeer, lang geleden. En nog een jaartje of 2 bij Doetinchem.
Wat is je grootste prestatie op damgebied?
Dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Je zou kunnen zeggen dat mijn remise tegen
Schwarzmann mijn top-prestatie was. In ieder geval iets waar ik sportief gezien
erg tevreden mee was.
Maar qua schoonheidservaring was het zeker niet mijn mooiste partij. En
dammen is natuurlijk ook een beetje kunst. Dus dan zou ik eerder denken aan
mijn eindspelwinst tegen hoe-heet-hij-ook-al-weer in een uitwedstrijd tegen
Schiedam. Of een onderlinge partij tegen Eric-Jan, waarin ik alles doe wat de
Kraai verboden heeft, maar toch win. En natuurlijk is er dan nog mijn onvergetelijke schwindel tegen de heer Lodder.
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld?
Een tournooi in Parthenay, lang geleden. Gespeeld als een krant, geloof ik.
Maar ach. Het was wel heel erg gezellig. Een beetje in de categorie: je bent
jong en de wereld ligt voor je open.
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Van welke muziek houd je?
Hmmm … ik moet bekennen dat ik daar op dit moment niet zo mee bezig ben.
Op dit moment kom ik zelden muziek tegen die me echt raakt. Ik hou me aanbevolen voor suggesties
Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast)
Mijn ambities heb ik lang geleden al achter me gelaten. Op damgebied heb ik
er volgens mij wel uitgehaald wat er in zit. Op het persoonlijke vlak … tja … Het
probleem met mij is dat grote ambities in de praktijk altijd tegenvallen.
Met wie wil je nog wel eens een partijtje schuiven?
Hmmm … dat is een moeilijke vraag. In welk opzicht?
Op welke (liefst foute) acteur(s)/actrice(s)/artiest(e)(n) ben je toen je nog een
kind of puber was verliefd geweest?
Helaas voor alle nieuwsgierigen: het dwepen met filmsterren begon – ongelogen - bij mij pas na de middelbare school. De hormonen hadden mij nog niet
ontdekt. Ik damde alleen maar …
Waar geniet je het meest van?
Eten. Het ontbijt is de reden dat ik iedere dag blij opsta.
Wat moeten we nog van je weten dat hierboven nog niet aan bod is gekomen?
Geen idee
Wat was het meest bepalende dammoment in je leven?
Mijn eerste 1-om-2. Maar dat heb ik hierboven al verteld …
Ok, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (of
een getal tussen de 0 en 23 waarmee we loten.)
Eric
Verzin een nieuwe vraag voor het volgende interview en geef aan welke bestaande vraag eruit mag?
Eruit:
Wat moeten we nog van je weten dat hierboven nog niet aan bod is gekomen?
Erin:
Van welke partij heb je het langst wakker gelegen ?
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