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Van de voorzitter
Beste lezers,
Bij het schrijven van een column als deze bedenk je een draad waarmee je een
lijn kan volgen van zaken waarmee je bezig bent en deze een keer kan afsluiten
om vervolgens eens lekker onbekommerd te kunnen gaan dammen.
Ik had dan ook gedacht dat we deze keer terug konden zien op een geslaagde
verhuizing naar ons nieuwe onderkomen in ”De Burgt ”. Helaas gaat dit niet zo
voorspoedig als we gedacht hadden. Aanloopproblemen en kinderziektes
kwamen niet onverwacht maar een partner die slecht communiceert
waardoor wij nog steeds niet de zekerheid hebben waar we terecht gaan komen, zorgt ervoor dat er bij mij een gevoel is ontstaan van: "Willen ze ons daar
nog wel hebben, ondanks alle mooie woorden?" Daar komt bij dat op dit moment de clubavonden bedroevend slecht worden bezocht, en ik me afvraag of
het in stand houden van een damclub als de onze alle moeite nog wel waard is.
Maar boven dit alles staat natuurlijk het onverwachte overlijden van één van
onze trouwste leden: Jan Schijff.
Het is voor mij nog nauwelijks te bevatten dat hij niet meer op de club zal komen en het is zo onwerkelijk dat we hem niet meer zullen horen met zijn
spreekwoordelijke humor of dat er weer iets te melden valt van een of ander
toernooi waar Jan weer een avontuur beleefd had. De sfeer op onze clubavonden zal nooit meer hetzelfde zijn, zo is mijn gevoel op dit moment.
We zullen het voortaan moeten doen met de mooie herinnering aan een
sportman die het dammen met volledige inzet bedreef. In dit clubblad staat
ook de in memoriam.
Om toch nog enigszins positief af te sluiten wil ik Cees de Leeuw gelukwensen
met de voortreffelijke organisatie van het pupillen kampioenschap van Nederland en Marco met zijn 4e plaats in dit kampioenschap.
Rinus Kromhout
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Van de redactie
Laten we maar beginnen met onze excuses voor het zeer late verschijnen van
dit clubblad. "Geeft niks, jouw fout", zou Arjen zeggen. Laten we niet te veel
verwijten maken, maar gewoon de volgende keer wat vlotter zijn. Die volgende
keer komt nu dus ook iets sneller, want we moeten wat inlopen. Begin alvast
met schrijven, want half juli willen we de zomereditie maken!
Dan groter nieuws: Denise van Dam heeft, ongedwongen mag ik erbij zeggen,
aangeboden om redactiewerk te gaan doen voor dit mooie clubblad. Officiële
handtekening en overdracht moeten nog plaatsvinden, maar wij zijn in elk geval zeer verheugd dat iemand met frisse ideeën deze schone taak op zich wil
nemen en we zijn zeer benieuwd hoe de toekomstige clubbladen eruit komen
te zien. Voor een afscheidswoord is het nog te vroeg, dat komt een volgende
keer.
In het verlengde van het bovenstaande zou het mooi zijn als we voor de huidige
rubrieken vaste auteurs hebben voor een seizoen. Zo zijn we bijvoorbeeld voor
het 2e provinciale team nog op zoek naar een verslaggever. We weten dat het
slecht betaalt, maar wil iemand het toch op zich nemen, want zonder schrijvers
hebben we ook geen lezers!
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In memoriam
Jan Schijff
22 augustus 1949 - 13 maart 2013

43 jaar geleden kwam Jan een keertje kijken op de damclub en was benieuwd of
hij zich als huisdammer kon meten met de spelers van R.D.C. Wij hadden in die
tijd ongeveer 25 spelers en waren een club die damde op districtsniveau. Dat
dammen ging hem best wel goed af want binnen de kortste keren was hij één
van onze sterkste spelers. Op zich is het wel bijzonder dat een huisdammer zich
zo snel in de top van een damvereniging weet te vestigen. Als je vroeg hoe dat
kwam dan kwam er niet echt een duidelijk antwoord. Terloops merkte Jan
weleens op dat hij de damrubrieken uit de kranten wel eens bestudeerde voordat hij lid werd, en dat was denk ik met zijn uitstekende wedstrijdmentaliteit de
reden van zijn succes. In 1976 werd Jan clubkampioen. Het leergierige heeft hij
altijd behouden. De trainingen van de club konden altijd rekenen op zijn warme
belangstelling. Dat Jan in zijn enthousiasme net zoveel of meer zag als de trainer,
dat hoorde er gewoon bij. Dat ene keertje kijken is voor hem een deel van zijn
leven geworden. De damsport boeide hem zo dat hij ook lid werd van de Katwijkse Damclub. Wie de rivaliteit kent tussen Rijnsburg en Katwijk begrijpt dat
daar nog weleens een opmerking over gemaakt werd. Jan pareerde dat door het
ontwikkelingswerk te noemen, en wanneer hij een keer verloor van een R.D.C.er
noemde hij zich een goed clublid.
Naast het dammen was Jan ook actief als schilder en hardloper. Over het hardlopen is nog wel een anekdote te vertellen. De damclub viert zijn jubilea altijd in
maart, zo ook ons 50 jarig bestaan. Jan was op die vrijdagavond geweldig op
dreef en vermaakte ons gezelschap met zijn grappen en grollen. Hij had de nodige alcoholische versnaperingen ingenomen en het was behoorlijk laat geworden.
Alleen de andere dag was het City Pier City. Het was die dag snijdend koud, Jan
z’n begeleider verbaasde zich erover dat hij alleen in een Tshirt stond te midden
van deelnemers die dik aangekleed waren. Nog groter was zijn verbazing toen
Jan in een recordtijd binnen kwam. Hij had het helemaal niet koud gehad. Dat
kwam vast vanwege zijn goede voorbereiding die avond ervoor zo deelde hij
mee.
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Jan heeft ook jarenlang het R.D.C damnieuws verzorgd in het weekblad de Rijnsburger. In de jaren dat wij Zuid-Hollandse hoofdklasse speelden werden we ieder
jaar kampioen in Jan z’n bespiegelingen, want zijn optimisme kende geen grenzen. Helaas ging het meestal net mis, maar we hebben al die jaren ontzettend
veel plezier gehad met elkaar. Uiteindelijk werden we in 1984 toch kampioen en
promoveerde we met hem als één van de dragende spelers. In 2006 herhaalden
we dat nog een keer door met het team kampioen van de 2e klasse te worden
met opnieuw een belangrijke rol van Jan hierin.
Eén verhaal over het plezier wat wij met hem beleefde wil ik u niet onthouden.
Jan speelde begin jaren 80 een keer mee met het sneldamkampioenschap van
Zuid Holland; een zeer sterk bezet toernooi. Het liep niet en hij werd laatste, de
stemming was niet best, want verliezen daar had Jan echt een hekel aan, maar
de organisatie had een troostprijs voor de nummer laatst: een grote taart. Op de
terugreis komt Jan in de treincoupé met de nummer 4 van het toernooi die niets
had gewonnen en begerig naar de taart gaat zitten kijken. Natuurlijk werd de
doos een paar keer geopend en werd verteld hoe lekker het er uitzag. Het gezicht van de medepassagier werd er niet vrolijker op maar zorgde er wel voor dat
Jan en de rest hier voor jaren plezier aan beleefden.
Om verlies te voorkomen was veel, zo niet alles geoorloofd. Maar, zo hield hij
jonge spelers voor, dat doe je niet voor jezelf maar uitsluitend en alleen voor de
club. Dammers zag Jan als een soort vriendenkring, want sinds hij het dammen
in grote toernooien ontdekt had, was er geen wedstrijd of wij ontmoetten wel
een vriend van het toernooi in Salou, Tavira, Heerhugowaard of Wageningen en
zij werden altijd op hartelijke wijze begroet en geënthousiasmeerd om een volgende keer weer mee te doen.
Sinds woensdagavond 13 maart besef ik dat onze clubavonden nooit meer het
zelfde zullen zijn, nu wij afscheid hebben moeten nemen van een damvriend die
altijd klaarstond om een dampartij te spelen, waar dan ook. Afscheid van een
liefhebber en een belangrijke sfeermaker van onze club, maar bovenal een
trouw lid met een goed woord voor iedereen of je nu een topper of tobber was.
Jan bedankt voor al die fijne jaren wij zullen je nooit vergeten.
Wij wensen Conny, Sebastiaan, Anne en verdere familie en vrienden veel kracht
toe om dit verlies te dragen.
- Rinus Kromhout
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Damkalender
Dag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag

Datum
17-mei-2013
24-mei-2013
25-mei-2013
31-mei-2013
7-jun-2013

Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

8-jun-2013
14-jun-2013
21-jun-2013
22-jun-2013
28-jun-2013
5-jul-2013
12-jul-2013
19-jul-2013
26-jul-2013

Toernooi
Kampioenschap van Rijnsburg
Kampioenschap van Rijnsburg
KNDB Beker ronde 1
Algemene Ledenvergadering
Blindsimultaan door Cor
Kampioenschap van Rijnsburg
(laatste ronde)
KNDB Beker halve finale
Sneldammen
Rabo zomertoernooi
KNDB Beker halve finale
Rabo zomertoernooi
Rabo zomertoernooi
Rabo zomertoernooi
Rabo zomertoernooi
Rabo zomertoernooi
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Roosters A groep Kampioenschap van Rijnsburg

1
2
3
4
5
6
7
8

Spelers
Cor van Dusseldorp
Richard Kromhout
Arjen de Mooij
Richard Meijer
Steven den Hollander
Arie Schoneveld
Jan Schijff †
Thomas Wielaard

1

2

3

4

5

6

7

8

7 of 8 spelers
ronde 1
ronde 2
ronde 3
ronde 4
ronde 5
ronde 6
ronde 7
Groepsleider:
email:
Telefoon:

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

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

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

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

Richard Meijer
revmeijer@tiscali.nl
(071) 4028520

Speeltempo: 60 min + 1 minuut per zet
Iedereen uit de A groep plaatst zich automatisch voor de Hoofdklasse.
Het Kampioenschap van Rijnsburg eindigt op 7 juni.

Tot Pl
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Roosters B groep Kampioenschap van Rijnsburg
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Spelers
Arno Kooloos
Rinus Kromhout
Jan Oudshoorn
Mariëlle Meijer-Kromhout
Cees van den Bosch
Denise van Dam
Marco de Leeuw
Jac van Delft
Eric Jan van Reenen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9 of 10 spelers
ronde 1
ronde 2
ronde 3
ronde 4
ronde 5
ronde 6
ronde 7
ronde 8
ronde 9
Groepsleider:
email:
Telefoon:

1-10
10-6
2-10
10-7
3-10
10-8
4-10
10-9
5-10

2-9
7-5
3-1
8-6
4-2
9-7
5-3
1-8
6-4

3-8
8-4
4-9
9-5
5-1
1-6
6-2
2-7
7-3

4-7
9-3
5-8
1-4
6-9
2-5
7-1
3-6
8-2

5-6
1-2
6-7
2-3
7-8
3-4
8-9
4-5
9-1

Arie Schoneveld
heerai@live.nl
(071) 4026427

Speeltempo: 60 min + 1 minuut per zet
De nummers 1 t/m 4 plaatsen zich voor de Hoofdklasse. De rest gaat naar de
eerste Klasse.
Het Kampioenschap van Rijnsburg eindigt op 7 juni.

Tot Pl
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Roosters C groep Kampioenschap van Rijnsburg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Spelers
Anton van Dusseldorp
Martijn Boekee
Teun de Kluyver
Gert van Delft
Nico Mul
Kees Majoor
Jan Parlevliet
Jan Lute
Dennis Sprenger
Dennis van der Burg
Patrick van Beekum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

11 of 12 spelers
ronde
ronde
ronde
ronde
ronde
ronde
ronde
ronde
ronde
ronde
ronde

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Groepsleider:
email:
Telefoon:

1-12
12-7
2-12
12-8
3-12
12-9
4-12
12-10
5-12
12-11
6-12

2-11
8-6
3-1
9-7
4-2
10-8
5-3
11-9
6-4
1-10
7-5

3-10
9-5
4-11
10-6
5-1
11-7
6-2
1-8
7-3
2-9
8-4

4-9
10-4
5-10
11-5
6-11
1-6
7-1
2-7
8-2
3-8
9-3

Rinus Kromhout
jkromhoutzn@hetnet.nl
(071) 4023677

Speeltempo: 60 min + 1 minuut per zet
Iedereen plaatst zich automatisch voor de Eerste Klasse.
Het Kampioenschap van Rijnsburg eindigt op 7 juni.

5-8
11-3
6-9
1-4
7-10
2-5
8-11
3-6
9-1
4-7
10-2

6-7
1-2
7-8
2-3
8-9
3-4
9-10
4-5
10-11
5-6
11-1

Tot

Pl
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Nieuwjaarstoernooi 2013
Op 4 januari stond het traditionele nieuwjaarstoernooi weer op het programma. Een goede opkomst van 22 deelnemers stelde de organisatie wel voor een
probleem, hoe maak je hier teams van? De oplossing was simpel: Cor en Richard M. mochten tegelijkertijd op bord 1 en 2 spelen, dus 2 partijen tegelijkertijd! Zo begon het nieuwjaarstoernooi met 4 teams: team Cor, team Richard,
team Arie en team Steven.
Het is verder al erg lang geleden, dus ik weet er niet zo veel meer van… Laten
we het er op houden dat het een erg gezellig toernooi was (met bittergarnituur!), de uitslagen kunt u op Toernooibase terugvinden.
Volgend jaar weer!

Laura Andriessen
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Clubkampioenschap, Hoofdklasse
De laatste keer verliet ik u met de mededeling dat Cor bovenaan stond, met
één verliespuntje voorsprong op Richard K. Richard wist de druk lange tijd hoog
te houden door zijn partijen stug te winnen. Pech voor hem was alleen dat Cor
ook maar bleef winnen, veelal met korte partijen waarin het kaarsje met een
combinatie plotseling uit ging. In de diagramstand een voorbeeldje tegen Rinus.
Ook tegen de voorzitter kende Cor geen
genade na het gespeelde 01.33-28? De
partij was pas net goed op gang gekomen
toen Cor schijf- en partijwinst pakte met
het elegante 01…17-21! 02.16x27 23-29
03.34x23 25x34 04.40x29 24x22! Op zich
pas een ruil, maar Rinus kan niet voorkomen dat Cor de volgende zet minstens
twee schijven extra opraapt. Rinus gaf dan
ook wijselijk op.
Met nog één ronde te gaan was de stand aan kop dan ook eigenlijk onveranderd: Cor bovenaan, Richard K op een puntje achterstand. Omdat Cor niet bezweek onder de druk, was de partij van Richard tegen Arjen er eigenlijk eentje
voor de statistieken. Beiden maakten ze er een waar spektakel van, met de
prachtige stand uit het diagram als resultaat. Zwart (Richard) is aan zet, maar
eigenlijk is opgeven nog de enige juiste zet. Arie zal het er niet mee eens zijn,
maar zwart is volledig overspeeld. Richard offerde in arren moede een schijf via
01…19-23 02.15-10! maar veel beters is er
ook niet. Op 01…13-18 (of eerst 06-11 en
46-41) volgt namelijk 02.30-24! 19x30
03.35x24 waarna zwart geen enkele zet
meer heeft. Eentje om in te lijsten voor
Arjen.
Het verliespuntje van Cor was niet geheel
toevallig opgelopen tegen Arjen, niet voor
niets ook een van zijn grootste concurrenten. Met zijn overwinning op Richard K
nestelde Arjen zich op een gedeelde

R D C 14
tweede / derde plaats. Op eerbiedige achterstand van Cor uiteraard.
De strijd om de streep™ is vaak veel vermakelijker, zeker als het einde nadert.
Dan ontstaat er calculerend gedrag bij de spelers die eigenlijk liever in de Bgroep van het Kampioenschap van Rijnsburg spelen dan in de A-groep. Spelers
die zichzelf – vaak volstrekt onterecht – bij voorbaat kansloos achten tegen een
aantal van de kanonnen uit het eerste van RDC. Met nog maar een paar ronden
te gaan, leek het er op dat er wel eens vijf spelers op een gedeelde zesde / zevende / achtste / negende / tiende plek zouden kunnen eindigen, met een ongetwijfeld bloedstollende barrage voor drie plaatsen in het miljoenenbal tot
gevolg. Helaas, het mocht niet zo zijn. Ten eerste was het prijzengeld niet zo
hoog, ten tweede haakten precies twee spelers af en was de scheidslijn tussen
‘boven de streep™’en ‘onder de streep™’ glashelder in aantal wedstrijdpunten
uit te drukken.
Jan O en Rinus redden het net niet, Arno,
Arie en Jan S net wel. Ondanks de volgende mooie combinatie waar Arno in mocht
lopen tegen Steven. Arno verstevigde zijn
voorpost met 01.34-29? waarna Steven
vernietigend uithaalde met 01…15-20!
02.24x15 04-10 03.15x04 06-11 04.04x18
12x34 05.39x30 28x50! met een dam en
een paar schijven winst op komst. Arno gaf
dan ook op, in de hoop dat hij hiermee net
onder de streep™ zou eindigen. Het mocht
alleen niet zo zijn…
Richard M en Steven eindigden allebei in de anonieme middenmoot, terwijl
Mariëlle dit keer waarschijnlijk graag anoniem zou blijven. Dit was duidelijk niet
haar toernooi, ze eindigde als elfde en laatste.
Inmiddels is het Kampioenschap van Rijnsburg in volle gang, maar daarover later meer…
Richard Meijer
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Verslag RDC 1
Ronde 7: TDV – RDC 1
Voor de vergeetachtigen onder ons: afgelopen winter was lang. En koud. En
met her en der sneeuw. Meestal niet veel, maar altijd vervelend voor als je met
de auto op pad gaat. Om tegen TDV aan te kunnen treden, moesten we een
heel eind met de auto, niet alleen schone snelweg, maar ook glibberige besneeuwde stadspaadjes. TDV heeft niet eens parkeerplaatsen bij de speelzaal,
maar alleen een groot stalen hek dat allesbehalve Brabantse gastvrijheid uitstraalt. Maar echte Rijnsburgers laten zich natuurlijk niet intimideren en ze laten zich al helemaal niet afschepen zonder plek voor het stalen ros, dus wij
maakten gewoon onze eigen parkeerplaatsen. Op de stoep, direct voor het hek.
Met al die sneeuw konden wij natuurlijk niet zien dat er geen parkeervakken
waren afgetekend, dus wisten wij veel… Toch handig, die sneeuw.
Nog voor de wedstrijd begonnen was, bleken we een nep-Rijnsburger in ons
midden te hebben. Steven had zich al op voorhand laten intimideren door Martijn de Leeuw. Hij bleef maar zeggen dat hij tegen iedereen wilde spelen, behalve tegen Martijn. En tja, dan is Vrouwe Fortuna maar wat graag bereid roet
in het eten te gooien. Bord 4: Steven – Martijn. Het kan verkeren…
Zoals te verwachten, speelde Steven met de handrem op. Hij durfde nauwelijks
risico’s te nemen en een hakje hier of daar liet hij niet zomaar lopen. Door een
onnauwkeurigheidje van Martijn kwam Steven tegen zijn eigen verwachting in
erg goed te staan. En als je goed staat, is remise maken makkelijker dan als je
slecht staat, dus dat geschiedde ook. Martijn vond een puntje eigenlijk te min,
maar mocht achteraf vooral blij zijn dat hij
het tot een puntje wist te schoppen. En
Steven? Die was maar wat blij met zijn heroïsche puntendeling met de matador De
Leeuw.
Minder florissant verliep het voor Thomas.
Hij speelde met zwart tegen Anton van
Berkel, een bekende sneldammer en kei in
zetjes. In de diagramstand lijkt nog niet zo
heel veel aan de hand, maar schijn bedriegt. Wit kan op zijn korte vleugel niet
verder door 40-35? 20-24! maar zwart
heeft geen tempo’s om te wachten. Tho-
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mas kwam daar hardhandig achter na 01…06-11? 02.23-19! 14x23 03.47-41
36x47 04.48-43 47x24 05.34-30 25x45 06.44-40 45x34 07.39x06! en Thomas
staat weliswaar een schijf voor, maar Anton staat op het punt staat een vrachtje dammen te halen. Thomas probeerde nog een paar zetten iets te bereiken,
maar hij kwam al snel tot de conclusie dat de vlag strijken wellicht het beste
was.
Die combinatieve nederlaag werd gelukkig
snel weggepoetst door een mooie combinatieve overwinning van Eric tegen Jimmy
Depaepe. Eric is net op weg gegaan naar
dam met 01.24-20, dus wat doet een pupil
dan? Die denkt na en bedenkt wat hij ook
alweer geleerd heeft. Als iemand naar dam
gaat, dan… houd je hem tegen! Dus
01…10-15? waarna Eric vernietigend uithaalde met 02.40-35! 15x24 03.37-32
28x37 04.41x21 16x27 05.34-30 25x34
06.39x10 04x15 07.33-28 22x42 08.31x04.
Dam! Weliswaar kon Jimmy ook gelijk damhalen met 08…42-47 maar die ging
snel van het bord af na 09.36-31 47-20 10.48-42 20x47 11.46-41 47x27
12.04x36. Jimmy spartelde nog lang tegen, maar de dam van Eric was natuurlijk
oppermachtig op die mooie lijn. Kansloze missie voor TDV dus.
Met een 3-3 tussenstand kreeg Eric-Jan het deksel lelijk op de neus. Hij liet zich
aan zijn lange vleugel opsluiten, in de veronderstelling dat hij daar later wel
weer zou kunnen uitruilen. Dat viel alleen vies tegen, zodat Eric-Jan aan de
noodrem moest trekken. Helaas was die
noodrem inmiddels onklaar gemaakt. Hij
verloor een schijf en even later de partij.
Nog even later was het ook de beurt aan
Mariëlle, die geen gelukkige competitie
speelde. Tegen Chris Korsten kwam ze in
een lijfvariant van Chris terecht. Dat is
over het algemeen geen goed idee en ook
dit keer viel het kwartje de verkeerde kant
op. In de diagramstand probeert Mariëlle
haar voorpost te ondersteunen met 01.3228? waarna zwart uithaalde met 01…10-14
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02.19x10 09-14 03.10x19 18-23 04.29x09 03x41 05.47x27 21x43. Mariëlle probeerde nog 06.34-30(!) 25x34 07.39x30, maar Chris gunde haar een schijf voorsprong in ruil voor een doorbraak: 07…26-31! 08.48x39 16-21! en een paar zetten later stond Chris aan de damlijn te trappelen om te promoveren. Omdat
Mariëlle nog mijlenver van de damlijn staat, bleek er geen redden aan.
De goede tellers weten dat er nu drie overwinningen voor TDV zijn langsgekomen tegen maar eentje voor RDC. Inderdaad een lastig parket. Toch leek het
eerste team het nog lange tijd droog te kunnen houden. Zowel Richard K als
Arjen hadden een uitstekende stand, terwijl Cor tegen een meisje zat. Dat moet
toch lukken, zou je denken. Helaas viel dat
enorm tegen. Cor kwam ver, maar Sarah
Rijgersberg bleef stoïcijns goede zetten
produceren. Ze wilde van geen wijken weten en bereikte dan ook een gelijkwaardige
puntendeling. Tegenvaller één.
Nummer twee bleef gelukkig lang uit. Richard K bereikte een voordelig remiseeindspel waarin zijn tegenstander het allemaal niet meer zag. Met een leuke finesse wist Richard alsnog de volle winst te
pakken. In de diagramstand heeft zwart (Kees van Bakel) de eenvoudige remise
al laten lopen, maar hij liet zich de kaas van het brood eten na 01…37-42?
waarna hij na 02.29-23! pas ontdekte dat hij geen dam op 48 mocht halen
vanwege 02…42-48? 03.15-20! 25x14 04.28-22 46x19 05.30-25 48x30 06.35x13
over beide dammen! Kees moest zijn doorgebroken schijf dus opofferen voor
het goede doel, maar gelukkig kwam hij niet verder dan dat offer…
Jammer genoeg bleek van uitstel geen afstel te komen. Arjen was als laatste
nog bezig en ook hij had een prachtige stand. Zijn tegenstander liet zich helaas
niet bezwendelen en sleepte een zwaarbevochten puntje uit het vuur. Resultaat was een toch wel teleurstellende 11-9 nederlaag. We gingen dan ook snel
weer weg, controleren of de Brabantse politie onze bolides had overgeslagen in
de jacht op meer bonnen. Dat dan gelukkig wel…
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Ronde 8: RDC 1 – DC Dordrecht
De achtste ronde was eigenlijk een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet.
Niet bij ons, maar bij de tegenstander. Wij klagen al jaren over dat het zo moeilijk is twee teams vol te krijgen, maar ieder jaar lukt het toch maar weer. En die
teams treden het hele jaar in nagenoeg dezelfde opstelling aan. Tuurlijk, af en
toe een invaller, soms zelfs twee, maar veel gekker dan dat, wordt het toch
niet. Een team moet met minimaal zes spelers aantreden, anders wordt de
wedstrijd ongeldig verklaard. De achtste ronde overkwam het zowaar onze tegenstander uit Dordrecht. Door ziekte, persoonlijke perikelen en simpelweg
‘geen zin’ (wablief?) lukte het Dordrecht niet met twintig man (ze hebben twee
teams) op te komen. Resultaat: een sterk verzwakt eerste team en een tweede
team dat verstek liet gaan. Uiteraard in de wetenschap dat verstek laten gaan,
niet veel minder betekent dan dat er boetes uitgedeeld worden. Punten in
mindering, dat soort dingen.
Dat ons eerste zou gaan winnen, stond dus eigenlijk vooral voor Dordrecht al
vooraf als een paal boven water. Maar liefst vijf invallers brachten ze mee. En
dan natuurlijk niet van dat soort invallers als FC Barcelona altijd uit de hoge
hoed tovert, van die supertoppers waar ieder ander team dolenthousiast van
zou worden. Nee, van het soort invallers dat je mag verwachten als je al je
‘normale’ spelers hebt afgebeld, de backups tevergeefs hebt proberen te charteren en de oud-leden die inmiddels ver weg wonen, maar nog steeds lid zijn,
ook nee hebben gezegd. Het type dus dat normaal gesproken niet mee zou
moeten kunnen in de hoofdklasse.
De invallers dus ook die niets hebben te verliezen als ze worden opgeofferd aan
de hoogste borden onder het mom van een ´tactische opstelling´ en dus frank
en vrij kunnen spelen. En dan ineens best aardig blijken te kunnen meekomen.
Precies dat soort invallers had Dordrecht meegenomen naar het Rijnsburgse.
Maar zoals bekend, kent het woordenboek van de gemiddelde Westerling niet
het woord ´medelijden´, dus de invallers werden stuk voor stuk afgeslacht. Op
eentje na dan… Hoewel verhuizen naar een ver en ongetwijfeld koud oord natuurlijk hartstikke leuk is, blijkt wel weer dat het allerlei nare bijgevolgen heeft.
Zoals dat je ineens wel weet wat medelijden betekent en je tegenstander een
puntje gunt. Zo geschiedde het bij Eric. Hij zegt dat hij het wel probeerde, maar
stiekem verdenkt iedereen hem ervan dat hij iets te vaak in zijn woordenboek
heeft gekeken.
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Met een dikke voorsprong vanwege de invallers is er natuurlijk weinig meer aan de
hand, dus de rest kon vrijuit spelen. Daarom alleen een paar diagrammen met wat
er verder op de borden te zien was. Te beginnen bij Steven, die om 12:05 terug naar
huis kon om nog een extra lunch naar binnen te werken. Zijn tegenstander ging enthousiast mee in de Keller opening – één
van de favorieten van Steven – maar probeerde bij nader inzien toch snel af te haken. In de diagramstand presteerde Joop
Roedolph 01…17-21? 02.26x17 22x11 03.33x22 18-23of? 04.29x18 20x29
05.34x23 13-19? (op 12-17 volgt 18-12 en 39-34) 06.31-26! 19x17 07.37-32
12x23 08.32x01 en Joop gaf gedesillusioneerd op.
Bij Cor geen uitgehaalde combinatie, maar
wel een mooie dreiging die een flinke
streep door de rekening was van tegenstander Ton van Bokhoven. Ongetwijfeld
was Ton van plan in de diagramstand verder te gaan met 01.40-35 (om met 34-30
de rand in te kunnen) maar dan volgt
01…24-29 02.33x24 19x30 03.28x17 07-11
04.35x24 11x44! Om dat te voorkomen
ging Ton verder met 01.28-22, waarna hij
langzaam werd opgeknoopt.

Bij Richard K wel een combinatie, maar
eentje voor de verkeerde kant. Richard
staat in de diagramstand waarschijnlijk al
verloren, want de enige zinvolle zet is verhinderd door een zetje. Richard liep daar
dan ook met open ogen in via 01…08-13?
waarna hij een schijf en de partij verloor
na 02.25-20 14x25 03.34-30 25x34 04.3328 23x43 05.48x08 12x03 06.21x23.
Door de vliegende start die we tegen hun
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invallers hadden, werd het uiteindelijk toch 12-8 voor RDC 1. Op zich een
mooie uitslag, maar als die invallers er niet waren geweest, was het misschien
iets minder positief geëindigd…

Ronde 9: Constant Charlois - RDC 1
Dammen tegen Constant brengt altijd mooie herinneringen bij mij naar boven.
Altijd over mensen waar ik het niet zo op heb. Sallie de Jong bijvoorbeeld,
speelde vroeger ook bij Constant. Schold je de huid vol als je het lef had tegen
hem te praten als hij aan zet was. Bijvoorbeeld om hem iets te drinken aan te
bieden. Waar haalde je de euvele moed vandaan? Die aanvaring met Sallie
vond plaats in mijn tijd bij Samen Sterk, dus nogal wat jaartjes geleden. Als je
dat nog steeds weet als de dag van gisteren, noemen ze dat een jeugdtrauma
geloof ik.
Iets recenter een aanvaring met mijn boezemvriend Daouda Soumah. Raakte
een verkeerde schijf aan om mee te slaan, maar toen hij daar op werd gewezen, deed hij of zijn neus bloedde. Tja, bewijzen is lastig, maar die episode is al
een stuk verder weg gezakt dan die met Sallie. Dat wordt dus duidelijk geen
jeugdtrauma, maar gewoon een leuk verhaal dat opa later aan zijn kleinkinderen vertelt. Dat begint dan ongetwijfeld met iets in de trant van ´ik kan me nog
goed herinneren dat een vriend van mij… wie was het ook alweer… die speelde
eens tegen iemand en die raakte per ongeluk de verkeerde schijf aan… of was
het dat het bord verkeerd lag… hmmm, ik weet het niet zo goed meer, maar
het was wel heel bijzonder!´
Afgelopen jaar wederom Daouda. Speelde vol overtuiging een zet, waarna ik in
vliegende tijdnood verkeerd sloeg. Hij wees me er fijntjes op dat ik moest terugzetten, waarna ik de slag corrigeerde door het hele bord leeg te slaan. Toen
was de wereld uiteraard te klein. Ik speelde vals, had de eerste keer nog weer
anders geslagen en had niet terug mogen zetten, ik speelde nog steeds vals, de
hele wereld was tegen hem en zelfs de arbiter, die wist er ook niets van. De arbiter, Gé Berbee, deed wat hij moest doen, wat er uiteindelijk in resulteerde
dat ik de oorspronkelijke slag moest uitvoeren en daardoor ook een gewonnen
stand overhield. Daouda weigerde door te spelen en verloor op de klok. Ook
dat zal nooit een jeugdtrauma van mij worden, misschien wel van Daouda.
Voor mij? Leedvermaak… Jammer dat ook dat verhaal waarschijnlijk verdwijnt
in de vergetelheid.
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Dat soort herinneringen borrelden wel weer op toen we bij Constant waren. Ik
hoopte dat ik tegen mijn boezemvriend mocht aantreden, maar helaas, die eer
was weggelegd voor Cor. Cor kwam een eind, stond op een gegeven moment
ook twee schijven voor, maar kon helaas niet voorkomen dat Soumah een
puntje voor de poorten van de hel wegkaapte.
Hetzelfde deed Eric, maar dan voor het
goede team. In de diagramstand staat hij
met zwart heel lastig. Wit dreigt met 37-31
en een offertje naar dam te gaan, maar
Eric speelde een briljant offer: 01…18-22!
02.27x18 23x21 03.32x34 21-27! en (ook)
zwart staat op het punt door te breken.
Kost weliswaar een schijfje, maar dan heb
je ook wat. Uiteraard ging Mehmed Yoney
met wit nog even door, maar Eric dirigeerde het schip als een volleerd kapitein de
veilige haven binnen.
Jammer genoeg hield niet iedereen zijn schaapjes op het droge. Eric-Jan werd
op een nul getrakteerd, wat twee van de dames in onze gelederen ook overkwam. Mariëlle en Denise strandden beiden in het zicht van de haven waar Eric
zijn punt had gebracht.
Ging er dan niets goed? Jawel, Laura haalde een eenvoudige, maar hele effectieve
drie om drie naar dam uit en mocht de felicitaties in ontvangst nemen. En ook Richard M deed een duit in het zakje. Hij ving
Ramdew Jahani in een web van combinatieve dreigingen, waar hij op een gegeven
moment niet meer wist uit te komen. In de
diagramstand offerde hij een schijf met
01.35-30, om later geruisloos te verliezen.
Wit kwam er namelijk achter dat 01.39-34
faalt op 01…24-30 02.35x24 19x39
03.33x44 22x33 04.38x29 14-20 05.25x14
04-09 06.14x03 21-26 07.03x21 16x47, terwijl ook stug doordammen niet mag
baten door het door Richard geplande 01.49-44* 04-09 02.45-40* 21-26 03.4034* 24-29! 04.33x24* 22x33 05.38x29* 19x30 06.35x24 14-20 07.25x03 06-11
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08.03x21 16x47.
Was dat dan ook voldoende? Nou, dat niet… Weliswaar twee overwinningen,
maar daar stonden drie nederlagen tegenover. Een jammerlijke 11-9 nederlaag
tegen Constant. Jammer. Enige voordeel: we handhaven ons nu al vijf ronden
lang op de zesde plaats…
Volgende keer de laatste twee rondes.
Richard Meijer
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Verslag RDC 2
Na de laatste wedstrijd in December, de onfortuinlijk verloren partij tegen Zenderstad, ging het team vol goede moed het nieuwe jaar in met de intentie de
lage klassering op de ranglijst nog enigszins dragelijk te maken. Een lastige opgave want het team draaide niet echt lekker. De eerste hobbel die we moesten
nemen was de wedstrijd tegen het sterke Zaanstreek. Hoewel het begin er
veelbelovend uitzag ging het naarmate de partijen vorderden op veel borden
helemaal mis. Gewonnen standen liepen remise en remisestanden werden verloren. Veelzeggend is het feit dat slechts Jack van de Plas zijn partij wist te winnen. De einduitslag van 14-6 was dan ook geen verrassing, kansloos verloren.
De partij daarop speelden we een streek derby tegen Samen Sterk. Een blijmaker, volgens Jan Schijff, en dat werd deze wedstrijd dan ook. Slechts Albert
Huisman verloor door tijdsoverschrijding zijn partij. De andere spelers kwamen
niet in gevaar en wonnen of remiseerden wat een overwinning op het scorebord bracht van 14-6. De nummer twee, Denk en Zet Culemborg, was de volgende tegenstander. Culemborg was er helemaal niet gerust op en was er alles
aan gelegen om deze partij te winnen teneinde hun tweede plaats te consolideren op de ranglijst. Hun bezorgdheid was echter in het geheel niet nodig.
Zoals al eerder dit seizoen moesten we noodgedwongen op pad met slechts 9
spelers. Het werd een verloren partij van 16-4 waarbij Nico Mul als enige wist
te winnen en Arie en Gera een remise scoorden. Ondanks verwoede pogingen
van de andere spelers was er niet meer uit te halen deze wedstrijd.
De laatste partij van dit seizoen was tegen het zwakke D.V.S.B 2. Hoewel we
ook deze partij met 9 man moesten beginnen, maar daar had de tegenpartij
ook last van, werd het een walkover met 16-2. Met deze grote overwinning
wisten we nog een plek in de middenmoot te bereiken.
Afsluitend kunnen we wel concluderen dat het deze competitie niet meezat.
Ronduit negatief vond ik als teamleider het feit dat we meerdere wedstrijden
niet in staat waren om volledig uit te komen.
Ook het terugtrekken van Arno, hoe begrijpelijk ook deed de teamspirit geen
goed. Maar genoeg gezeurd, volgend seizoen gaan we er uiteraard weer voor!
Arie Schoneveld.
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RDC 1 Provinciaal (ronde 7 t/m 10)
U verwacht hier natuurlijk een verslag van het schrijftalent Steven den Hollander, maar omdat hij zijn vlassige snor drukt, moet u het met mijn brouwsel
doen. Het is een jaar of 7 (toch redactie?) geleden dat ik voor het laatst iets heb
geschreven voor het clubblad, dus ik ben nog een beetje roestig. Daar gaat ie
dan!
Ronde 7 RDC 1- Damlust 2 (6 -6)
Het team was aan het begin van het seizoen samengesteld met als doel promotie naar de hoofdklasse provinciaal, waar een club als RDC natuurlijk ook thuis
hoort. Gezien de gemiddelde rating van de verschillende tegenstanders moest
dit ook een peulenschilletje zijn. Na de eerste zes wedstrijden was er dan ook
geen vuiltje aan de lucht (voeg hier uw eigen cliché toe).
Toch ging de wedstrijd tegen het tweede team van Damlust niet van een leien
dakje. Het begon al voor de wedstrijd. Helaas moesten wij het voor de eerste
keer dit seizoen zonder Cor doen, en ook Damlust had twee invallers nodig. Helaas waren dit Gerard van der Wouden en Alex Bitter, wat niet bepaald verzwakkingen mochten worden genoemd.
Gedurende de partij begon bij mij dan ook het gevoel te rijzen dat het niet helemaal goed ging. Frerik kreeg maar geen beslissend voordeel tegen Dirk van
Genderen, en zelfs Richard Meijer had de grootst mogelijk moeite met Guus
Potjes. Ikzelf kreeg een overtuigende hekstelling tegen Alex Bitter, maar kreeg
het maar niet rond gerekend. Zoals zo vaak dit seizoen betekende dit fikse tijdnood.
Op de onderste borden leek er toch niet veel aan de hand. Nico Mul kreeg wat
voordeel, ook bij Arie was er niets aan de hand, en Cees wist met zijn feilloze
positiegevoel een makkelijke remise tegen Gerard van der Wouden te halen.
Richard Meijer wist ondertussen ook de winst te vinden.
Frerik kon het ondertussen echter niet rond krijgen en ikzelf kreeg, na in een
klein zetje te zijn gelopen, nog te gemakkelijk een puntje. Nico had ondertussen
ook remise gespeeld, maar helaas was Arie ondertussen nogal imaginaire
leeuwen en beren tegengekomen waardoor een nederlaag een feit was.
Deze 6-6 betekende dat we de 2 punten voorsprong op Kijk Uit Zegveld kwijt
waren en niet meer freewheelend naar de laatste ronde toe konden spelen.
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Ronde 8 RDC 1 – KDC
Deze ronde heb ik zelf niet meegemaakt, dus veel zinnigs kan ik er niet over
zeggen. Een regelmatige overwinning van Cor tegen Arjan Varkevisser met een
zetje van Weiss, en een wat minder overtuigend ogende overwinning van Frerik
Andriessen. Ook Jan Schijff wist twee punten
voor RDC te verdienen (natuurlijk in dienst van
KDC). De overwinningen van Richard Meijer en
Cees van den Bosch moeten natuurlijk ook genoemd worden (bij deze).
De enige verliespartij kwam van de hand van
Nico Mul, en wel op zodanig fenomenale wijze
dat ik u deze niet kan onthouden. In onderstaande stand speelde Jack van der Plas het
verplichte en winnende 47-41! Zo ziet u maar
weer hoe zwak een schijf op 6 kan zijn!

Ronde 9 DID Bergambacht – RDC 1 (3 -9)
In de negende ronde was Bergambacht de tegenstander, en deze avond werd
gekenmerkt door drie dingen. Ten eerste de ongelofelijke veegpartij van Cor.
Zijn tegenstander ging vrijwillig op 23 en 25 staan waarna Cor de boel opblies.
In het diagram heeft hij net zijn kerkhofaanval afgeruild, waarna hij het zo afrondde:
07-12 47-41 18-22 32-27 22x33 12-18 41-37
08-13 Z+
Maar ook naast het bord was er op het bord
veel te genieten. Zo rond een uur of tien werd
er een schaal kroketten neergezet, waar ik natuurlijk gretig gebruik van heb gemaakt. Als
laatste moet genoemde worden: de niet aflatende stroom opmerkingen over het feit dat er
dame achter het bord zat. Des te frustrerend
dat Laura, na afloop van haar verliespartij dan
ook de opmerking “Heel goed gespeeld, voor een meisje”moest slikken.
De rest van de partijen liep redelijk volgens verwachting. Ik kon tegen Cees
Kentie in tijdnood dit keer wel de winst vinden, en ook Thomas had niet veel
moeite met Hans de Vast. Cees van den Bosch boekte een terechte overwinning (hoewel het waarschijnlijk wel ergens remise was), en Nico Mul was op het
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laatste bord goed voor een solide puntje.
Dit had de kampioenswedstrijd kunnen zijn. Aangezien we nog steeds een punt
voorsprong hadden op Kijk Uit en zij hun wedstrijd tegen KDC niet hadden gespeeld, was hier echter nog niets over duidelijk. Later bleek dat KDC geen stunt
had kunnen uithalen, zodat de laatste wedstrijd beslissend werd.
Ronde 10 RDC 1 – Kijk Uit (10 -2)
Allereerst: Kampione, kampione olé olé ole!
Waar we natuurlijk hadden gehoopt op een spannende laatste wedstrijd, kwam
deze er eigenlijk niet. Slechts twee punten moesten worden afgestaan, allebei
onnodig. Laura Andriessen had al in de opening een te vroege kerkhofaanval
van haar tegenstander moeten afstraffen. Ook Cor had in het eindspel wel ergens kunnen winnen.
Frerik won al snel van Arie de Bruijn en ook Richard Meijer pakte voortvarend
de twee punten. Volgens de scoretabel won Cees van den Bosch van Peter de
Bruijn, maar ik kan mij er verder niets van herinneren. Ik zelf won van Arie
Groenendijk, of zoals Steven hem noemt, die ene van New Kids (vanwege zijn
secuur gecultiveerde mat in de nek, en bijbehorend innemend gedrag).
Voor het komend seizoen hopen we weer op de inzet van iedereen om met een
zo sterk mogelijk team in de Hoofdklasse uit te komen, waar we natuurlijk ook
voor de eerste plaatsen mee willen gaan doen.
Arjen de Mooij
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Simultaan Kees Thijssen
De titel verraad het al: dit jaar werd de simultaan gegeven door niemand minder dan 5-voudig Nederlands Kampioen Kees Thijssen! Het beloofde een mooie
avond te worden en met 17 simultaandeelnemers zat de zaal aardig vol. Om
kwart over 8 ging de simultaan van start en om half 9 werd de eerste blunder
begaan door Cees de L, deze liep in een zetje maar mocht terugzetten. Niet
veel later wist Kees Majoor op dam te komen, maar deze werd helaas direct
weer afgenomen, waarna er nog wel een vijandige dam op het bord stond.
Langzaamaan vielen de eerste slachtoffers. Als eerste was Gé aan de buurt, hij
liep in een verrassende combinatie en kon direct opgeven. En ook Cees de L
kon even later opgeven. Toch hebben er een hoop deelnemers punten weten
te scoren, en zijn er zelfs punten gemist! Bijvoorbeeld Mariëlle, die dan wel een
schijf achter stond, maar tot grote verbazing van Kees Thijssen opgaf, aangezien zij nog heel veel compensatie had. De simultaan duurde tot in de kleine
uurtjes, en als laatste wist Steven om half 2 nog een punt veilig te stellen.
Arie
Steven
Jan O
Mariëlle
Rinus
Laura
Cor
Arno
Cees B
Anton
Gé
Richard M
Cees L
Marco
Kees M
Jan S
Teun

- Kees Thijssen 0-2 (3)
- Kees Thijssen 1-1 (17)
- Kees Thijssen 0-2 (4)
- Kees Thijssen 0-2 (11)
- Kees Thijssen 0-2 (16)
- Kees Thijssen 0-2 (6)
- Kees Thijssen 1-1 (13)
- Kees Thijssen 0-2 (15)
- Kees Thijssen 0-2 (10)
- Kees Thijssen 0-2 (9)
- Kees Thijssen 0-2 (1)
- Kees Thijssen 1-1 (7)
- Kees Thijssen 0-2 (2)
- Kees Thijssen 0-2 (8)
- Kees Thijssen 0-2 (5)
- Kees Thijssen 1-1 (12)
- Kees Thijssen 0-2 (14)

Al met al denk ik dat het een zeer geslaagde avond was en zeker voor herhaling
vatbaar! Suggesties voor een simultaangever voor volgend jaar zijn altijd welkom 
Laura Andriessen
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Zomertoernooien 2012, deel 2
Na de overweldigende warme reacties op deel 1, ben ik uiteraard meteen begonnen met het tweede deel uit deze serie van 2. Waarschijnlijk met het gevolg
dat de redactie het stof eraf moet halen, wanneer ook de overige bijdragen
binnen zijn 
Om niet al te veel te leuteren, maar snel weer over naar de diagrammen.

Diagram 1
Wat is wits beste winstpoging?

Diagram 2
Wat doet zwart na 3933?

Diagram 3
Zwart forceert winst.

Diagram 1: Cor van Dusseldorp – Willy Maertzdorf, stand na 42… 09-14
Om volstrekt onduidelijke redenen zag ik af van het bekende schijnoffer. Na de
partij wilde ik mijn tegenstander laten zien waarom ik het niet gespeeld had,
daar klopte helemaal niets van.
Het beste is dus 43.21-17 12x21 44.31-26 11-17 45.22x11 16x07 46.27x16.
Zwart enige verdediging tegen een snelle doorbraak is 46… 24-29 47.26-21 1822 48.32-27 22x31 49.36x27 13-18 maar dan kan dus 50.27-22 18x27 51.21x32
19-24 52.39-33 20-25 53.44-39 15-20 54.32-27 14-19 55.39-34 en zwart is helemaal vastgelopen.
Diagram 2: Johan Sterrenburg – Cor van Dusseldorp, stand na 21… 18-23!
Na een wat onregelmatige opening is de diagramstand ontstaan. Na 22.39-33
had ik 11-17 gepland. Het idee is dat 23.27-21 16x27 24.31x11 niet gaat door
12-17 25.11x22 23-28 26.32x23 14-20 27.25x14 10x50 met winst. Op alle andere zetten kan 23… 17-21, de opsluiting is dan wel erg economisch.
Diagram 3: Johan Sterrenburg – Cor van Dusseldorp, stand na 22.45-50
Johan speelde dus een andere zet en daar ben ik hem dankbaar voor. Met dit

R D C 30
fragment haalde ik ook de gedeelde combinatieprijs . Het schijnt dat de organisatie de oplossing gecontroleerd heeft met een computer, altijd leuk. De
winst gaat als volgt:
22...23-28 23.32x23 14-20 24.25x14 10x28 25.38-33 (want na 25.38-32 11-17
26.32x23 17-21 27.27-22 12-18 28.23x12 08x28 29.42-38 28-32 30.37x28 26x37
31.38-32 37-41 is het nog sneller afgelopen. ) 25...12-17 26.33x22 17x28 27.4238 28-32 28.37x28 26x37 29.38-32 37-41 30.36-31 41-46 31.31-26. Tot zover
had Johan het allemaal wel gezien, maar ik had nog iets verder gekeken.
31… 13-18 32.47-41 46x37 33.32x41 11-17 en het volgende diagram is ontstaan.

Diagram 4
Kan wit zich nog verdedigen?

Diagram 5
Wit wint!

Diagram 6
Hoe loopt 37-31x31 af?

Diagram 4: Johan Sterrenburg – Cor van Dusseldorp, stand na 33… 11-17
Uiteraard dreigt zwart met 34… 01-07, 35… 08-12 36… 18-22 een schijf te winnen. Wit kan het gat op 32 niet tijdig dichten (bijvoorbeeld 34.41-37 18-23!
35.28x29 17-21 36.26x17 08-13 37.19x08 03x41).
De echte pointe van de forcing is dat echter de indirecte verdediging die wit
nog lijkt te hebben, faalt: 34.39-33 om na 01-07 verder te gaan met 35.44-39
08-12 36.28-22! enz. Maar na 34.39-33 volgt 18-23! 35.28x19 17-21 36.26x17
08-13 37.19x08 03x32 38.49-43 16-21 39.44-39 21-26! 40.40-34 32-37! (misschien is dit wel de echte pointe) 41.41x32 26-31 en zwart loopt voor een
schijfje naar dam en wint eenvoudig.
Nadat Johan dit had gezien besloot hij maar een schijfje te geven met 34.40-34
01-07 35.39-33 08-12 36.26-21 17x26, en ondanks de grote compensatie voor
wit wist ik in het eindspel te winnen.
Diagram 5: Gino Schirinzi – Cor van Dusseldorp, stand na 23… 11-17
Gino pakte mij wel heel hard aan. De Partie Bonnard is prima voor wit als hij
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het spel gesloten houdt. Daarbij, hij kan vanuit de diagramstand direct winnen.
Gino begint goed. 24.40-35 14-19
maar miste het verloop 25.37-31 26x28 26.33x11 23-28 (anders gewoon 27.3933) en nu de combinatie 27.27-21 16x27 28.42-37 07x16 29.38-32 27x38
30.43x05. Oeps.
Diagram 6: Gino Schirinzi – Cor van Dusseldorp, stand na 30… 03-09
Inmiddels zijn de kansen gekeerd. Belangrijkste daarbij zijn de manoeuvres die
beginnen met 18-22.
Zo ook na 31.37-31 26x37 32.42x31 18-22! en nu faalt slaan met 29 op
33.29x18 20x40 34.35x44 25x34 35.18-12* 34-39! 36.12x03 39x50 37.27x18
13x22 en zwart wint minstens een schijf. Uiteraard kan wit nog wel 33.27x18
23x12 spelen, maar de Open Bonnard werkt juist in zwarts voordeel.

Diagram 7
Zwart dreigt met 12-1823. Kan wit dit verhinderen?

Diagram 8
44-40?

Diagram 9
Hoe loopt 33-29 af?

Diagram 7: Cor van Dusseldorp – Flaubert Ndonzi, stand na 32… 23x12
Inmiddels heeft zwart het wel voor elkaar. Inderdaad dreigt 33… 12-18 en 34…
18-23. De enige twee zetten om dit te voorkomen zijn verhinderd. Het leukste
is de variant 33.36-31 17-22 34.28x17 19-23 35.29x07 20x40 36.35x44 02x22 en
wit heeft geen goede zet meer. In de partij won ik een schijf na 33.43-39 7-22
34.28x17 19-23 35.29x07 20x40 36.35x44 25x43 37.48x39 02x22
Diagram 8: Cor van Dusseldorp – Pim Arts, stand na 38… 10-15
Zwart neemt een klein zetje mee. 14.44-40? 22-27! 15.32x21 (na 15.31x22 1923 16.28x10 17x46 17.10-05 13-19 18.05x28 46x34 19.40x29) 15...16x27
16.31x22 19-23 17.28x10 17x28 18.33x22 09-14 19.10x19 13x35
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Diagram 9: Cor van Dusseldorp – Pim Arts, stand na 46… 14-19
Deze stand had ik al een tijdje zien aankomen, en had berekend dat ik hier de
overwinning kon behalen met 47.33-29! 11-17 48.22x11 16x07 49.27-22 en nu
of
A) 49...12-18 50.22-17 07-12 51.17x08 13x02 52.21-17 19-23 53.17-12! 18x07
54.29x18 07-12 55.18x07 02x11 56.49-43 met viervoudige oppositie, of
B) 49...07-11 50.29-24 (50.44-40 50...35x24 51.21-16 30x39 52.16x09 wint niet)
11-16 51.22-17 16x27 52.17x08 13x02 53.24x13 27-32 54.13-09 32-37 55.09-04
37-41 56.44-40 35x33 57.04-15 30x39 58.15x36 met winst.
Maar in een flits zag ik de weerlegging. Na 47.33-29 kan zwart 47...13-18
48.22x24 30x19 spelen en vervolgens met 49… 11-17 zijn schijf weer ophalen.
In tijdnood bedacht ik dat ik dan maar 47.44-40 moest spelen.
Dom natuurlijk. Het is maar zeer de vraag of Pim het offer gezien zou hebben,
maar daarnaast, naar 44-40 had ik daarvoor geen moment serieus gekeken en
dus zag ik ook niet aankomen dat ik ineens minder stond…

Diagram 10
Wat is zwarts beste
winstpoging?

Diagram 11
Hoe wint zwart na 3430x30?

Diagram 12
Wat volgt op 37-31x31?

Diagram 10: Cor van Dusseldorp – Pim Arts, stand na 62.13-09
De stand is remise, maar zwart had nog een valstrik kunnen plaatsten 62...4147! 63.09-04 11-17! En nu faalt de remiseforcing 64.04-13 24-29 65.13-24
29x20 66.25x14 op 47-41 67.14-09 41-36 68.09-03 16-21 en de witte dam
wordt afgenomen.
Gelukkig had ik deze variant wel gezien en mijn tegenstander niet. Toch een
stuk rustgevender dan andersom.
Diagram 11: Anton Schotanus – Cor van Dusseldorp, stand na 26… 07-11
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Wit lijkt een ideale aanval te hebben, en als hij tot 34-30x30 komt zal hij ook
zeker winnen. Juist deze zet is verhinderd: 27.34-30 25x34 28.39x30 12-17
29.23x03 13-18 30.03x25 10-14 31.25x22 17x50 met winst.
Verdienste van de zwarte stand is dat wit nu of moet kiezen voor 27.33-28 2631 28.37x17 11x31 met goede kansen voor zwart of het in de partij gespeelde
27.44-40 waarna de ruil 34-30 uit de stand is.
Na de partijzet speelde ik frivool verder, terwijl 27… 26-31 28.37x17 11x31
29.42-37 31x42 beter was geweest, of wit nu naar slaat of naar achteren.
Diagram 12: Anton Schotanus – Cor van Dusseldorp, stand 63... 30-35
De reden dat ik een andere zet speelde was deze diagramstand. Ik hoopte op
29.37-31 26x37 30.42x31 21-26!! en wit heeft geen mooi tempo.
Op 31.39-33 26x37 32.32x41 volgt 17-22 33.28x17 12x32 34.23x03 13-18
35.38x27 18-23 36.29x18 20x49 37.03x20 15x24.
Na 31.38-33 26x37 32.32x41 komt 16-21 33.27x16 17-22 34.28x17 12x21
35.23x03 13-18 36.03x26 02-08 37.26x03 18-23 38.29x18 20x49 39.03x20
15x24. Een dure dam, maar door de dreiging 40… 24-30 is wit verplicht om
meerdere schijven terug te geven.

Diagram 13
Welke vervelende zet
kan wit hier spelen?

Diagram 14
Hoe wint zwart?

Diagram 15
Wit wint!

Diagram 13: Jimmy Depaepe – Cor van Dusseldorp, stand na 09… 08-13
Heel fijn is deze opening al niet voor zwart. Tenminste, niet als je wilt winnen.
Het moet maar een beetje komen van de volle witte lange vleugel. Maar die
ontwikkelde Jimmy nu mooi met 10.31-27!
De enige twee normale zetten om 11.32-28 te voorkomen zijn verhinderd door
grote ruilen.
Na 10...02-08 11.37-31 26x28 12.27-22 18x27 13.38-32 27x38 14.42x02 01-07
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15.02x11 06x17 en na 10...17-21 11.32-28 21x23 12.34-29 24x33 13.39x17 0711 14.37-31 26x37 15.41x32 11x22.
Omdat 10… 03-08 me toch iets te ver ging heb ik maar 10… 17-22 gedaan. Maar
ja, wit staat dan wel beter.
Diagram 14: Jimmy Depaepe – Cor van Dusseldorp, stand na 37.41-36
Na de opening ging het gelukkig beter, en kreeg ik toch nog leuk spel. Wit staat
statisch, zwart beweegt. Na de partijzet kwam een kleine winstforcing: 24-29
38.33x24 19x30 39.28-23 (na 39.38-33 18-22 (39...30-35 40.40-34 35-40 41.2822 17x30 42.45x25 18-23 43.26x17 23-29 vond ik te rommelig) 40.27x18 13x22
41.28-23 30-35 42.40-34 35-40 43.33-29 08-12 met winst voor zwart).
39...18x29 40.40-35 30-34 41.38-33 29x38 42.32x43 21x32 43.43-38 32x43
44.48x30 en de witte rommelkansen worden vakkundig in toom gehouden
door het plan dam halen! 17-22 45.45-40 22-28
Diagram 15: Cor van Dusseldorp – Kees Thijssen, stand na 50… 21-27
Een historische partij. Eindelijk een keertje gewonnen van Kees. De diagramstand is het slot van een goed uitgevoerde counter. Eigenlijk gaat de forcing al
wat verder, maar deze stand is lekker concreet.
Wit wint door 51.13-08. Zwart heeft nu drie mogelijkheden die alle drie tot verlies leiden.
a) 51...27-32 52.37x28 36-41 53.42-37 41x23 54.08-02 23-28 55.14-09 04x13
56.02x37! (altijd naar dit veld slaan in dit soort gevallen. Omdat zwart met
schijf 16 om moet lopen naar 31 wint wit de benodigde tempo’s). 06-11
57.39-33 16-21 58.33-29 21-27 59.29-24 27-31 60.37-23 en de rest is eenvoudig 31-36 61.24-20 11-17 62.20-15 17-22 63.15-10 26-31 64.10-05
b) 51… 26-31 52.37x26 36-41 53.42-37 41x32 54.08-02 32-38 55.14-09 04x13
56.02x42 27-32 57.39-33! 06-11 58.33-28 32x23 59.42-33 en een snelle
winst.
c) Kees koos ervoor om in ieder geval maar op dam te komen: 51… 26-31
52.37x26 27-32 53.08-02 (dreigt 14-09!) 04-09 54.14x03 36-41 55.42-37 4146 56.37x28 46x05 en nadat ik mijn dammen op de lijnen 19/49 en 6/50 had
geplaatst, om de zwarte schijven maar helemaal vast te leggen, mocht ik de
felicitaties in ontvangst nemen.
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Diagram 16
Wat volgt op 17-22x22?

Diagram 17
Diagram 18
Wat volgde op 47-42? En 12-18??
wat was wits beste verdediging?

Diagram 16: Jean-Marc Ndjofang – Cor van Dusseldorp, stand na 28.44-39
Na enige opbouwende zetten was mijn ruïne weer opgeleukt tot een stand,
maar echt overhouden doet het niet. In de partij had ik eigenlijk 28… 17-22
voorbereid, maar kwam er gelukkig tijdig achter dat die zet vrijwel direct verliest.
28...17-22 29.28x17 11x22 30.34-30 25x34 31.39x19 14x23 32.37-32 (ik had
alleen maar gekeken naar 32.33-29 23x34 33.40x29 20-24! 34.29x20 15x24
35.37-32 06-11 36.32x21 11-16 met remise) 32...06-11 33.32x21 11-16 34.3329! 23x34 35.40x29 16x27 36.29-24 20x29 37.38-33 29x38 38.43x21 en wit
loopt onbedreigd naar dam door.
Diagram 17: Jean-Marc Ndjofang – Cor van Dusseldorp, stand na 37.09-13
De stand is inmiddels helemaal bijgetrokken. Zwart dreigt met 13-18 en 19-23!
Wit moet dus maar vluchten naar remise met 29-23. In de partij probeerde
Jean-Marc de voorstopper weer op zijn plaats te krijgen, maar was daarmee
dus te laat: 38.47-42 19-23 39.29x09 24-30 40.35x24 20x47 41.09-04 15-20
42.04x24 47x20 en het eindspel won, ondanks hevige tijdnood soepeltjes.
Diagram 18: Johan Krajenbrink - Cor van Dusseldorp, stand na 20.39-33
Het drama van de laatste ronde in beeld. Met remise zou ik zo goed als zeker
met de titel naar huis gaan. Een toch al wat armoedige partij sluit ik af met 1218 21.24-19 13x24 22.29x20 25x14 23.38-32 27x29.
Uit ervaring weet ik nu dat het centrum van Nijmegen te belopen is vanuit de
speelzaal. Schrale troost was dat ik wel de tweede prijs mocht ophalen.
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Diagram 19
Hoe maakt wit 17-22
onaantrekkelijk?

Diagram 20
Diagram 21
Hoe voorkomt wit 17-22? Wit wint!

Diagram 19: Cor van Dusseldorp – Jaroslav Tichy, stand na 7… 13-18
Tijdens een EK zijn de fraaie combinaties toch wat schaarser. Of ik ben gewoon
de meeste vergeten, dan kan natuurlijk ook. Wel leuk zijn twee fragmenten uit
de eerste ronde. Ik was zo gelukkig geweest dat ik naar beneden had geloot en
kreeg daarmee een van de zwakkere spelers uit het deelnemersveld. Als ze dan
ook nog eens in de KVO gaan staan kan de lol helemaal niet meer op.
De kunst is dan om eenvoudige ruilen te voorkomen. In deze stand kan dat
door 8.35-30! De ruil 8… 17-22 faalt dan op 9.26x17 22x31 10.34-29 12x21
11.29-24 20x29 12.33x22 21-27 13.32x21 16x18.
Uiteraard is dit ook een ruil, maar de schijf op 31, die binnenkort wel naar 36
zal gaan zorgt toch altijd voor leuke partijen. Daarbij vind ik de stand na de ruil
ook gewoon beter voor wit.
Mijn tegenstander zag dit ook en haalde deze ruil uit de stand …
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Diagram 20: Cor van Dusseldorp – Jaroslav Tichy, stand na 8… 09-13
We zijn dus een zetje verder. Met 9.40-35 verhinderd wit de zwarte ruil door
17-22 10.26x17 22x31 11.44-40 en hoe zwart ook slaat, altijd komt 30-24. Mijn
tegenstander zag dit niet, en overtuigd dat hij met zijn vorige zet de angel uit
de stand had gehaald tippelde hij hier in.
Wel zo prettig als je ’s ochtends eerst naar Emmen bent gereden.
Diagram 21: Mourodoullo Amrillaew – Cor van Dusseldorp, stand na 42… 1923
Leuke zetten speelt Mourodoullo niet, alleen maar sterke … Onder zware druk
probeer ik een afwikkeling. Ik had de tegencombinatie wel gezien, maar had
gehoopt dat het ergens wel remise zou zijn. Andere zetten had ik toch ook al
niet. 43.38-33! 23-28 44.32x03 21x41 45.03x20 25x14 46.42-37 41x32 47.33-28
32x23 48.29x20 26-31 (na afloop zei Mourodoullo dat 48...16-21 wel remise
was geweest. Die variant had ik echter uitgerekend 49.22-18 26-31 50.20-14
31-37 51.14-10 37-42 52.34-30 met witte winst.
Met de partijzet dacht ik nog wel een eindspelletje te halen, maar dat zat er
niet in: 49.20-14 31-37 50.14-09 16-21 51.09-03 (had ik dus even niet gezien)
21-26 52.03-14 en een paar zetten later opgegeven.

Diagram 22
Hoe krijgt wint kansen?

Diagram 23
18-23?

Diagram 24
18-23?

Diagram 22: Jimmy Depaepe – Cor van Dusseldorp, stand na 47… 22-27
Aardige jongen, die Jimmy . In deze stand heeft wit voordeel, maar hoe kansen te krijgen? Zwart heeft inmiddels immers een redelijke plakverdediging op
de been gebracht.
In de partij speelde ik 48.34-30.
Het alternatief 48.33-28 08-12 49.38-33 (49.34-30 09-14 50.30x19 27-31
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51.26x37 12-18 52.23x21 14x34) 49...06-11 50.34-29 10-14 51.29x20 14x25 lijkt
misschien leuk, maar zwart heeft een simpel plan met 11-16-21 en 12-18.
48...09-13 49.30x19 13x24 50.39-34 10-14 51.23-18!
Beter dan 51.34-30 27-32 52.30x10 32x43. 51...06-11, want op 51...17-22 komt
52.34-30 22x13 53.30x10 en na 51...14-20 52.18-12
52.33-28 en niet te snel 52.18-12? 24-30! 53.12x32 30x37. 52...11-16 53.38-33
Weer even wachten. Aan zowel 53.18-12 24-30 54.12x32 30x39 als 53.34-30
08-12 54.30x10 12x43 heeft wit niets.
53...14-19 Zwart zet nog een laatste valletje. Na 54.18-12 27-32! 55.28x37 0813 56.12x21 16x27 is het ook snel remise.
Nu echter de voorbereidingen goed zijn verlopen wordt het tijd om aan te vallen 54.34-29 19-23 55.28x30 27-32 en wit heeft een zeer kansrijk eindspel bereikt dat ik twintig zetten later in winst om zou zetten.
Diagram 23: Alexander Getmanski – Cor van Dusseldorp, stand na 43.32-28
Alexander is een speler die het altijd wel probeert. Vanuit een strategisch mindere stand besluit hij met tactische wendingen winstkansen te zoeken. In deze
stand is het logische 43...18-23 verhinderd door 44.22-18 23x34 45.18x40. Niet
heel moeilijk, maar wel een tikkeltje verrassend, en bovendien vervelend.
Diagram 24: Alexander Getmanski – Cor van Dusseldorp, stand na 44.42-37
Een zetje later begint het inmiddels toch wel vervelend te worden. Weer is
44...18-23 uit den boze. Nu door 45.25-20 23x34 46.20x16 34-40 (op 46...34-39
47.35-30 39x17 48.27-21 24x35 49.21x12) 47.22-18 40x49 48.33-28 49x21
49.16x27 met goede kansen voor wit.

Diagram 25
Wat is de kansrijkste zet
voor zwart?

Diagram 26
Wit maakt remise.

Diagram 27
Wat is wits beste zet?
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Diagram 25: Alexander Getmanski – Cor van Dusseldorp, stand na 47.40-34
Inmiddels sta ik wel op 23, alle kansen aan zwart dus. Maar weer moet ik oppassen voor combinaties. De uitslag wordt wel remise, maar ik was op jacht
naar de volle buit.
Zwart moet rekening houden met:
47...12-18 48.37-31 26x37 49.32x41 23x21 50.34-29 18x27 51.29x18 en
47...12-17 48.37-31 26x37 49.32x41 23x21 50.34-29 17x28 51.29x18 en
47...11-17 48.22x11 16x07 49.27-22 12-18 50.25-20 18x40 51.20x20 15x24
52.35x44
De beste winstkans is dus 47… 15-20!
Diagram 26: Alexander Getmanski – Cor van Dusseldorp, stand na 48... 12-18
Alles omzeild hebbend, kwam ik niet verder dan deze stand. Wit moet nu wel
remise maken met 49.37-31 26x37 50.32x41 23x21 51.33-28 18x27 52.28-23
19x28 53.30x10 28-32 54.25x14 en beiden hebben we geen winstpoging meer
gedaan. Het voor wit mooi lijkende 49.39-34 faalt echter hardhandig door 49…
16-21 50.27x07 18x40 51.35x44 23x41, met een makkelijk overmachtseindspel
voor zwart.
Diagram 27: Alexander Baljakin – Cor van Dusseldorp, stand na 33.43-39?
Het laatste diagram uit deze serie.
Wit heeft twee zetten om direct schijfverlies tegen te gaan. De meest voor de
hand liggende levert niet meer op dan remise: 35.39-33 12-18 36.23x21 14-19
37.28x17 19x28 38.17-12 11-16 39.29-23 (na 39.21-17 16-21 heeft alleen zwart
winstkansen!) 39...28x19 40.12-08 16x27 41.08-03 en als zwart veilig wil doen
kan hij al 20-24 42.03-14 02-07 43.14x02 13-18 44.02x30 25x45 spelen.
Het lijkt verliezend, maar er zit een addertje onder het gras: 35.50-44 22x33
36.39x28 02-08 (lijjkt schijfwinst te forceren) 37.26-21! 17x26 38.28-22 en ik
kon nog net vluchten met 38… 12-17 39.23-19 17x28 40.42-37 14x23 41.29x09
20x29 42.34x32 10-14 43.09x20 15x24 en een zestal zetten later remise gegeven.
Het antwoord op de vraag is trouwens 35.50-44, omdat na die zet de zwartspeler de remise moet zoeken, en niet andersom.
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze verslagen over de zomertoernooien 2012. Ik beloof een ieder weer snel een aantal nieuwe toernooien
te spelen, zodat een volgende keer jullie ook weer kunnen rekenen op mijn bijdrage.
Cor van Dusseldorp
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Halve finale junioren
Vorige maand heb ik de halve finale junioren gespeeld. Het resultaat was goed
(genoeg), een tweede plek. Omdat ze het belachelijke idee hebben bedacht om
de halve finale’s in twee dagen te proppen zijn dus de beste rapid-spelers geplaatst. Rapid beheers ik zelf wel aardig, dus mij zal je niet horen klagen.
De eerste ronde mocht ik tegen Ali Fthalla spelen. Eindelijk kwam er eens een
goede aanvalspartij op het bord. Na wat combinaties erin gebracht te hebben
ging het vanzelf. Vervolgens mijn partij tegen Denise. Veelgebruikte opening op
het bord, slecht staan en winnen met een 2 om 3. Zegt denk ik wel genoeg.
Omdat iedereen zich in kan schrijven voor de “halve” finale doen er ook dummy’s mee. Mijn tegenstander uit ronde drie dus ook. Na 10 zetten stond ik een
schijf voor, en ietsjes later had ik een 1 om 5. Mijn laatste partij van de dag was
een fraaie. In een klassiekje pakte ik veel (tijd)voordeel maar het verwaterde.
Gelukkig bleef mijn tegenstander fouten maken, en wist ik een winnend eindspel op het bord te zetten.
Na de eerste dag uit vier wedstrijden acht punten gehaald en je krijgt dan nog
maar twee rondes. Het enige waar je dan nog om speelt is de eerste plek. Martijn stond op dat moment een puntje achter me dus ik had goede hoop. De eerste partij op de laatste dag moest ik gelijk tegen Martijn. Mijn strategie om alles
te gaan hakken faalde vanaf zet 2 al. Het werd een fraaie partij, waarin Martijn
wel veel beter bleek te zijn. Tijdens de CJT kwam de partijstand naar boven
waarin bleek dat er voor beide kleuren veel kansen waren. De laatste partij snel
naar remise gespeeld waarna ik tweede was geworden.
Enkele van mijn partijen heb ik weten te onthouden en heb ik vervolgens op
toernooibase geplaatst. Mocht iemand geïnteresseerd zijn, de partijen staan
onder halve finale junioren. Maandag (29 April) begint het NK junioren waar ik
zal proberen om binnen de top vijf te eindigen.
Steven den Hollander
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Wk junioren 2012
Ooit wel eens een wereldkampioenschap gespeeld? Bijna niemand kan dat
zeggen. Sinds ik een jaar of negen geleden lid werd bij RDC heb ik daar nog
nooit serieus over nagedacht. Tot ik opeens gebeld werd door mijn moeder.
Toen was ik een weekje weg en er was een brief van de KNDB binnen. Ik vroeg
of ze hem open wou maken en ze zei dat het wel een leuke brief was. In mijn
mailbox stond 30 minuten later een gescande brief waarin gevraagd werd of ik
reserve zou willen zijn voor het WK junioren! De voorwaarde was echter dat op
de dag zelf er een oneven aantal deelnemers moest zijn en ik zou het dus de
dag zelf pas horen. De twee maanden gingen voorbij en de informatie bleef
maar binnenstromen.
En dan sta je opeens voor de camping in Hijken. Het eerste wat je dan te horen
krijg: ”We weten nog niks voor je”. Eerst maar de spullen uitpakken in de bungalow en hopen op een vrije plek. Iets later staat het hele Nederlandse team
voor de bus en gaan we naar de speelzaal. Weer krijg je te horen: ”We weten
nog niks voor je”. Na een saaie opening (Het hoogtepunt was het proberen van
Wim Koopman om Engels te praten) gaat iedereen vervolgens naar het hok van
Nederland. De coach (Rik Keurentjes) kwam vervolgens met het nieuws: “We
weten al iets”. Dat iets was positief voor mij. Er was nog één deelnemer die onderweg was, maar als hij er binnen 30 minuten niet zou zijn mocht ik in zijn
plaats spelen. Die minuten duurde heeeeeeel lang kan ik vertellen. Maar toen
de beslissende woorden: “Pikniar out, Den Hollander in” klonken kon ik mij dan
gaan richten op het WK!!
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De eerste ronde een let met een lage rating. Mijn persoonlijke coach (coach De
Kruijff) meld vervolgens dat dit spelers zijn die meestal op een 64-borden veld
spelen, goed zijn in eindspel en dat ik voordeel dus moet halen uit de opening.
De opening begint ideaal, op een niet zo’n fijne plek krijg ik al een erg voordelige opening op het bord. Ik maak echter een foutje en mijn tegenstander kan
neutraliseren. Plan, plan , plan. Het gaat altijd om een plan. Hekstelling is het
volgende plan. Mijn tegenstander kan niet voorkomen dat ik een mooie hekstelling neerzet en na wat foutjes van hem krijg ik uiteindelijk winnend voordeel.
Toch wel een leuke stand voor je eerste ronde van je WK. 19-23 27-21 23x25
21-17 12x21 26x6 volgde en mijn eerste twee punten waren een feit.
De avond was vooral ontspannen, samen een
kaartje leggen en wat tv kijken. Tot de coach
binnen kwam. Morgen staat op het programma: Thijs van den Broek-Steven den Hollander.
Een pijnlijke stilte volgde, Nederlanders tegen
elkaar is nooit leuk op zo’n toernooi. Zelf word
ik elke keer keihard gevouwen door Thijs en
vreesde voor het ergste. Het afgelopen NK
kwam ik nog weg met een minremise. Thijs was
ook een van de favorieten wat het nog iets lastiger maakte. Als strategie besloot ik om heel
laf met een handrem te blijven spelen en als het kon voor de remise te gaan.
De nacht was echter goed, ik was op tijd wakker en nog even ontspannen in het
inside pretpark op de camping.
Na vele succes berichten kort gelezen te hebben besloten om te gaan focussen.
Thijs kwam net op tijd aan waarna we konden begingen. Een analyse (met behulp van Cor, waarvoor dank) is verderop te vinden. De partij viel me alles mee,
en ik kwam langzaam beter te staan. Na een twijfel moment tussen remise nemen of doorgaan voor de volle mep neem ik de gok en zet ik alles op alles. Op
dat moment is het bluf tegen bluf, want de fouten blijven vallen. Tot mijn
vreugde bied Thijs remise aan, waarna ik het gelijk afwees onder het motto:
“Zie het maar te maken”. Thijs had hier niet op gerekend en maakt de beslissende fout.
48 uur geleden ben je dan nog onzeker of je mee mag spelen, maar iets later
sta je opeens aan kop!! De avond word er ook al gelachen over hoe ik de wereldbeker in ontvangst moet gaan nemen. En daar kwam Rik weer. Steven den
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Hollander-Bert Aalberts. Weer een Nederlander, maar nu besluit ik om er voor
te gaan. Wel krijgen we te maken met een dubbele ronde, wat mij aan het
denken zet om een salonremise te nemen.
Van Bert weet ik dat hij alleen klassiek speelt en half-open. Het maakt hem ook
niks uit hoe hij daar komt, desnoods speelt hij passief en ruilt hij alles weg. Ik
besluit om een wilde aanval te nemen, en verras hem daarmee. De aanval is
niet goed, en ik zie Bert steeds meer voordeel krijgen. Juist als hij het mij heel
moeilijk kan maken besluit Bert om de aanval weg te ruilen. Dit stelt mij erg
gerust. Schijnbaar iets te gerust, want enkele zetten later maak ik een verschrikkelijke blunder. En dan sta je opeens weer met twee benen op de grond,
maar wel erg pijnlijk. De tweede partij die dag speel ik tegen de Pool Daliga. Bij
hem hangt het er enorm vanaf of hij wil spelen. Hij begint passief wat mij al gek
maakt. Later krijg ik mijn geliefde KVO op het bord. Hij geeft mij al gelijk mogelijkheden om voordeeltjes te pakken, maar de KVO zal wel verdwijnen. Ik besluit om alles op alles te zetten en word vervolgens keihard gepoetst. Binnen 30
minuten na het beging heb ik opgegeven en kan ik met de staart tussen de benen naar de camping afdruipen. Toernooi is nu al over in mijn opzicht. Als er zo
goed word begonnen moet je door blijven gaan en presteren.
Die avond besluiten we om maar de camping eens te bekijken wat tot grote
hilariteit zorgt. Zo is er via ramen naar binnen geklommen, zijn wij achtervolgd
door Bukin, komt een boze Vipulis zijn bungalow uit en zijn er nog wat geïnteresseerde mongolen naar buiten gekomen. Als we even later grinnikend aan
het koehandelen zijn komt Rik weer. Rik Smit-Steven den Hollander. Het begingt meer op een NK te lijken dan op een WK *zucht*. Tegen Rik moet ik zeker
wel kansen kunnen krijgen dus toch wel opgewekt ga ik naar bed, er is nog kans
op een geslaagd toernooi! Tijdens de nacht proberen Rick en ik het bed van Rik
te saboteren, wat helaas niet lukte.
Een dus uiteindelijk uitgeslapen Rik Smit komt achter het bord zitten en we
maken er een leuke en aantrekkelijke partij van. Eindelijk speel ik weer is normaal en krijg voordeel met mijn gebruikte style. Helaas weet ik het voordeel
niet om te zetten naar winst, waarna ik toch wel teleurstellend remise moet
aanbieden. De loting bied weer weinig gunstigheid, de Est Anti Ingel is weer
een echte anti speler en na een van hem passieve opening besluit ik tot een
onberekende Ghestem. De Ghestem is nog steeds redelijk onduidelijk, maar ik
had hem achteraf toch maar niet genomen. Op het moment dat ik een schitterende lokzet heb bedacht haalt Anti het direct uit. Verbijsterd klopt er echter
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niks van mijn lokzet en vloekend kan ik weer een nul op schrijven. Intussen al
mijn derde nul na een heerlijk begin.
Die dag erna komt er eindelijk eens een leuke tegenstander. De Litouwenaar
Anri Plaksij is hetzelfde kaliber dammer als ik. Goed, de manier om een Keller in
te komen is wel erg origineel, maar we weten allebei wat we willen. Hij wijkt
echter af op een hele gekke manier. Totaal niet onder de indruk pak ik vervolgens mijn voordeel.

Hier zijn de drie leukste momentjes uit de partij. Op diagram 1 valt te zien dat
de bekende Keller variant (De Mooij-Den Hollander) op het bord is gekomen
maar met een onbegrijpelijke zettenverwisseling wat mij voordeel oplevert. 1116 38-32 27x38 43x23 06-11!! Buzinski was woedend na afloop op Plaksij, hij
kende de haarlemmer niet die zou volgen op 31-27. Nu kom ik natuurlijk heel
goed te staan en veeg ik de boel.
In diagram 2 ben ik al een schijf voorgekomen en heb ik de volgende lokzet bedacht. 40. 34-29 25x23 41.35-30 24x35 42.33-29 23x34 43.28-22 17x28
44.32x3 faalt op het verassende 44. 12-17! 45. 3x40 35x44 46.45-40 44x35
47.37-32 35-40 48.27-21 16x27 49.32x12 11-17! 50.12x21 40-44 met het standaard gewonnen eindspel. Plaksij besloot om er nog extra bij te offeren en de
kansloze dam te nemen, te zien op diagram 3. Ik deed rustig 20-25 maar werd
verrast. 27-21 38-32 & 03-09!! Wow, normaal zie ik zoiets alleen in boekjes, en
dan wint het. Na een kwartier met open mond gezeten te hebben besloot ik
om rustig alles door te nemen, en kwam gelukkig tot de conclusie dat 34-40
“gewoon” wint.
De laatste twee partijen zijn de moeite niet, moeiteloos remise gespeeld na
42/43 zetten. Kortom een resultaat waar ik achteraf blij mee zou zijn geweest,
maar tijdens het toernooi totaal niet tevreden over ben geweest. Hieronder
nog een kleine analyse, die is gemaakt met behulp van Cor.
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01.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.34-30 14-19 5.30-25 17-21
6.25x14 09x20 7.31-26 05-10 8.26x17 11x22 9.35-30 10-14 10.32-27 22x31
11.36x27 06-11 12.30-25 11-17 De opening is qua plannen duidelijk voor beide
spelers. Thijs geeft in de opening tempo’s weg om vervolgens klassiek te maken. Hij bezet alvast veld 27. De tempo’s neem ik uiteraard graag aan. Mijn plan
zou moeten zijn om te stormrammen en vervolgens proberen een aanval neer
te zetten. 13.38-32 04-09 14.43-38 20-24 15.49-43 01-06 16.41-36 17-21 17.4641 07-11 18.41-37 21-26 19.33-28 11-17 Hier heb ik het dus niet goed aangepakt. Er komt klassiek op het bord terwijl ik Thijs van veld 27 moest afdrukken.
Voorkeur heb ik hier dus voor wit. De opening is niet scherp gespeeld. 20.37-31
26x37 21.42x31 17-21 22.39-33 14-20 23.25x14 09x20 24.44-39 03-09 Mijn
laatste zet, 03-09 verdient misschien een klein vraagteken. Beter is om 3 te laten staan. Later krijg ik ook last van deze te vroege beslissing. Wellicht een alternatief is: 24...21-26 25.47-42 26x37 26.42x31 06-11 27.40-35 11-17 28.27-22
18x27 29.31x11 16x07 25.47-42 21-26 26.42-37 02-07 27.39-34 07-11 28.40-35
09-14 29.43-39 11-17 30.34-30 17-22 31.28x17 12x21 De vraag of je dit toe
moet laten is interessant. Het laten opsluiten brengt denk ik onnodige spanningen met zich mee. Mijn voorkeur gaat toch echt uit naar het rustigere 29. 27-22
18x27 30. 16x07 36-31
32.33-28 08-12 33.30-25 Nu komt zwart toch echt los. Beter is 50-44 of misschien 48-43, hoewel het erop lijkt dat wit de controle kwijt is over de zwarte
stand. Er is dan ook geen sprake (meer) van voordeel voor wit. 23-29 Deze zet
zal wit behoorlijk in de problemen brengen. Ik wil met deze analyse dan ook de
nadruk leggen op de zet 23-29. De zet ziet er verschrikkelijk uit, lijkt op een rare
Ghestem. Maar je controleert nu wel beide vleugels. Thijs wordt nu gedwongen
om terug te gaan, waarna ik zometeen weer met dezelfde zet zal komen. Ik
denk dat Thijs deze zet volledig over het hoofd heeft gezien. Niet zo gek natuurlijk, Thijs gaf na afloop dan ook aan dat hij al vreesde dat deze zet nog eens
zou komen. 34.39-34 29x40 35.35x44 18-23 36.44-39 23-29! Hier is dan dus de
tweede keer 23-29. Nu lijkt hij nog sterker, en ik wil hem dan ook nog een veld
verder brengen Nu controleert zwart volledig de stand. Wit heeft geen kracht
op zijn korte vleugel, en de lange vleugel staat vast. 37.39-33 29-34 38.50-44
24-29 39.33x24 19x30 Veel wordt verhinderd, en zwart lijkt nu toch echt voor
de winst te gaan. Omdat ik weet dat Thijs een veel betere speler dan mij is
voelde ik toch wel een licht euforische stemming. 40.48-43 20-24 41.43-39
34x43 42.38x49 30-34 43.49-43 13-19 44.43-38 24-29 45.44-40 15-20 46.28-22
12-17 47.22x11 06x17 48.40-35 19-23 49.35-30 34-40 50.45x34 29x40 51.38-33
14-19 52.25x14 19x10 53.33-28 40-44 54.28x19 44-49 55.19-13 49-35? Het
zwarte voordeel vond ik toch tegenvallen. Ondanks dat ik volledige controle
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had lijkt wit hier toch nog weg te kunnen komen met een punt 56.32-28 35x46
57.13-08 21x32 58.08-03 26x37 59.03x49?? Voordat Thijs de definitieve fout
zou maken bood hij remise aan. Omdat ik nooit meer kan verliezen antwoordde ik dat hij het maar moest maken. Thijs zag echter spoken want als volgt
02x38 is het remise. Het door mij en hem berekende 02x38 10-15 38-29 37-42
29x47 46-19 is remise na simpel 36-31. Lopen met schijf 16 betekend ook gelijk
remise (36-31 en dan 21 pakken) Thijs sloeg echter verkeerd, en kon enkele
onnodige zetten later de twee punten opschrijven. 37-42 60.36-31 4628 61.49-27 42-47 62.27-09 10-15 63.09-18 47-42 64.31-26 28-17 65.18-01 4224 66.01-18 15-20 67.18-27 20-25 68.27-49 25-30 Hier nog wel tot twee keer
toe de directe winst gemist. Maar voor de uitslag zou dat niet meer uitmaken.
Als kleine aanvulling (op mijn inziens de winnende zet) 23-29 een vervolg. Die
dag erna moest ik tegen Bert Aalberts spelen, en ook nu was deze verassende
zet een hele goede optie geweest! 01.32-28 20-25 2.33-29 17-21 3.39-33 2126 4.44-39 16-21 5.50-44 11-16 6.37-32 26x37 7.42x31 21-26 8.47-42 26x37
9.42x31 06-11 10.29-23 18x29
11.34x23 Een beetje impulsief en te veel bluf hebben geresulteerd in het rare
29-23. Normaler is hier gewoon te blijven opbouwen of 29-24. 11-17 12.41-37
15-20 13.40-34 10-15 14.44-40 20-24 15.34-30 25x34 16.40x20 15x24 17.49-44
05-10 18.44-40 13-18 Bert besluit om hier mij te verplichten tot een terugruil,
en zich te gaan richten op een klassieke stelling. Geen slechte keus, zijn schijven staan er goed voor. Persoonlijk was ik liever nog blijven spelen op 23.
19.31-27 18x29 20.28-22 17x28 21.32x34 08-13 22.38-32 12-18 23.43-38 0712 24.36-31 02-07 25.46-41 10-15 26.41-36 18-23 27.33-28 15-20 28.34-30 0410 29.30-25 10-15 30.39-34 Deze zet slaat natuurlijk helemaal nergens op, kort
hierna zou ik een simpele combinatie lopen, en zou ik Bert de hand kunnen geven. 30.31-26 24-29 31.40-34 29x40 32.35x44 20-24 33.37-31 14-20 34.25x14
09x20 35.48-43 Dit normale verloop lijkt de beste optie. Maar ook een idee was
dus geweest 28-22. De zet ziet er weer beroerd uit, maar als je er iets langer
naar kijkt blijkt hij zomaar kansen te bieden! In tegenstelling tot mijn partij tegen Thijs kan Bert nu heel simpel 01-06 en vervolgens rustig ruilen. Maar de
winst lijkt dan ver weg voor Bert, en na mijn beroerde opening is dit een goede
voortzetting! Helaas voor mij deze plannen dus gemist en een terechte nul gekregen.
12-18 31.38-33 24-30 Bert had beter 26-21 erbij kunnen geven, maar het resultaat blijft hetzelfde.
Zelf heb ik nooit serieus naar zulke zetten gekeken. Alleen bij een Ghestem ben
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je immers gewend aan deze zetten, het idee erachter is echter heel anders dan
een Ghestem. Ik zal dan ook vaker deze zetten moeten bekijken en als serieuze
optie mee moeten nemen.
Steven den Hollander
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven
Wie ben je? Wanneer en waar ben je geboren en wat is je burgerlijke staat?
Eric Hogewoning
Leiden, 1981
Samenwonend met Gera
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)
Het genot werd na de basisschool rap minder, maar ik heb mijn studie informatica afgerond.
Hoe lang dam je al?
Volgens mij sinds mijn tiende ongeveer, ik kwam mee met een vriendje. Hij
stopte er na 6 weken mee, maar ik ging niet meer weg.
Speel(de) je bij andere clubs?
Nee, altijd trouw geweest aan RDC. Komt misschien ook omdat ik de mensen
zeker zo interessant vind als het damspel.
Wat is je grootste prestatie op damgebied?
Lastig. De keren dat we met ons jeugdviertal kampioen van Nederland werden,
voelt als de grootste prestatie, maar dat is natuurlijk maar deels mijn eigen
verdienste. Anders misschien de finale van het NK junioren halen?
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld?
Ook een lastige. Eerste jaar VAD paastoernooi vond ik leuk met hilarische partijbulletins van Drost. Haarlem Open had een fantastische opening 'Sterkste
Dammer van Nederland' waar op het plein met autobanden een wedstrijd tussen Wiersma en de sterkste (ook dammende) man van Nederland werd gespeeld. Maar misschien wat toch het leukste het NK junioren met een superrelaxed gastgezin (ik mocht bijvoorbeeld in mijn eentje in hun gloednieuwe auto
rijden, terwijl ik pas net 2 weken mijn rijbewijs had) en verder de vele, vele potjes toepen tussen de partijen door, waarbij we speelden om kleffe cheeseburgers uit de magnetron....
Van welke muziek houd je?
Ik ben van mening dat bijna alle muziek beter klinkt met gitaar. Piano/keyboard
en wat strijkers erbij doen het altijd goed. Variatie stel ik zeer op prijs en verder
moeten nummers inhoud hebben, een goed verhaal en/of eerlijke emotie. Ik
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heb een hekel aan dans- en liefdesliedjes met herhaling van 4 regels en een alles behalve originele tekst. Alle liedjes met een hoog (you-do, know-go, seeme, high-sky) gehalte kunnen gelijk de prullenbak in. Qua bands zijn mijn long
time favorites: Dream Theater, Pearl Jam, Eels, Regina Spektor en K's choice.
Daar past nog een hele lijst met goede bands achter, maar dat wordt te lang.
Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast)
Ik heb doorgaans niet van die concrete doelstellingen, de reis is belangrijker
dan de bestemming. Mijn voornaamste ambitie is om me steeds maar te blijven ontwikkelen. Dat is misschien wat abstract, maar ik kan me geen moment
voorstellen waarop ik denk: "mooi, gehaald en nu klaar."
Goed, maar als ik toch iets concreets moet noemen: op damgebied wil ik ooit
nog wel een 1200+ rating halen, maar ik kan niet zeggen dat ik daar heel hard
voor werk. Daarnaast zou ik wel heel graag een keer een boek schrijven.
Met wie wil je nog wel eens een partijtje schuiven?
Barack Obama of Doutzen Kroes. Geen idee of ze ook kunnen dammen.
Op welke (liefst foute) acteur(s)/actrice(s)/artiest(e)(n) ben je toen je nog een
kind of puber was verliefd geweest?
Er waren er genoeg waar ik graag naar keek/luisterde, maar ik kan me niet herinneren dat ik helemaal idolaat van iemand ben geweest. Posters heb ik ook
nooit op mijn kamer gehangen of zo.
Waar geniet je het meest van?
Van een goed verhaal. En dan maakt het me weinig uit of het een film, liedje,
toneel, spel of boek is. Hoewel een interessant gesprek met een boeiend persoon toch wel het leukst is.
Van welke partij heb je het langst wakker gelegen ?
Ik denk dat dat een van mijn eerste 'interlands' CAT-Suriname was. Het was een
zware strijd en stukje bij beetje had ik voordeel opgebouwd. Ik voelde dat ik
moest winnen, maar ik was bang dat mijn tegenstander net aan dat lot zou
ontsnappen. Toen, in het late middenspel zag ik ineens een prachtige winst: 2
schijven offeren en damhalen, waarna ik zowel linksom als rechtsom een stuk
of 3-4 schijven zou gaan slaan. Mijn tegenstander had iets van 10 verschillende
zetten en alles, zelfs de meest creatieve plakkers wonnen direct voor mij. Het
moest ook precies kloppen, anders was het op slag remise. Ik had alles 3 keer
doorgerekend, alles klopte echt, dus ik voerde mijn actie uit en terwijl ik de
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klok indruk, valt mijn oog op een simpele plakker-doorloop naar dam. "O Shit,
alles voor niets geweest". Uit schrik en schaamte bood ik gelijk remise aan en
mijn tegenstander accepteerde dit met grote verbazing. Dan kijk ik nog eens
goed en blijkt ook deze variant gewoon simpel te winnen voor me. Achteraf
had ik hem zelfs bekeken, maar was deze variant gewoon weer vergeten.
Deze partij had misschien wel mijn mooiste overwinning kunnen zijn in mijn
jongere jaren, maar vanwege deze blunder werd het een van de pijnlijkste
damherinneringen...
Wat was het meest bepalende dammoment in je leven?
Dat was het moment dat Gera bij RDC kwam dammen, want van het een kwam
het ander en zodoende zijn we komende zomer al 10 jaar samen en sinds 3,5
jaar in het vrolijke gezelschap van ons zoontje Mark.
Ok, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (of
een getal tussen de 0 en 21 waarmee we loten.)
Casper Vroegop. Volgens mij heeft Casper een hoop mooie verhalen die nodig
eens gedrukt dienen te worden.
Verzin een nieuwe vraag voor het volgende interview en geef aan welke bestaande vraag eruit mag?
Eruit: Met wie wil je nog wel eens een partijtje schuiven?
Erin: Als je de lezers één tip mag geven, dan is dat: (mag over dammen gaan,
maar ook een tip voor boek/film/muziek/uitje/levenservaring enz.)
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