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Van de voorzitter 
  
Beste lezers, 
 
Was ik de vorige keer in een wat negatieve stemming bij het schrijven van mijn 
column nu is er tenminste weer wat positiefs te melden. Want Denise van Dam 
is kampioen van Nederland geworden bij de Junioren Meisjes. Van harte 
gefeliciteerd! Niet onvermeld mag blijven dat Denise ook een belangrijke 
bijdrage gaat leveren aan het maken van ons clubblad en in de organisatie zit 
van het Johan Kromhout Toernooi. Alvast bedankt! 
 
Nog meer positiefs komt er van ons onvolprezen bekerteam. Na 2 
wedstrijddagen hadden zij zich geplaatst voor de laatste 8 en tot ieders 
verrassing wisten ze na twee barrages de finale te halen. Helaas konden Cor 
van Dusseldorp, Richard Kromhout, Richard Meijer en Steven den Hollander 
tegen landskampioen Huissen geen potten meer breken. Dit kwam mede door 
het loodzware programma die dag en ze verloren de finale vrij kansloos. 
Niettemin heren: namens de hele vereniging gelukgewenst met deze geweldige 
prestatie! 
 
Op het bestuurlijk vlak is vermeldenswaardig dat Cees de Leeuw is benoemd 
tot bestuurslid van de K.N.D.B. en Jac van der Plas is gekozen tot bondsraadlid. 
Ik wens beide veel wijsheid toe en spreek de wens uit dat hun bijdrage aan het 
besturen van de dambond ook voor onze vereniging positief mag uitpakken. 
 
Op de laatste bestuursvergadering is een plan ontvouwd om onze club 
toegankelijker te maken voor nieuwe leden en/of belangstellenden die het 
dammen in clubverband eens willen ervaren. Elders in dit nummer wordt hier 
op ingegaan. Gelukkig kent het Rabobank zomerdamtoernooi een redelijke 
opkomst en spelen we met een aardige bezetting. 
 
Een punt van zorg blijft het gebeuren in de´´De Burgt´´. Zo is er nog steeds geen 
voor ons acceptabele plaats gevonden voor onze prijzenkast en is de speelzaal 
niet definitief bepaald, terwijl ons steeds is voor gehouden dat wij een primaire 
gebruiker zouden worden de het gemeenschapshuis. 
Tot slot wens ik iedereen een goede zomerperiode toe en hoop jullie allemaal 
te zien aan het begin van het damseizoen.  
 

Rinus Kromhout 
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Van de redactie 
 
Er ligt weer een mooi vakantie nummer voor u. In de sfeer van de vakantie-tijd 
was de totstandkoming wat kalmpjes, maar vergis u niet: deze keer zijn we met  
3 m/v achter de pc bezig geweest om het aangeleverde moois weer passend te 
krijgen. Denise heeft haar eerste redactionele bijdrage geleverd, het begin van 
een nieuw tijdperk.  
 
Om die overgang naar dat nieuwe tijdperk zo soepel mogelijk te laten verlopen, 
is het ook handig als we allemaal dezelfde stijl diagrammen gebruiken. Dan 
hoeven wij niet alles aan te passen (of alles te laten staan, waarna u tegen een 
mengelmoesje van stijlen zit aan te kijken). Daarom nogmaals het verzoek om 
in het vervolg de diagrammen op de volgende manier aan te leveren: 
 
diagrammen 
Ga naar de volgende website: 
http://fmjd.org/dias2/ 
 
Links van het bord staat een lijst formaten, graag nummer 5 selecteren: TDAM. 
Deze komt geprint namelijk het mooist uit. Maak het diagram. Als het af is, klik 
je op de "send" knop onder het bord en voila: een mooi diagram. Met de 
rechtermuisknop is die afbeelding te kopiëren naar een bestand of naar Word. 
 
Oproepen 
 
We willen u ook in het bijzonder wijzen op de oproepen in dit clubblad. Zowel 
voor de website als voor de gezellige gevuldheid van de club, hebben we uw 
hulp nodig, lees de oproepen op pagina 6 en 8 en help mee! 
 
Tot slot iedereen natuurlijk weer bedankt voor alle mooie stukjes, ga zo door! 
Veel leesplezier en ook schrijfplezier, alvast voor de volgende klokslag in 
september. 
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Foto's gevraagd! 
 
Beste leden,  
 
Op dit moment wordt er hard gewerkt om een volledig nieuwe website te 
maken. Vanaf komend seizoen zijn alle uitslagen en tussenstanden weer online 
op onze eigen website te vinden.  
 
Om de website op te fleuren zijn we op zoek naar foto’s die te maken hebben 
met onze damclub. Dus heb je nog oude foto’s (digitaal of die we zouden 
kunnen scannen), laat dit dan weten aan mij! 
 
Namens de website commissie,  
Laura Andriessen 
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Damkalender 
        
Vrijdag 26 jul Rabobank zomertoernooi 
Vrijdag  2 aug Rabobank zomertoernooi 
Vrijdag 9 aug Rabobank zomertoernooi 
Vrijdag 16 aug Feestweek dammen in De Voorhof 
Vrijdag 23 aug Blitz 
Vrijdag  30 aug Start onderlinge competitie 
Vrijdag 6 sep Onderlinge competitie/ huisdammerstoernooi 
Zaterdag 7 sep Johan Kromhout Toernooi 
Vrijdag 13 sep Onderlinge competitie 
Zaterdag 14 sep Deadline clubblad 
Vrijdag 20 sep Onderlinge competitie 
Vrijdag 27 sep Onderlinge competitie 
Zaterdag 28 sep Nationale competitie ronde 1 
Vrijdag 4 okt Georgiev toernooi / huisdammerstoernooi 
Vrijdag 1 nov RDC prov 2 - Den Haag 4 / huisdammerstoernooi 
Vrijdag 6 dec Beker toernooi / huisdammertoernooi 
Vrijdag 3 jan Nieuwjaarstoernooi / huisdammerstoernooi 
Vrijdag 7 feb RDC prov 2 - Monster 2 / huisdammerstoernooi 
Vrijdag 7 maa Simultaan / huisdammerstoernooi 
Vrijdag 4 apr huisdammerstoernooi 
Vrijdag 2 mei Blindsimultaan Cor van Dusseldorp / 

huisdammerstoernooi 
Vrijdag 6 jun Sneldammen / huisdammerstoernooi 
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Oproep Ledenwerving 
 
Beste leden,  
 
Afgelopen ALV hebben wij het al even met jullie gehad over wat ideeën die de 
commissie ledenwerving had. Een van de dingen die wij bedacht hebben, is het 
organiseren van een wedstrijd voor huisdammers, op iedere eerste vrijdag van 
de maand (zie ook de data in de damkalender). Zelf hebben we al wat dingen 
bedacht om het onder de aandacht te brengen, maar nu hebben we jullie hulp 
nodig! 
 
Ken je mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in dammen, maar nog niet de 
stap naar de damclub hebben durven zetten? Neem ze mee naar een van de 
toernooien op de eerste vrijdag van de maand! Ze zullen dan een paar partijen 
spelen op een avond tegen andere huisdammers. Er zal een kleine bijdrage van 
2 euro worden gevraagd per avond.  
 
Dus vraag in je omgeving rond, maak toekomstige dammers enthousiast en 
neem ze mee! Het eerste toernooi zal plaatsvinden op 4 september.  
 
Namens de commissie ledenwerving alvast bedankt voor jullie inzet! 
 

Hieronder de data waarop de huisdammertoernooien zullen plaatsvinden en 
de alternatieve vrijdagavondinvulling waarmee ze samenhangen. 
 

6 september Onderlinge  
4 oktober         Georgiev toernooi 
1 november     RDC prov 2 - Den Haag 4 
6 december     Beker toernooi 
3 januari           Nieuwjaartoernooi 
7 februari         RDC prov 2 - Monster 2 
7 maart             Simultaan 
4 april   Onderlinge 
2 mei                 Blindsimultaan Cor van Dusseldorp 
6 juni                 Sneldammen 
 
 

Laura Andriessen 
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Kampioenschap van Rijnsburg, Groep A 
 
Als vanouds is in het begin van het kalenderjaar het Kampioenschap van 
Rijnsburg gespeeld. Na het wegvallen van Jan Schijff bleven er zeven dappere 
strijders over, die allemaal mochten proberen Cor van de eerste plaats op het 
podium weg te houden. Om alvast een tipje van 
de sluier op te lichten: alleen Richard M faalde 
daarin opzichtig, door binnen twintig zetjes in 
een standaardzetje te huppelen. In het eerste 
diagram het moment suprême: Richard 
presteerde 01…14-19? en kon na 02.34-30 25x32 
03.33-29 19x30 04.29-23 18x29 05.40-34 29x40 
06.45x03 de resterende schijven in het doosje 
stoppen. Dat besef liet een paar zetten op zich 
wachten, waarna Cor zijn enige overwinning kon 
bijschrijven. 
 
Verder kon Cor geen potten breken, waardoor hij tot de voor hem onbekende 
‘achterhoede’ werd veroordeeld. Met achterhoede doel ik dan natuurlijk op 
alles behalve plek één, want Cor wist nog wel gedeeld tweede te worden. 
Zowel hij als Richard M wisten op een ‘+1’ score te komen. Als je met +1 al 
tweede kan worden, dan moet het wel een ontzettend sterk bezet toernooi zijn 
geweest… 
 
De onbetwiste nummer één eindigde op een relatieve straatlengte voorsprong 
met +3: drie keer gewonnen, niet verloren. Helemaal onterecht was de 
overwinning van Arjen niet. Sowieso drie keer gewonnen, tegen de ‘next best’ 
die maar twee keer wist te winnen, maar daarnaast had Arjen tegen Richard K 
aan het langste eind moeten trekken. Op Toernooibase staan zo nu en dan 
partijen, waarbij de mogelijkheid bestaat 
opmerkingen en analysevarianten toe te 
voegen. Over het algemeen blijft het daar 
angstvallig leeg, maar bij de partij Richard K – 
Arjen nemen de opmerkingen en analyses 
meer ruimte in dan alle andere analyses van 
het Kampioenschap van Rijnsburg bij elkaar. 
Daaruit blijkt dat Arjen die partij eigenlijk had 
moeten winnen. Zoals bijvoorbeeld in 
diagram 2. Arjen had hier met 01…19-23! 
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kunnen winnen. Het gaat om het volgende zetje, dat in meerdere varianten 
opduikt: 02.33-28 (of?) 24-29! 03.28x10 29-33 04.38x29 16-21 05.27x07 18x47 
06.07x09 47x49! 
 
Even later miste Arjen vanwege tijdgebrek nog een keer een mooie 
winstvariant. Voor de geïnteresseerde lezer verwijs ik graag naar Toernooibase. 
Dan blijkt maar weer eens dat als je weigert te winnen, het vanzelf remise 
wordt (het blijft dammen tenslotte).  
 
Achter de nummers twee en drie weer een ex aequo: Richard K en Thomas 
eindigden op hun gemiddelde. Enigszins verrassend was het optreden van 
Steven. Terwijl iedereen al bijna klaar was, moest hij nog bijna al zijn partijen 
spelen. Op zich is dat niet de verrassing, want dat was bij het 
Clubkampioenschap niet anders, maar dat hij op de zesde plek eindigde, was 
waarschijnlijk vooral voor hemzelf een zure verrassing. Arie eindigde als laatste. 
Veel mooie partijen gespeeld, maar net iets te vaak op de belangrijke 
momenten een kleine misser gemaakt. 

 
 In het laatste diagram bijvoorbeeld is er voor Arie 
(met zwart) weinig aan de hand. Hij krijgt het 
alleen plotseling op zijn heupen met 01…13-19(?) 
02.22-18(!) en nu kan 02…03-09 niet vanwege een 
dammetje met 03.35-30 25x34 04.33-29 34x12 
05.28-22 17x28 06.32x03! Arie raakte in tijdnood 
het spoor bijster en liet Steven gratis naar dam 
lopen: 02…20-24?? 03.18x13 08-12 04.13-08 en 
even later kon Arie gedesillusioneerd opgeven… 
Is er verder nog iets noemenswaardigs gebeurd? 

Zeker, tussen de nummer 2 en de nummer 7 (de laatste) zat slechts 4 punten 
verschil. De verschillen tussen de toppers worden dus steeds kleiner. De 
afgelopen jaren is het verschil altijd duidelijk groter geweest. Vorig jaar? 9 
punten. Betekent dit dat het volgend jaar nog spannender gaat worden? We 
zullen het zien…  
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Kampioenschap van Rijnsburg, Groep B 
 
In groep B was het lange tijd erg spannend. Mariëlle was als een speer van start 
gegaan met vier winstpartijen op rij, waarbij zij tevens concurrent Eric-Jan 
versloeg! Zij leek af te stevenen op het kampioenschap, maar toen ging de 
machine haperen. Hierdoor wist Eric-Jan toch nog langszij te komen en hij werd 
uiteindelijk kampioen van de B-groep, gefeliciteerd! 
Ook Arno heeft lang meegedaan in de strijd om het kampioenschap, maar 
moest afhaken. Hieronder was het erg spannend, Cees en Rinus hebben 
uiteindelijk evenveel punten behaald. Marco kwam hier één punt onder, maar 
de knappe overwinning op Mariëlle is het vermelden waard! 
Jan en Jac waren de tweede helft van het seizoen niet in vorm en dit is terug te 
zien in hun puntenaantal. Komend seizoen gaat het vast beter als we weer 
starten met het clubkampioenschap! 

     We   Pt  

1   Eric Jan van Reenen    7 12 

2   Mariëlle Meijer - Kromhout    7 10 

3   Arno Kooloos    6 9 

4   Cees van den Bosch    7 7 

    Rinus Kromhout    7 7 

6   Marco de Leeuw    6 6 

7   Jan Oudshoorn    7 2 

8   Jac van Delft    7 1 
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Verslag van het eerste 
 
Ronde 10: RDC 1 – DC Lent 
 
Inmiddels deel vier van de verrichtingen van het eerste team in de Nationale 
Competitie. De laatste wedstrijd is alweer even geleden. Ik had u verlaten met 
de mededeling dat RDC1 al vijf ronden lang op de zesde plaats stond. We 
konden winnen, verliezen of 10-10 spelen, we kwamen al tijden niet van die 
plek af. Ik kan u vast verklappen dat die zesde plaats in de laatste twee rondes 
niet meer in gevaar kwam. De laatste ronden stond RDC1 op een eilandje 
alleen, winnen of verliezen haalde voor de eindklassering niet uit. Het 
afgelopen seizoen eindigden we dus nipt in het linker rijtje. Laten we hopen op 
een iets hogere klassering volgend jaar… 
 
Helaas zijn mijn aantekeningen van de laatste twee wedstrijden jammerlijk 
verloren gegaan. Wat dat betreft werkt mijn geheugen nog steeds helemaal 
top. Het geheugen is immers toch ‘dat waarmee je dingen vergeet’? Nou, dat 
lukt me al jaren hartstikke goed. Deze keer daarom geen uitgebreide 
rondeverslagen, maar een beperkte 
sfeerimpressie van wat er allemaal gebeurde op 
de borden. Mijn dank gaat daarbij uit naar 
turbodambase.com en natuurlijk Toernooibase. 
Allereerst de wedstrijd tegen Lent. Een nipte 11-
9 overwinning voor Rijnsburgs finest. De 
overwinning van Cor tegen Maarten Nas leek er 
daarbij eentje van uit het boekje. Logisch dat Cor 
won, een toevallige voorbijganger had het 
wellicht een uitgebreide veegpartij genoemd.  
 
Maar het had heel anders kunnen lopen. In het eerste diagram de stand nadat 
Cor 09-13 heeft gespeeld. De witte stand is nauwelijks een stand te noemen, 
het zijn drie groepjes schijven, die ook nog eens totaal onsamenhangend zijn. 
Les 1 van dammen is dat schijven moeten samenwerken, dus logisch dat Cor 
weinig argwaan had. Gek genoeg had wit hier uit het niets goede winstkansen 
kunnen creëren met 01.25-20! 14x25 02.24-19 13x24 03.34-29 24x33 04.43-38 
33x31 05.36x07! Gelukkig presteerde Maarten Nas 01.37-31? en werd hij 
vervolgens geruisloos onder de voet gelopen. 
Bij Arjen een mooie klapper, helaas voor zijn tegenstander. De stand van Arjen 
(hij heeft wit) lijkt wat scheef en zijn tegenstander maakt daar dankbaar 
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gebruik van via 01…16-21 02.27x16 18-22 03.25-
20* 22x31 04.20x07 15-20 05.26x37 17-21 
06.16x27 08-12 07.07x18 13x42! met een zeer 
kansrijke stand. Arjen dacht slim te zijn met 08.32-
28(?) en dat pakte gelukkig goed uit. Zijn 
tegenstander speelde 08…20-25? (damhalen mag 
niet, maar 09-13 wint) zodat Arjen snel naar dam 
kon rennen met een benauwde remise als 
resultaat. 
Even een tussenstandje: twee diagrammen, twee 

mazzeltjes voor RDC. 
 
Denise had een lekker hapje in Eep van Manen. 
In een stand waar eigenlijk nog niet zo heel veel 
aan de hand is, behalve dat wit wel een beetje 
moet oppassen, krijgt Denise een bijna-
doorbraak cadeau via 01.34-30? 13-18! 02.30x19 
18-23 03.29x18 08-13 04.19x08 03x32. Wit 
offerde in arren moede maar een schijf via 05.33-
28 en kwam er in het vervolg niet meer aan te 
pas. 
 
Mariëlle deed ondertussen haar uiterste best een overwinning bij te schrijven. 
Het begin was in ieder geval hoopgevend. Ze had een mooie aanval en was 
druk bezig haar tegenstander onder de voet te lopen. In de diagramstand het 
moment waarop Mariëlle had kunnen oogsten. De lange vleugel van zwart 
staat helemaal vast en in principe heeft wit alleen nog wat te vrezen van de ruil 
17-22x22. Mariëlle had die kunnen voorkomen door zelf op tijd op veld 22 te 
gaan staan: 01.33-28! 02-07of? (na 01…17-21 
pakt wit ook veld 22 met 02.27-22!) 02.27-22! 
(voorkomt de ruil) en zwart kan gevoeglijk 
opgeven. De computer probeert het nog met een 
leuke wanhoopscombinatie die natuurlijk niets 
oplevert: 02…26-31of? 03.22x02 12-18 04.23x03 
31-36 05.02x19 14x43* 06.03x05 43-48* en wit 
staat maar liefst vier schijven voor. Zoals de grote 
Ton het zou zeggen: en de rest is een kwestie van 
techniek… Helaas deed Mariëlle in de 
diagramstand 01.37-32(?) en kwam er na 01…07-12 achter dat het geplande 
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02.33-28 niet mag vanwege 02…16-21 03.27x16 07-11 04.16x18 13x44! Ze had 
alsnog de knuppel in het hoenderhok kunnen gooien met 02.24-19! 13x24 
03.30x19, maar bedenk dat maar eens achter het bord. De eerste clou is dat 
zwart nog mag achterlopen met 02…09-13? vanwege een dammetje met 
03.27-21 13x24 04.23-18! en de tweede clou is een prachtige offervariant: 
02…17-21of? 03.33-28 12-17 (na achterlopen ruilt wit dubbel terug met een 
ideale aanvalsstand) 04.39-33 07-11 (achterlopen is nu verhinderd) 05.42-37! 
09-13of? 06.45-40! 13x24 07.27-22! 08-12 08.22-18 en zwart kan met een schijf 
meer, maar net zo goed gelijk opgeven. 
Tot zover de sfeerimpressie van ronde 10, waarin wij drie keer wonnen en Lent 
slechts twee keer. Zoals gezegd 11-9 voor ons dus. En een zesde plaats… 
 
Ronde 11: Den Haag – RDC 1 
 
Voor des Keizers baard kan deze wedstrijd 
genoemd worden. Den Haag was inmiddels veilig 
en in geen velden of wegen was een 
tegenstander in onze buurt te vinden. 
Desondanks waren we het aan onze stand 
verplicht het seizoen goed af te sluiten. 
Weliswaar nipt, maar het lukte wel… Een aantal 
diagrammen met wat er gebeurde in de laatste 
wedstrijd, te beginnen met een blunder van 
Steven tegen Fred Ivens. Steven presteerde hier 
01…12-18? en kreeg een dam om de oren met 02.28-22! 17x28 03.26x17 11x22 
04.35-30 24x44 05.45-40 44x35 06.33-29 23x34 07.32x01! Steven pakte de dam 
nog wel af voor een schijf, maar toen hij even later nog een schijf dreigde te 
verliezen, streek hij wijselijk de vlag. 
 
Cor won ook de laatste wedstrijd, maar tot twee 
keer toe hing zijn overwinning aan een zijden 
draadje. Hij heeft met zwart net 09-13 gespeeld, 
waarna wit een combinatie had kunnen nemen 
via 01.38-32! 27x20 02.39-33 28x39 03.48-43 
39x48 04.41-37 48x31 05.36x09 14x03 06.25x05 
met een kansrijk eindspel, dat met goed spel 
waarschijnlijk wel remise te prutsen is voor 
zwart. Een hele zet later was het wel volledig 
raak. Na (vanuit de diagramstand) 01.37-32 12-18? had wit de winst kunnen 
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binnenharken met een andere meerslagfinesse via 02.25-20 14x25 03.37-32 
28x37 04.48-42 37x48 05.26-21! 48x19 06.21x05. Gelukkig voor RDC overzag 
Frans van Eenennaam beide combinaties en liet hij zich gewillig naar de 
slachtbank leiden. 
 
Vervolgens een mooie schwindel van Richard K. 
Zijn tegenstander, Frans Teijn, speelde in de 
diagramstand 01…19-23?, ongetwijfeld met het 
idee dat het een fantastische zet was. Hij dreigt 
immers met 23-28, wat alleen met 02.48-43(?) 
voorkomen lijkt te kunnen worden. Op 02.39-33 
volgt bijvoorbeeld 02…24-29 en 03…23-28, terwijl 
het zetje van Weiss 02.38-33 voorkomt: 02…24-
29 03…23-29 04…14-20 en 05…13-19 met 
06….18x36 als genadeklap. Frans had alleen de 
witte tegenactie over het hoofd gezien: 02.27-22! 18x27 03.32-28 23x34 
04.40x07! en een paar zetten later gaf Frans er de brui aan. 
 
Vervolgens een grappig zetje bij Arjen. Zijn 
tegenstander heeft net 01.39-33? gespeeld, 
waarna Arjen een ‘kleintje’ uithaalde met 01…19-
23 02.28x19 04-10 03.15x22 17x50. Zijn 
tegenstander Hein van Dee moet de schijf op 40 
ook nog eens laten slaan, zodat Arjen ongestoord 
twee dammen kon halen. Het duurde nog een 
paar zetjes, maar de winst was natuurlijk in de 
pocket. 
 
 
 
De spectaculaire bluf van Eric-Jan mag hier toch echt niet ontbreken. In de 
stand van het laatste diagram is Eric-Jan met wit aan zet. Hij kwam op de 
proppen met het ongelooflijke 01.27-22?? 18x27 02.34-29 23x34 03.30x39. Hij 
dreigt nu natuurlijk met een dam en een sterke terugruil (na 07-11 
bijvoorbeeld), maar zwart begon goed met de weerlegging van het offer: 
03…17-22! 04.28x17. Waar zwart met 04…12-18(!) gewoon een schijf 
overhoudt aan het avontuur, ging het spectaculair verder met 04…27-31 05.32-
28of? 24-29(!) 06.33x24 19x30 07.25x34 31-36, waarna het via 08.39-33 36x47 
09.37-31 26x37 10.17x26 16-21? (37-41 wint nog) 11.26x17 12x21 12.42x31 21-
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26 13.31-27 47-36 14.46-41 36x40 15.45x34 op 
miraculeuze wijze nog gelijk bleek te staan, met 
een logische remise als gevolg. 
 
Volgend jaar een nieuwe ronde, met nieuwe 
kansen, bij een aangepast speeltempo. Benieuwd 
wat voor leuke partijen dat gaat opleveren. 
 

Richard Meijer 
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Indrukwekkende blindsimultaan Cor van Dusseldorp 
 
Maanden fysieke training en bestudering van tegenstanders? Hulp op het 
psychologische vlak? 
 
Hoe een Ton Sijbrands of Erno Prosman zich voorbereiden, ik weet het niet. 
In ieder geval deed Cor hoegenaamd niets en maakte hij vooraf aan de avond 
een zeer ontspannen indruk. Nu weet ik wel dat de tegenstand voornamelijk uit 
eigen leden bestond, en ook nog niet de allersterkste, maar toch, acht partijen 
blind, ik geef het je te doen.  
 
Opvallend was het behoorlijk hoge tempo wat Cor hanteerde. De zetten, 
uitgevoerd door secondant Richard Meijer die in telefonisch contact stond met 
Cor, kwamen vlot door. Op de meeste borden verschenen vrij normale 
partijstanden. De meeste moeite had Cor dan ook met spelers die niet de 
gebaande wegen volgden. Tegen Jack van de Plas ging het bijna mis door 
onregelmatige zetten, bijvoorbeeld, terwijl Cor tegen Nico Mul regelrecht 
blunderde en een schijf verloor en later ook de partij. 
 
Naarmate de avond vorderde ging het moeizamer. Cor kwam op een aantal 
borden onder druk te staan. Opvallend was dat hij tegen Teun en Kees Majoor 
niet verder kwam dan een remise. Toch wist hij wel de winst te vinden in zijn 
partij tegen Cees van den Bosch en Anton. Vooral de winst in een eindspel 
tegen Cees maakte indruk. Toch gingen de partijen tegen Jack, Arie en Mariëlle 
eveneens verloren. Jack bouwde een prima stand op met diverse dreigingen en 
daar had Cor geen antwoord op. Arie wist met een verrassende slagzet naar 
dam de partij te winnen. Tegen Mariëlle was Cor een stuk “kwijt” zoals hij later 
zei en daarom maakte hij daar de fout die hem de partij kostte. 
 
Hoewel de score voor Cor dus uiteindelijk wat tegenviel, bleef deze 
blindsimultaan toch een prestatie van jewelste. Het meest indrukwekkende 
was toch wel het feit dat hij op vrijwel alle borden de posities uit elkaar wist te 
houden. 
 
Kortom, een geslaagde avond! 

Arie Schoneveld 
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Blindsimultaan, interview Cor van Dusseldorp 
 
Afgelopen mei heeft Cor van Dusseldorp een blindsimultaan gegeven aan leden 
van RDC. Arie, Nico, Jack, Mariëlle, Teun, Kees, Anton en Cees B werden de 
tegenstanders, waarbij ze het Cor zeker niet makkelijk gemaakt hebben! 
Uiteindelijk werd Cor verslagen met 10-6, waarbij er winstpartijen waren voor 
Arie, Nico, Jack en Mariëlle. Teun en Kees speelden remise en Cor won van 
Anton en Cees. 
 
Nieuwsgierig als ik was hoe het nou voor de simultaangever was geweest om 
deze simultaan te geven en of hij dit als eens eerder had gedaan, heb ik de 
stoute schoenen aangetrokken en heb Cor aan een vragenvuur onderworpen. 
 
Heb je wel eens eerder partijen blind gespeeld? Tegen wie was dit? Hoe ging 
dat? 
Losse partijen wel, soms in de trein naar de centrale training. Dat was dus 
tegen trainingsgenoten. Voor mijn gevoel ging dat altijd wel goed, ik had 
tenminste het idee dat ik meer zag en langer goed bleef spelen dan de 
gemiddelde tegenstander. Ook heb ik wel eens op markten enz. gespeeld. Ook 
wel eens 2 of 3 gelijktijdig. Die wedstrijden waren meestal moeilijker dan tegen 
trainingsgenoten, gewoon omdat er volstrekt geen lijn in zat. Ook is het best 
moeilijk om al je eigen schijven te onthouden als je er een stuk of 6/7 voor 
staat. 
 
Was dit de eerste keer dat je een blindsimultaan speelde? Zo nee, wanneer 
heb je dat eerder gedaan en tegen wie? Hoe ging het toen? 
Een keer eerder heb ik een poging gewaagd, dat was op de jeugdtraining. Ik 
speelde toen tegen Richard, Arjen, Eric en Michiel die ook blind moesten spelen 
en gelijktijdig tegen Mariëlle, Arjan en Fons, die wel een bord mochten 
gebruiken. Helaas had ik voor die simultaan te weinig tijd uitgetrokken, zodat ik 
halverwege niet echt de tijd meer had om standen te reconstrueren. Een 
beetje gokken werd het toen. Volgens mij ben ik er toen ook maar een keertje 
mee gestopt. 
 
Hoe vond je het om een blindsimultaan te spelen?  
Qua zwaarte viel het me niet tegen. Na afloop heb ik nergens last van gehad, 
niet van hoofdpijn en niet van vermoeidheid. Wel merkte ik dat de tijd erg snel 
gaat. Voor ik er erg in had was het donker buiten en 11 uur geweest. Vooral het 
reconstrueren, wat soms helaas moet, kost best veel tijd. 
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Ben je tevreden over hoe het ging? 
Deels. Uiteindelijk wist ik alle partijen te beëindigen. Wat mij tegenviel is dat ik 
niet altijd alle standen scherp had en ik dus veel tactische wendingen heb 
gemist. Daar valt dus nog wel het een en ander te verbeteren. Het zal ook de 
score ten goede komen. 
 
Hoe heb je de verschillende partijen uit elkaar kunnen houden?  
Eigenlijk gaat dat vanzelf, als je de naam van de tegenstander hoort, komt de 
stand weer tevoorschijn. Het onthouden van de exacte standen vond ik 
moeilijker. Soms ook omdat ik geen verschil zie tussen de stand op het bord en 
mijn berekeningen. Dan is het nodig om te reconstrueren hoe ver we al zijn. 
 
Wat zijn je ambities op het vlak van het blindsimultaan dammen? Zou je nog 
een keer een blindsimultaan willen geven? 
De simultaan winnen  Verder vind ik het vooral een uitdaging voor mezelf. 
 

Laura Andriessen 
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NK junioren 
 
Dit jaar heb ik mijn laatste NK junioren gespeeld, volgend jaar helaas geen 
junior meer. Het resultaat is helaas wat tegen gevallen, maar de week was wel 
erg leuk. Stand en partijen staan op toernooibase. Ook staat er een verslag in 
het Damspel. 
 

 
Geconcentreerd bij de eerste ronde 
Wouter Wolff -Steven den Hollander 0-2 
 
In de opening werd er nadruk gelegd op het afgelopen WK en de verbazing dat 
RDC (nog) niet in de ereklasse speelt, altijd leuk om te horen . De eerste 
ronde speelde ik tegen het nieuwe talent van de KNDB, Wouter Wolff. Op 
papier was hij de zwakste speler en het is altijd fijn om zulke tegenstanders in 
het begin te treffen. Wat ik vorig jaar had, had hij dit jaar. Binnen één uur klaar, 
een kleine combinatie maar deze keer wel twee punten. De partij heeft menig 
verslag al gehaald (bijv. Damspel, CAT, CJT). Helaas was dit niet in positieve zin.. 
De opening was scherp, een KVO met voor beide kleuren kansen was het 
resultaat.  
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Wouter wist er echter geen goed vervolg aan 
te geven, en later ontstond de volgende 
stand.   
Wouter heeft zojuist het foutieve 26. 42-38 
gespeeld. Hier had ik met een combinatie die 
gebruik maakt van zowel de Coup Philippe en 
de Coup Royal met 26. .. 24-29 27.33*24 
19*30  28. 35*24 17-21!! 29. 26*19 8-12 
30.19*17 11*35. Er volgde echter 26. .. 13-18 
waarna Wouter 40-34 speelde. Na 24-29 gaf 
hij gelijk op.  

Stand na 26. 42-38? 
 

Die dag erna stond Bert Aalberts op het programma. Na onze vorige partij van 
het WK was ik vastberaden om tegen hem ervoor te gaan. Bert had vlak 
hiervoor ook nog het algemene NK gespeeld, maar daar lag ik niet wakker van. 
Bekend is dat hij een speler is die altijd het klassiek kiest, en nooit zal ingaan op 
een aanval of dergelijke. Ik was dan ook redelijk verbaasd dat hij tegen mij dan 
vol voor de aanval ging. Na wat prikjes over en weer kwam het spel niet in 
voordeel voor één van ons beide. Helaas sloeg ik in tijdnood voor Bert te snel 
en verkeerd wat mij pardoes de partij kostte.   
 

Omdat er negen partijen gespeeld werden in zes dagen stonden er veel 
dubbele rondes op het schema. De volgende ronde tegen een gelijkwaardig 
tegenstander, Rick Hakvoort. We spelen altijd remise tegen elkaar zo ook nu. In 
een omsingeling had ik waarschijnlijk er meer om heen moeten spelen ipv ook 
de aanval te kiezen. Nu moest er worden afgehaakt waardoor een waardeloze 
10 om 10 stand overbleef. Na vlug de laatste 13 zetten gespeeld te hebben 
konden we krachten sparen voor de dag erna.  
 

Jan van der Star-Steven den Hollander 2-0 
De volgende dag speelde ik tegen Jan van der 
Star. Afgelopen zomer in Hoogeveen had ik 
hem nog verslagen, en dat was te merken aan 
zijn spel. Jan verklaarde na afloop met de 
handrem gespeeld te hebben, bang om te 
verliezen. In deze voordelige aanvalsstand 
produceerde ik het foutieve  
40. ..18-23? Jan haalde direct uit, een nulletje 
was het resultaat.  
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In de avond stond Martijn van IJzendoorn op het programma. Martijn had tot 
dan toe alles gewonnen, maar bereikte bijzonder weinig tegen mij. Uiteindelijk 
onderschatte ik een ruil naar 31, en wegens slecht spel kreeg hij winnend 
voordeel. Er zat in het eindspel nog wel een (database) remise in, maar die wist 
ik niet te vinden. 
 
De volgende dag gelukkig eindelijk weer een hoogtepuntje. Tegenstander 
Mitchel Mensinga ging mee in een opening die ik laatst nog bestudeerd had 
over de Hoogland-aanval. Hij draaide echter een paar zetten om, wat ik wist af 
te straffen. Ook was hij niet bekend met mijn opbouw uit 2 en 17, wat een 
schijf opleverde. 
  

Mitchel Mensinga -Steven den Hollander 0-2 
 
Een mooi diagrammetje, hier won 12-18 een 
schijf voor mij, en later de partij. Met een schijf 
voor kon ik later ook gerust in een zetje lopen 
en alsnog de twee punten opschrijven. 
 
 
 
 
 

Later die dag begon mijn partij tegen Jan Groenendijk, de kampioen van vorig 
jaar. Na een saaie partij waarbij ik koos om te verdedigen had Jan steeds licht 
voordeel, maar nooit genoeg voor winst.  
 
Steven den Hollander – Jan Groenendijk 1- - 
1+ 
 
Hier ging het echter mis, ik speelde 54. 43-
39? Hier had Jan een waterdichte winst 
kunnen forceren. Uiteraard geef ik die 
zetten niet, dat is leuk om zelf uit te 
zoeken. Jan speelde het echter verkeerd, en 
we kwamen tot een plus/min remise 
overeen.  
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Die dag erna ook een rustige dag. Tegen Thijs vd Broek had ik ook op het 
afgelopen WK gespeeld, maar die wel gewonnen. Thijs wou zijn 3de plek 
verstevigen en ik vond een punt ook wel goed tegen Thijs. Na een snelle partij 
was remise het resultaat. In de middag nog een blitztoernooi gespeeld, wat een 
paar mooie resultaten opleverde. Ook was er in de avond een BBQ wat erg 
gezellig was. 
 
Na het dammen elke dag was er genoeg te doen. Zo kan er gedart worden, en 
stond er een tafelvoetbal. Rick en ik bleken het beste tafelvoetbalduo te zijn, 
Gerbrand en Alex bleven maar proberen om van ons te winnen. Dit heeft ze 
uiteindelijk heel wat drankjes gekost .  
 
In de laatste ronde speelde ik tegen Jitse. Ook dit was weer een saaie partij 
waarop ik besloot te blijven hakken. Hierdoor moest ik wel een min remise 
accepteren. Uiteindelijk ben ik 7de geworden, dezelfde plek als vorig jaar. Wel 
met een punt extra deze keer. Hieronder nog een paar leuke fragmenten van 
het toernooi, zonder oplossing. 
 

                       
Bert Aalberts -Martijn van IJzendoorn 0-2       Wouter Wolff – Thijs v/d Broek 0-2 
Zwart wint                                                                         Zwart wint 
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Jan vd Star – Rick Hakvoort 0-2 
Zwart wint (gemist) 
 
 

 
 
Wouter Wolff – Mitchel Mensinga 1-1 
Zwart wint (gemist, er kwam 17-22 
met remise) 
 

 
 
Jitse Slump- Jan vd Star 0-2 
Zwart wint     

 
 
Bert Aalberts – Jan vd Star 
Wit wint 

 
 

Steven den Hollander                                                      
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Alle deelnemers NK Junioren 2013 
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Verslag NK junioren meisjes 2013 
 
Van woensdag 10 t/m zaterdag 13 
juli werd er in Huissen gestreden 
om de felbegeerde Nederlandse 
titel bij de junioren dames.. Zo 
felbegeerd was het nou ook weer 
niet, het toernooi had slechts 5 
deelneemsters, waarvan 2 uit 
Wageningen, en 2 uit Huissen. 
Toch moesten er alle charmes in de 
strijd gegooid worden om deze 
felbegeerde titel binnen te slepen. 
De eerste ronde van dit kleinschalige toernooi trad ik aan tegen Lisa Aleven, 
een wedstrijd die meer bekend staat als een mentale strijd. Nadat ik wat 
teleurstellend de winst vergooide, bleef ik maar al te graag zitten voor het 
plusje. Echter wilde Lisa die niet erkennen, waardoor we ruim 2 uur extra 
zaten. Toen greep de arbiter maar in, in mijn voordeel. 
 
De tweede ronde mocht ik aantreden tegen de Wageningse Mara Langeveld. Ik 
zette de wedstrijd aanvallend op, maar daar moest Mara niks van weten. 
Uiteindelijk verdween de aanval, speelde ik een aantal kromme zetten en 
kwam ik zo in een verloren positie terecht. Echter maakte Mara een positionele 
fout waardoor ik nog een ontsnappende combinatie had. Hiervan schrok ze 
heel erg, waardoor ik de partij ook nog won. De derde partij mocht ik het 
opnemen tegen de andere Aleven, Tessa. Dit was geen moeilijke wedstrijd. Ik 
boekte al gauw voordeel, door middel van een duidelijke kettingstelling en 
maakte met een klein zetje de partij uit. 
 
Op dit moment stond ik op 5+, gevolgd door Mara die op 4 punten stond. Dat 
betekende dat ik aan een puntje genoeg had tegen Stella van Buuren. Dat 
puntje behaalde ik, met een schijf minder, door een doorbraakactie die een 
schijf kostte, maar waarbij ik blunderde door in een simpele damafname te 
trappen. Toch wist ik het puntje binnen te halen en hiermee kampioen van 
Nederland te worden, zelfs met het slechte spel wat ik vertoonde!   
 

Denise van Dam  
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Verslag van Salou 2013 
 
Aan het 16e Salou Open werd deelgenomen door 126 dammers. De 
belangstelling vooraf was groter dan de uiteindelijke opkomst. Door 
omstandigheden lieten veel trouwe deelnemers verstek gaan, Arend van 
Beelen, Cees Plug en Jack van der Plas waren ditmaal niet van de partij. 
Deelnemers uit de regio Katwijk/Rijnsburg waren ditmaal Cor van Dusseldorp 
en Gé Berbee. Het overlijden van Jan Schijff werd voor de eerste ronde passend 
herdacht met een minuut stilte. Ook ditmaal was Hotel Cala Font (Cap Salou) 
de speellocatie. Het weer werkte ook uitstekend mee, door het koude voorjaar 
was het zeewater aan de koele kant. Het aantal vakantiegangers in Salou was 
ook ditmaal minder ten opzichte van voorgaande jaren. De gezelligheid van het 
toernooi leed hier gelukkig niet onder. 
 

 
 

Hotel Cala Font speellocatie van het 16e Salou Open. 
 
Voor de eerste ronde werd een geleide loting toegepast zodat sterkere 
dammers tegen de mindere sterkere dammers speelden. Cor van Dusseldorp 
won met zwart gewiekst van Kumar Sookram uit Trinidad en Tobago. Deze 
speler ging ten onder aan het actieve positiespel van Cor. Opgezadeld met drie 
randschijven en een doorgebroken schijf van Cor dwongen hem tot overgave.  
 

Verslag van het 16e Campeonata de Costa Daurada 
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Gé Berbee ging al snel ten onder in de opening tegen Raphaël Zdoroviak. In 
onderstaande stand is 50-45 wellicht de aangewezen zet. Gé tuinde niets 
vermoedend in een wellicht wat verrassend zetje met 13. 31-26?? 

 
Hierop volgde uiteraard 13. … 24-29, 14. 33x24 
19x30, 15. 35x24 17-21, 16. 26x17 11x33, 17. 
38x29 18-22 en 18. 27x18 12x45 waarna 
Raphaël de punten direct werden gegund. 
 
Erwin Heslinga speelde de tweede ronde met 
zwart tegen Gawril Kolesov afkomstig uit het 
gebied Siberië in de Russische Federatie.  
 
 

 
In de onderstaande stand vervolgde zwart met 
39. … 19-23. Hier is 39. ... 15-20 wellicht de 
aangewezen zet vanwege 40. 38-32 en 41. 31-
26 en 42. 36x27 met de dreiging 43. 33-28 die 
door zwart slechts via een nadelige positie kan 
worden gepareerd. 
 
De partij vervolgde echter met 40. 38-32 15-20 
41. 31-26 22x31 42. 36x27. In de volgende 
stand was de terugruil via 42. … 14-19 verplicht. 
Zwart speelde echter 42. … 8-13? waarop wit 
naar dubbel schijfvoordeel afwikkelde via  
 

 
43. 33-28 13-19, 44. 28-22 23-28 en 45. 22x15 
28x37. Via het offereren van een schijf 
behaalde wit dam net als zwart. De stand was 
echter voordelig voor wit die uiteindelijk via 
degelijk spel terecht wist te winnen. 
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De Fransman Georges Mostovoy kende een 
ware bliksemstart met maar liefst zes punten 
uit de eerste drie partijen. In de tweede ronde 
won hij overtuigend met zwart van Alexander 
Presman. In de onderstaande stand wordt wit 
uiteindelijk opgezadeld met een fatale hoge 
Lange-vleugelopsluiting. 
 
In de partij volgde 41. 44-39 29-33 42. 28-23 
33x44 43. 40x49 9-13 44. 32-28 4-10 45. 43-39 
10-15 46. 23-19 24-29 47. 45-40 13x24 48. 39-
34 29-33 49. 28x39 24-29 50. 34x23 25-30 en 51. 35x24 20x18. 
 

Hierna volgde de definitieve nekslag voor wit door 
het kraken van zijn LVO door zwart via 52. 39-33 
17-22 53. 40-34 22x31 54. 26x37 16x27 55. 34-29 
8-13 +. 
 
 
 
 
 
 
 
In de derde ronde won Georges Mostovoy met wit 
van Nina Hoekman. Tijdens de partij wist de 
witspeler ondanks aanvalsspel van zwart over 
rechts de volgende winststand te realiseren. 
 
Na 43. 23-19 14x23 44. 33-28 25-30 45. 34x14 
23x34 46. 38-33 21-26 47. 42-37 liet zwart de 
punten aan wit. Na de derde ronde behaalde 
Mostovoy vijf remisepunten uit zes partijen en 
eindigde op een vijftiende plaats in het 
eindklassement. 
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De combinatieprijs van het toernoei werd 
ditmaal gewonnen door Wouter Ludwig. Dit 
deed hij tijdens de vijfde ronde met Israëlier 
Youri Zelsman als tegenstander. Youri had 
vanuit de opening wellicht wat te snel 
verschillende basisschijven opgespeeld. 
 
Wouter vervolgde in bovenstaande stand met 
19. 48-43. Hierop werd met zwart met 19. … 27-
22 geantwoord.hier is 20-25 wellicht een beter 

alternatief met een taaie verdediging als doel. Hierop speelde wit 20. 45-40! 
waarna zwart de beslissende fout begin met de de ruil 20. … 20-24? 21. 29x20 
14x25. 
 

Nu forceerde Wouter het spel naar een 
vernietigende combinatie via 22. 32-28 11-17 
23. 23. 38-32 9-14 (ook 7-11 en 18-23 bieden 
hier geen soelaas), 24. 32-27 22x31, 25. 42-38 
31x42 en 26. 28-23 +. Op zich een zeer 
spectaculaire afwikkeling natuurlijk! 
 
 
 
 

 
 
 

Tijdens de zesde ronde trof Cor van Dusseldorp 
met zwart het jeugdige damtalent Jan 
Groenendijk als tegenstander. Cor vervolgde in 
onderstaande stand met 42. … 12-18. Er lijkt 
niets de hand om in ieder geval remise te halen. 
Immers bij 38-32 heeft zwart de plakker 16-21. 
 
43. 38-32 16-21 44. 32x12 21x41. 
 
 
 

 



  R D C 31 
 

Wit heeft echter een venijnige verdediging achter 
de hand. 45. 42-37! 41x32 46. 12-7 32-37. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
47. 25-20!! 14x25 48. 7-2 13-18 (verplicht!) 49. 2-
19!. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zwart staat nu verloren. 49. … 26-31 50. 19x46 9-13 
51. 35-30 25x23 52. 46x2 31-36 53. 2-19 4-9 54. 48-
42 en opgegeven in onderstaande stand door zwart. 
De witspeler beweerde na 43. … 16-21 de winst te 
hebben getaxeerd. 
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In de beginstand is 18-23 een goed alternatief 
om remise te behalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
43. … 18-23 44. 29x18 13x31 45. 32x23 16-21 
46. 23-18 21-27 47. 24-20 (om 14-19 te 
voorkomen) 15x24 48. 18-12 31-36 49. 12-7 26-
31 50. 37x26 27-32. En wit kan niet meer 
winnen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tijdens de zevende ronde wist Wouter Ludwig 
zijn partij op een haast miraculeuze wijze naar 
remise af te wikkelen tegen Anatoli Gantvarg. 
Anatoli speelde hier 28. 48-42 waarop zwart 
met 28. .. 4-10? antwoordde. Hier is het offer 
28. … 24-29 met 29. 33x24 en 21-27 zeer goed 
speelbaar voor zwart. Na de 2 om 3 via 27-32 en 
17-21 staat zwart niet veel minder t.o.v. wit. In 
de partij volgde echter 29. 37-31 18-22 30. 41-
36 21-27 31. 33-29? 
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Hier was 31. 39-34! aangewezen. Na 31. … 12-
18 en 32. 42-37! loopt de zwarte stand 
geforceerd vast! Nu wist zwart te ontsnappen 
via 31. … 24x44 32. 49x40 22x33 33. 31x11 
16x7 34. 38x29 12-18. 
 
 
 
 
 

 
Na 35. 29-24 wist zwart zich uit de hekstelling te 
wurmen via 35. … 18-22, 36. … 8-12 en 37. … 
13-18. De stand die hierop restte leidde dus tot 
remise. Wouter liet zich op vrijdag 24 mei niet 
verrassen tijdens het Blitztoernooi. Na een 
prachtige overwinning op Mourodoullo 
Amrillaew in de laatste ronde eindigde hij op de 
eerste plaats met 12 punten uit 7 partijen. 
Mourodoullo werd tweede, Juri Bobkov werd 
derde, beiden met elf bordpunten. 
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Tijdens de achtste ronde speelde Cor van 
Dusseldorp met wit tegen Raphaël Zdoroviak. 
Vooraf definieerde Cor het spel van Raphaël als 
passief met (te) veel terugruiltjes. Tja een 
definitie poneren is één, even winnen van 
Raphaël is voor een gemiddelde dammer 
echter niet eenvoudig. Cor wist echter wel raad 
met deze opponent! 1. 33-29 19-24 2. 38-33 
14-19 3. 34-30 20-25 4. 29x20 25x14 
(inderdaad een ruiltje terug) 5. 40-34 17-21 6. 
42-38 21-26 7. 45-40 11-17 8. 33-29 17-22 9. 39-33 6-11 10. 44-39 22-27. 
 
Zwart ruilt voor de tweede maal in deze partij terug … 11. 31x22 18x27 12. 
32x21 26x17 13. 37-32 12-18 14. 41-37 7-12 15. 46-41 1-6 16. 50-45 16-21. 
 
 
 
 
Als Cor ruilt in de partij gaat dit uiteraard wel 
voorwaarts! 17. 30-24 19x30 18. 34x25 21-27  
19. 32x21 17x26 20. 37-32 11-17 21. 41-37 6-
11 22. 40-34 17-22 23. 34-30. 
 
 
 
 
 
 

 
Raphaël moet hier verplicht terugruilen om niet 
in de problemen te raken op zijn Korte vleugel. 
23. … 22-27 24. 32x21 26x17 25. 38-32 11-16 
26. 43-38 17-21 27. 33-28 12-17 28. 39-33 21-
26 29. 49-43 16-21 30. 47-42 17-22 31. 28x17 
21x12 32. 32-28 18-22 33. 28x17 12x21 34. 37-
32 21-27 35. 32x21 26x17 36. 38-32 13-18 37. 
43-38 8-12 38. 32-28 2-7 39. 38-32 3-8 40. 36-
31 9-13 41. 31-27 14-19. 
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Cor heeft zondermeer beet in deze partij, nu 
nog “even” deze vis op het droge brengen. 
Uiteraard allemaal ingeluid met een ruil naar 
…. voren natuurlijk! 
 
42. 30-24 19x30 43. 35x24 7-11 44. 42-38 11-
16.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Eerst de vis vastslaan aan de haak met 45. 28-
23! 45. … 4-9 46. 45-40 10-14. 
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Nu nog even een trucje om de vis snel uit het 
water te krijgen met 47. 32-28! 
 
Zwart heeft geen goed alternatief en is 
definitief aan de Zoetermeerse vishaak 
verstrikt geraakt. 47. … 17-22 48. 28x17 12x43 
49. 23x3 43-49 50. 48-42.  
 

 
 
Zwart heeft niet lang plezier van zijn dam op veld 
49, wit vangt deze eenvoudig af na het slaan 
door de dam met 25-20. 
 
50 … 49x19 51. 25-20 15x24 52. 29x20 14x25 53. 
3x23 25-30 54. 23-1 30-35. 
 
 
 
De analyse van Raphaël achteraf was kort en helder: “Ich habe nicht gut 
gespielt!“. Tja, een dergelijke redenering klinkt zeker niet onbekend voor 
dammers in Rijnsburg en omgeving na een partijtje tegen Cor. 
 
In de laatste ronde wist Cor met zwart ook tegen Harry Kolk winnend voordeel 
te behalen. 
 

Wit heeft hier maar één zet, 40. 31-26. Zwart 
heeft na de volgende ruil een uiterst giftige 
dreiging achter de hand. 40. … 24-30 41. 35x24 
19x30. Wederom heeft wit geen keuze, 42. 40-
35 18-23!! 43. 29x16 13-18 44. 35x24 20x49 45. 
26-21 17x26 46. 16-11 12-17 47. 11x13 26-31 + 
(in de bereikte stand wint zwart bijvoorbeeld 
via 48. 33-29 49-35 49. 38-33 35x8 +). 
Wederom een klassepartij van Cor. Deze 
afwikkeling had zeker de combinatieprijs van 

het toernooi kunnen krijgen! 
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Cor voor aanvang van de laatste ronde, tegenstander is Harry Kolk, links 

natuurlijk “o terrível” Theo Dijkstra! 
 
De titel van het Salou Open 2013 ging wellicht verrassend naar Gawril Kolesov. 
Deze MI wist met degelijk spel de andere spelers van het rijtje van vijf spelers 
met een puntentotaal van 13 op weerstand voor te blijven. Een bijzonder 
goede prestatie dus. Als Cor niet had verloren tijdens de zesde ronde had hij 
zelfs nog hoger kunnen eindigen. 
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De nummers één, twee en drie van het Salou Open 2013. 

 
Eindstand Salou Open 2013 (zie ook toernooibase) 
 
1. Gawril Kolesov  MI  9 - 13 
2. Anatoli Gantvarg  GMI 9 - 13 
3. Mourodoullo Amrillaew GMI 9 - 13 
4. Alexander Mogilianski  GMI 9 - 13 
5. Aleksej Domchev  GMI 9 - 13 
6. Juri Bobkov  MF 9 - 12 
7. Wouter Ludwig  MI  9 - 12 
8. Ivan Trofimov  MI  9 - 12 
9. Anton Kosior  MF 9 - 12 
10. Wouter Sipma  MI  9 - 12 
11. Darya Tkachenko  GMIF 9 - 12 
12. Cor van Dusseldorp  MI  9 - 12 
13. Mark Makrovitch  MF 9 - 12 
14. Igor Kirzner  GMI 9 - 12 
99. Gé Berbee   9 - 6 
  
 

Gé Berbee 
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven? 
 
Wie ben je? 
Ik ben Casper Vroegop.  
 
Wanneer en waar ben je geboren? 
Ik ben geboren in Alphen aan de Rijn op 4 november 1971. Daar heb ik vier jaar 
gewoond samen met mijn ouders en twee broers en daarna zijn we naar 
Rijnsburg verhuisd. Daar heb ik tot mijn 19e gewoond en daarna ben ik gaan 
studeren. 
 
Wat is je burgerlijke staat? 
Ik heb een hele lieve vriendin in Den Haag, maar ik woon zelf in Almere. In het 
weekend ben ik altijd in Den Haag en ik probeer doordeweeks ook nog een 
keer in Den Haag te zijn. Zij heet Marit en heeft 4 kinderen. Daarnaast heeft ze 
ook een pleegkind en verwachten we samen een kindje in december. Dat is dus 
een gezellige drukke boel. 
 
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan) 
Na een jaartje gymnasium in Leiden (samen met Cor) ben ik naar het Visser het 
Hooft gegaan, ook in Leiden. Daarna ben ik gaan studeren. Ik denk dat ik een 
van de laatste langstudeerders ben geweest van Nederland. Het is genieten 
maar ook wel doorstaan geweest. Je komt er op een gegeven ogenblik achter 
dat iedereen al klaar is en jij nog een beetje loopt te lanterfanten. Dat is wel 
anders geworden toen ik ben gaan werken dus ik heb nergens spijt van. 
 
Hoe lang dam je al? 
Ik dam al heel lang en met name in de begintijd erg intensief. Ik ben nu 41 en 
volgens mij ben ik begonnen toen ik een jaar of 11 was met schooldammen. 
Dat ging toen erg goed en mede door het enthousiasme op de Rijnsburgse 
Damclub van de begeleiders (Piet, Rinus en zijn vader) ben ik lid geworden. 
Eerst alleen spelen en trainen op donderdag, maar al snel ook op vrijdag in het 
Denkhuis. Andere tijden waren dat. De volgende ochtend moest je dan nog 
even de rook uit je haren wassen. En natuurlijk in de zomer altijd het geluid van 
zwaluwen bij het Denkhuis. De vakanties bestonden in die tijd vaak uit dagen 
lang dammen met Cor. De laatste jaren speel ik door tijdgebrek alleen de 
externe competitie op zaterdag. Toch nog steeds erg leuk om te doen. 
 
Speel(de) je bij andere clubs? 
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Ik heb wel eens overwogen om in Amstelveen te gaan spelen omdat dat bij mij 
om de hoek was. Maar ik ben best trouw en altijd lid gebleven van RDC. 
Ondanks dat ik er soms lang niet kom is het toch altijd weer leuk om er te zijn. 
 
Wat is je grootste prestatie op damgebied? 
Nou ik vertel nog best wel eens een beetje trots aan mensen dat ik een keer 
Nederlands kampioen geworden ben met viertallen aspiranten ( met Cees, Cor 
en Dick). De manier waarop we toen kampioen werden was echt geweldig. De 
naaste concurrent had de huid van de beer al verkocht. Maar wij schoten hem 
toch even. 
 
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld? 
Dat waren toch de sneldamtoernooien van Midden Holland. Elke partij weer de 
spanning van de klok. Lang geleden, dat wel. Mijn denksnelheid is wat lager 
geworden in de loop van de tijd. 
 
Van welke muziek houd je? 
Ja dat is een goede vraag. Mijn smaak loopt echt heel erg uiteen. Je zou kunnen 
zeggen dat ik niet kan kiezen. Ik ga bijvoorbeeld wel eens naar het North See 
Jazz festival, luister naar Fado, Coldplay of een mooi klassiek stuk. Maar Armin 
van Buuren vind ik ook erg goed. 
 
Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast) 
Mijn ambitie in dammen is vooral leuke partijen spelen, als team presteren en 
misschien nog een paar rating-punten te pakken. Naast het dammen ligt mijn 
ambitie vooral op het gebied van het vaderschap: een leuke pappa worden. 
Ik werk in de ICT en daar wil ik altijd een herkenbare bijdrage leveren aan het 
bedrijf waar ik voor werk. 
 
Op welke (liefst foute) acteur(s)/actrice(s)/artiest(e)(n) ben je toen je nog een 
kind of puber was verliefd geweest? 
Ik heb echt geen idee. Maar dat willen jullie natuurlijk niet horen. Nou 
misschien Madonna wel. Ik had wel een poster boven mijn bed bedenk ik me 
nu. 
 
Waar geniet je het meest van? 
Ik geniet het meest van de gezelligheid bij mijn vriendin in Den Haag, maar ook 
erg van de natuur en de rust die daar bij hoort. Ik maak ook graag trektochten 
in de Bergen. Volgende maand ga ik naar Lapland voor een tocht van 110 km 
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met rugzak. Natuur, rust maar ook afzien. Een lekker bakkie cappuccino ’s 
morgens in de tuin is ook heerlijk. 
 
Van welke partij heb je het langst wakker gelegen? 
Ik kan me geen concreet voorbeeld herinneren, maar de afgelopen jaren heb ik 
wel eens een partij echt weggegeven, waar ik dan van droomde. In mijn droom 
deed ik het natuurlijk wel goed, dat begrijp je. 
 
Wat was het meest bepalende dammoment in je leven? 
Voor mij is wel het meest bepalende moment geweest dat ik niet gekozen heb 
voor jeugdtrainingen. Ik ben toch daarna een beetje blijven hangen op een 
bepaald niveau. Op dat moment deed ik ook veel aan basketbal en tennis en 
dat viel niet te combineren. 
 
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) 
Als je dingen doet, doe ze dan met plezier en bewust. 
 
Ok, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (of 
een getal tussen de 0 en 22 waarmee we loten.) 
Ik kies voor nummer 3, ik weet namelijk niet wie we al gehad hebben. 
 
[..Dat wordt dan Denise van Dam en dan hebben we echt eerlijk geloot! Red.] 
 
Verzin een nieuwe vraag voor het volgende interview en geef aan welke 
bestaande vraag eruit mag? 
Eruit: 
Op welke (liefst foute) acteur(s)/actrice(s)/artiest(e)(n) ben je toen je nog een 
kind of puber was verliefd geweest? 
 
Erin: 
Hoe ben je met dammen begonnen? 
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