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Van de voorzitter
Beste lezers,
Hoewel het seizoen 2013 /2014 alweer enkele weken geleden van start is gegaan, wil ik met het verschijnen van ons clubblad toch spreken van de seizoensopening.
We zijn wat contactorgaan betreft al vele jaren verwend. Ik wil dan ook beginnen Gera Hol en Eric Hogewoning te bedanken voor hun niet aflatende ijver
om Klokslag op een professionele wijze onder onze ogen te brengen. Ik durf
dan ook te stellen Klokslag klinkt als een klok en staat als een huis.
Jullie gaan wel iets minder doen en Denise gaat het één en ander overnemen,
al heb ik wel gemerkt dat jullie nog wel meer een oogje in het zeil houden.
Ik vertrouw er dan ook op de kwaliteit van ons clubblad minstens gelijkwaardig
zal blijven met jullie gezamenlijke inzet. Nogmaals bedankt voor het vele werk!
Wat de competitie betreft reken ik er op dat we er dit seizoen in slagen om alle
wedstrijden volledig uit te komen. Het is namelijk behoorlijk frustrerend om
met een onvolledig team te spelen. Als je verhinderd bent, meldt het alsjeblieft
op tijd af. Vermeldenswaardig is dat Pieter Jan Rijken en Gè Berbee zich beschikbaar hebben gesteld voor de nationale competitie( hartelijk welkom); dit
geeft de teamleiders in ieder geval weer wat meer ruimte.
De interne competitie is van start gegaan met 2 qua grootte gelijkwaardige
groepen. Op onze eerste open avond welke één keer in de maand wordt gehouden, kwamen 3 personen af. Dit is een bemoedigend resultaat, en ik spreek
de hoop uit dat wij door deze formule te hanteren in de toekomst meer belangstellenden voor onze damsport kunnen interesseren en dat dit uiteindelijk
tot groei van onze vereniging zal leiden.
Verder wens ik alle spelers dit seizoen mooie wedstrijden toe, en veel succes
met je damcarrière zal ik in navolging van een bekend lid maar zeggen.
Rinus Kromhout
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Van de redactie
Het septembernummer is er traditioneel een van de zomertoernooien en de
roosters. Bij die laatste wil ik graag even stil staan, want hoe komen die dingen
eigenlijk in ons clubblad? Kwestie van copy, paste, sleur- en pleur? Of een druk
op de knop van ons prachtige toernooimanagementsysteem misschien, waarna
alle overzichten er vanzelf uit komen rollen? Nee hoor, daar wordt ook gewoon
op gezwoegd tot de blaren op de vingers staan en de modder achter de oren
zit. Dat ziet u waarschijnlijk niet, omdat er nooit namen onder de roosters,
damkalender of ledenlijst staan, maar ik kan u verzekeren dat daar hard voor
wordt gewerkt. In het bijzonder door Mariëlle en Laura. Daarom bij dezen een
extra bedankje aan de dames voor het trouw leveren van deze fundamenten
van het clubblad.
*** Dan nog een zeer belangrijke oproep ***
Wil ieder team in goed overleg één of meer teamleden uitkiezen die dit seizoen
de verslagen schrijft/schrijven?! Doe dit alsjeblieft voor aanvang van de eerste
wedstrijd, zodat die persoon extra goed op kan letten of er interessante dingen
gebeuren tijdens de wedstrijd. Als u twijfelt, doe het gewoon! Leuk voor clubgenoten om te lezen en het salaris is...na ja, laten we het niet over het salaris
hebben....maar doe het gewoon!
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Damkalender
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Maandag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag

28 september 2013
28 september 2013
4 oktober 2013
4 oktober 2013
5 oktober 2013
5 oktober 2013
11 oktober 2013
11 oktober 2013
18 oktober 2013
19 oktober 2013
19 oktober 2013
21 oktober 2013
25 oktober 2013
1 november 2013
1 november 2013
1 november 2013
2 november 2013
2 november 2013
8 november 2013
8 november 2013
14 november 2013
15 november 2013
16 november 2013
16 november 2013
21 november 2013
22 november 2013
29 november 2013
29 november 2013
30 november 2013
30 november 2013
6 december 2013
6 december 2013
13 december 2013
13 december 2013
14 december 2013
14 december 2013

RDC 1 - Den Haag
RDC 2 - Den Haag 2
Georgiev toernooi / huisdammerstoernooi
Onderlinge competitie
WSDV - RDC 1
Scheveningen - RDC 2
RDC 1 provinciaal - Damlust
Onderlinge competitie
Onderlinge competitie
RDC 1 - Van Stigt Thans
RDC 2 - Van Stigt Thans 3
Velo - RDC 1 provinciaal
Onderlinge competitie
Huisdammerstoernooi
Onderlinge competitie
RDC 2 provinciaal - Den Haag 4
TDV - RDC 1
Kroonschijf MGR - RDC 2
RDC 1 provinciaal - Van Stigt Thans
Onderlinge competitie
MDV 2 - RDC 2 provinciaal
Onderlinge competitie
RDC 1 - Constant Charlois
RDC 2 - Constant Charlois 2
LDG - RDC 1 provinciaal
Onderlinge competitie
Onderlinge competitie
RDC 2 provinciaal - Den Haag 3
Heijmans Excelsior - RDC 1
De Variant - RDC 2
Beker toernooi / huisdammerstoernooi
Onderlinge competitie
Onderlinge competitie
RDC 2 provinciaal - Scheveningen 2
RDC 1 - Lent
RDC 2 - DC Dordrecht 2
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Roosters hoofdklasse
Spelers
1 Arjen de Mooij
2 Richard Meijer
3 Cor van Dusseldorp
4 Thomas Wielaard
5 Richard Kromhout
6 Steven den Hollander
7 Denise van Dam
8 Arie Schoneveld
9 Eric-Jan van Reenen
10 Cees v/d Bosch
11 Marco de Leeuw
12 Arno Kooloos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

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

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

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

Tot
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Roosters Eerste klasse
Spelers
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Rinus Kromhout
2 Anton van Dusseldorp
3 Nico Mul
4 Teun de Kluyver
5 Kees Majoor
6 Gert van Delft
7 Jan Parlevliet
8 Jan Lute
9 Jan Oudshoorn
10 Jac van Delft
11 Martijn Boekee
12 Patrick van Beekum?
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

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

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

Tot
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Huisdammerstoernooi 6 september 2013
Op vrijdag 6 september was het zover: het eerste huisdammerstoernooi kon
van start gaan! Marc Bremer had een vriend meegenomen, Arno, en dankzij
Steven den Hollander konden we 2 oud-leden weer verwelkomen: Bas Heemskerk en Anderson Heemskerk. Om dit trio compleet te maken deed Anton van
Dusseldorp ook mee en begon de avond dus met vier deelnemers.
Na een rond toernooi waarin Anton als winnaar uit de strijd kwam, eindigde
Arno op de tweede plaats en wist Anderson Bas net voor te blijven.
Alle uitslagen:
Anderson – Arno 0-2
Bas – Anton
0-2
Anton – Anderson 2-0
Arno – Bas
2-0
Anton – Arno
Anderson – Bas

Eindstand:
1. Anton
2. Arno
3. Anderson
4. Bas

6 punten
4 punten
2 punten
0 punten

2-0
2-0

Al met al een leuke avond, maar nog niet echt een grote opkomst. Dus opdracht aan onze leden voor het huisdammerstoernooi van 4 oktober: neem uw
vrienden, familie, kennissen, buren enz. mee!
Tevens is er op die avond ook het Georgiev-toernooi, dus ik verwacht iedereen
aanwezig 
Laura Andriessen
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Wedstrijdverslag Rabo Zomertoernooi
Het Rabo zomerdamtoernooi werd traditiegetrouw bezocht door een redelijk
aantal deelnemers. Tussen de 12 en 16 spelers waren regelmatig aanwezig om,
enerzijds, een leuk toernooi te spelen, en anderzijds het fingerspitzengefuhl op
peil te houden. Iedereen die wel eens sport, weet dat regelmaat het geheim is
om de conditie op peil te houden. Ook voor het dammen geldt deze regel maar
ik weet dat sommigen onder U een paar weken rust ook erg op prijs stellen.
De e hte diehards trokke dus ol goede oed tege elkaar ten strijde.
Al snel werd duidelijk dat Cor van Dusseldorp er zin in had. Op ontspannen wijze werd de een na de ander opgerold en dat resulteerde er zelfs in dat hij zich
een ronde voor tijd kampioen mocht noemen van de Hoofdklassers. De strijd
om de andere podiumplaatsen was heviger dan ooit en werd vooral uitgevochten door de familie Kromhout. Richard Kromhout moest al eerder afhaken, en
datzelfde gold voor Hans Tangelder, maar Rinus, Marielle en Richard Meijer
waren nog volop in de race. In de laatste ronde wist Rinus bijna te stunten omdat hij een remise in handen had tegen Cor. Helaas koos Rinus het verkeerde
plan en verloor hij zelfs nog wat betekende dat hij net buiten de prijzen viel.
Marielle had tot dan toe een uitstekend toernooi gespeeld. In het onderlinge
treffen met manlief Richard behaalde zij een remise en dat betekende dat zij,
verdiend maar verrassend, de tweede plek opeiste. Richard werd dan ook derde. De overige spelers speelden geen rol van betekenis maar probeerden gewoon mooie partijen te spelen en dat gelukte vaak ook nog omdat er net even
meer risico genomen werd dan men normaal zou doen.
In de eerste klasse ging de strijd om de prijzen vooral tussen Gé Berbee en Alex
Zwanenburg. Samen met Glenn Hardenberg trouwe bezoekers van ons zomerdamtoernooi. Glenn, overigens, deed lange tijd mee voor titel maar raakte onderweg net even te veel punten kwijt. In de laatste ronde verloor hij zelfs van
de ongenaakbare Kees Majoor en dat betekende dat hij zelfs helemaal buiten
de prijzen viel. Kees dus derde, een goede prestatie van de nestor van onze
vereniging. In het onderlinge treffen tussen Gé en Alex werd uitgemaakt wie er
in deze klasse eerste en tweede werden. Het werd een spannende partij waarin
Alex de winst voor het grijpen leek te hebben. Gé wist echter alle klippen te
omzeilen en behaalde een dikke remise waarmee hij kampioen werd van de
eerste klasse. Alex dus tweede, een eveneens prima prestatie.
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Terugkijkend mogen we tevreden zijn als vereniging.
Hoewel de groep niet al te groot was werden er regelmatig zes tot acht partijen
gespeeld. Het sportieve, maar ook de gezelligheid was een belangrijke factor
binnen deze hechte groep.
Arie Schoneveld
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Johan Kromhout toernooi 2013
Op 7 september 2013 vond ons jaarlijkse Johan Kromhout toernooi plaats, dit
maal voor de eerste keer in de Burgt. Het toernooi kende jammer genoeg wat
minder deelnemers dan andere jaren door onder andere meerdere toernooien
op diezelfde zaterdag. Desalniettemin was het toernooi sterk bezet, met onder
andere Alexander Baljakin, maar ook met Ben Provoost en natuurlijk Frerik Andriessen.
Bij de opening probeerde Rinus nog de druk op Alexander Baljakin te leggen,
door zijn verwachtingen hardop duidelijk te maken. Maar hier werd Alexander
niet bang van. Hij won, zoals verwacht, het toernooi, waarbij hij maar 2 remises
toestond. De strijd om de 2e en 3e plaats was wat spannender, aangezien daar
genoeg kanshebbers voor waren. Uiteindelijk behaalde Jeroen Kos met 11 punten plaats 2, voor Anton Kosior die op plaats 3 eindigde.
De eerste paar rondes ging de strijd gelijk op. Na 3 rondes waren Alexander Baljakin, Frerik Andriessen en Anton Kosior nog ongeslagen. Dat leverde in ronde 4
een duel op tussen Andriessen en Baljakin, wat in remise eindigde. Ook Kosior
liet een punt liggen tegen de goed spelende Kees Romijn. In ronde 5 sloeg Baljakin zijn slag door een punt los te komen na een overwinning op Kosior, terwijl
de rest van de concurrentie remise speelt. Vanaf dat moment laat hij de koppositie niet meer los, ondanks dat Jeroen Kos nog langszij kwam de voorlaatste
ronde. Beiden stonden ze op 10 punten, gevolgd door Kosior en Dollekamp met
9 punten. Kos slaagde er in tegenstelling tot Baljakin niet in de laatste ronde te
winnen, en werd hiermee met 11 punten 2e. De strijd om de 3e plaats was nog
spannend. Kosior behaalde een punt tegen Kos, waarmee hij op 10 kwam. Dit
was genoeg voor de 3e plaats, aangezien Dollekamp verloor van Baljakin en de
rest van de concurrentie niet wist te winnen. Op de plaatsen 4 en 5 volgden
Ben Provoost en Frerik Andriessen, met 9 punten.
In de eerste klasse was de strijd ook nog spannend. Lang ging de goed spelende
Kees Romijn aan de leiding. De laatste 2 rondes verloor hij echter, waardoor hij
een flinke duikeling maakte. Uiteindelijke nummer 1 van de eerste klasse werd
Ali Fthalla, die 9 punten in het toernooi behaalde en ook 9e in de totale eindstand eindigde. Opvallend was zijn winst tegen Waldo Aliar in de laatste ronde.
Na Ali kwam een rijtje van 3 deelnemers met 8 punten. Uiteindelijk werd op
tegenstandersrating Talha Qari 2e (1115,71) voor Hans Tangelder die 3e eindig-
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de (1043,43) en voorzitter Rinus Kromhout, die hiermee op de 4e plaats eindigde.
De winst van de 2e klasse ging naar Gé Berbee, die 7 punten behaalde, één
punt meer dan nummer 2, Arie van Diggele en de verassende nummer 3 de
jonge Berke Yigittürk, die een zeer goed toernooi speelde. Berke won ook de
jeugdprijs, omdat hij jammer genoeg weinig concurrentie had. Omdat Berke
ook deze prijs won, had hij de keuze tussen 2 prijzen. Deze keuze was voor hem
helemaal niet zo moeilijk, aangezien het krijgen van een 1e prijs natuurlijk leuker is dan een 3e prijs. Daardoor werd deze plaats doorgeschoven naar de
nummer 4, Glenn Hardenberg die 5 punten in het toernooi behaalde. 2 daarvan
behaalde hij in ronde 1 tegen Erik van de Weerdhof, een zeer goede prestatie.
Ondanks dat het deelnemers aantal van te voren wat tegenviel, was het een
zeer geslaagd toernooi met een verwachte winnaar. Voor volgend jaar hopen
e op eer deel e ers, aar atuurlijk op et zo geslaagd toer ooi als dit
jaar.
Denise van Dam
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Teamsamenstelling en rooster RDC 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11

Laura Andriessen
Denise van Dam
Cor van Dusseldorp
Eric Hogewoning
Steven den Hollander
Richard Kromhout
Richard Meijer
Arjen de Mooij
Eric-Jan van Reenen
Thomas Wielaard

Dag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

Datum
28 september 2013
5 oktober 2013
19 oktober 2013
2 november 2013
16 november 2013
30 november 2013
14 december 2013
11 januari 2014
25 januari 2014
8 februari 2014
22 februari 2014

Zaterdag

8 maart 2013

Teamcaptain :

wedstrijd
RDC 1 - Den Haag
WSDV - RDC 1
RDC 1 - Van Stigt Thans
TDV - RDC 1
RDC 1 - Constant Charlois
Heijmans Excelsior - RDC 1
RDC 1 - Lent
RDC 1 - DES Lunteren
Samen Sterk - RDC 1
RDC 1 - CEMA
RDC 1 - Huissen
Nacompetitie Nationale competitie

Richard Kromhout
Anemonenstraat 6
2231 KJ Rijnsburg
(071) 8884496
nu990055512@hotmail.com

Tot
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Teamsamenstelling en rooster RDC 2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tot
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gé Berbee
Cees van den Bosch
Gera Hol
Albert Huisman
Rinus Kromhout
Marco de Leeuw
Nico Mul
Jan Parlevliet
Jack van der Plas
Arie Schoneveld
Casper Vroegop

Het tweede tientalteam speelt met een roulatiesysteem.
Dag
Datum
wedstrijd
Zaterdag 28 september 2013 RDC 2 - Den Haag 2
Zaterdag
5 oktober 2013 Scheveningen - RDC 2
Zaterdag
19 oktober 2013 RDC 2 - Van Stigt Thans 3
Zaterdag
2 november 2013 Kroonschijf MGR - RDC 2
Zaterdag
16 november 2013 RDC 2 - Constant Charlois 2
Zaterdag
30 november 2013 De Variant - RDC 2
Zaterdag
14 december 2013 RDC 2 - DC Dordrecht 2
Zaterdag
11 januari 2014 RDC 2 is vrij
Zaterdag
25 januari 2014 Samen Sterk 2 - RDC 2
Zaterdag
8 februari 2014 RDC 2 - Verhaar Montage/DVA
Zaterdag
22 februari 2014 DOS Delft - RDC 2
Zaterdag

8 maart 2013

Nacompetitie Nationale competitie

Teamcaptain :

Arie Schoneveld
Oranjelaan 99
2231 DG Rijnsburg
(071) 4026427
heerai@live.nl
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Teamsamenstelling en rooster RDC provinciaal
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tot
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Frerik Andriessen
Cor van Dusseldorp
Steven den Hollander
Richard Meijer
Arjen de Mooij
Thomas Wielaard

Dag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Teamcaptain :

Datum
16 september 2013
11 oktober 2013
21 oktober 2013
8 november 2013
21 november 2013
20 december 2013
17 januari 2014
31 januari 2014
14 februari 2014
16 september 2013

wedstrijd
De Lier - RDC 1 provinciaal
RDC 1 provinciaal - Damlust
Velo - RDC 1 provinciaal
RDC 1 provinciaal - Van Stigt Thans
LDG - RDC 1 provinciaal
RDC 1 provinciaal - ODB
RDC 1 provinciaal - Den Haag
Van Stigt Thans 1 - RDC 1 provinciaal
RDC 1 provinciaal - Constant Charlois
De Lier - RDC 1 provinciaal

Cor van Dusseldorp
Bolstraschans 33
2728 ER Zoetermeer
(06) 13387057
cor.van.dusseldorp@gmail.com
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Teamsamenstelling en rooster RDC 2 provinciaal
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tot
1.
2.
3.
4.

MartijnBoekee
Cees van den Bosch
Gert van Delft
Anton van Dusseldorp

Dag
Maandag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Dinsdag
Vrijdag
Dinsdag
Teamcaptain :

Datum
16 september 2013
1 november 2013
14 november 2013
29 november 2013
13 december 2013
21 januari 2014
7 februari 2014
18 februari 2014

wedstrijd
Scheveningen - RDC 2 provinciaal
RDC 2 provinciaal - Den Haag 4
MDV 2 - RDC 2 provinciaal
RDC 2 provinciaal - Den Haag 3
RDC 2 provinciaal - Scheveningen 2
Den Haag 4 - RDC 2 provinciaal
RDC 2 provinciaal - MDV 2
Den Haag 3 - RDC 2 provinciaal

Anton van Dusseldorp
Boterbloem 9
2231 WL Rijnsburg
(071) 4027832
avdusseldorp@casema.nl
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De weg omhoog: de Nationale Bekercompetitie
De oplettende lezer (inderdaad: enkelvoud) trok naar aanleiding van het vorige
clubblad aan de bel. Er miste een stukje over de bekercompetitie. RDC deed
daar toch ieder jaar aan mee? Ieder jaar kampioen in de provincie, vervolgens
ieder jaar ook uitgeschakeld ergens richting de einddag van de beker. Waarom
dit jaar niet? Nou, dat was een kleine vergissing. RDC deed wel degelijk mee
met de bekercompetitie, er was per ongeluk alleen geen schrijver aangewezen.
Hoewel dus wat aan de late kant, aan mij de eer een wervend verhaal te schrijven over de bekercompetitie. We beginnen daarbij bij het begin: de provinciale
bekercompetitie.
Provinciale beker
De oorzitter po ht tijde s de jaarlijkse ALV ieder jaar eer dat RDC atuurlijk
de beker binnensleept, want die beker, die hoort natuurlijk gewoon in Rijnsburg in de prijzenkast. Op 27 april jl. mocht een select viertal van RDC die
woorden in klinkende daden omzetten. Gelukkig had de ZHDB dit jaar drie bekerplekken te verdelen, dus zelfs als we niet zouden winnen, konden we alsnog
naar de volgende ronde, de nationale beker. Doordat de animo voor het provinciale bekertoernooi bedroevend laag was, speelde we met het Vos-systeem.
Dat is een systeem waarbij niet spelers van dezelfde club tegen elkaar spelen,
maar dat elke ronde iedereen tegen iedereen speelt. Bord 1 speelt bijvoorbeeld
tegen Den Haag, terwijl bord 2 op hetzelfde moment tegen Samen Sterk speelt.
Er is dan dus geen sprake van wedstrijdpunten, de bordpunten geven gelijk de
doorslag. De geleerden hebben besloten dat ook daar een eerlijke competitie
ee te ake is…
RDC speelde als een zware, logge, moeilijk op gang te brengen trein. De eerste
ronde was matig, met een onnodige verliespartij en slechts 5 bordpuntjes.
Eenmaal op stoom was de trein echter niet te stoppen. Verliezen lieten we aan
onze tegenstanders over, wij proefden vooral nog de zoete smaak van de
overwinning. Na de tweede ronde hadden we onze concurrenten bijgehaald en
na drie van de vier partijen in de laatste ronde waren we in de luxe positie dat
we mochten kiezen wie er als derde team met ons meeging naar de nationale
beker. Bij remise ging Samen Sterk mee, bij winst Van Stigt Thans.
Oude frustraties blijven je vaak nog lang bij. Een van die frustraties was dat we
een paar jaar geleden dezelfde spelers van Van Stigt Thans tot drie keer toe
moesten verslaan omdat ze steeds in een ander team gingen spelen. Met andere woorden: Samen Sterk ging met ons mee.
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Het viertal van RDC ging er met een punt voorsprong op het sterke Den Haag
met de provinciale beker vandoor. Aan de voorzitter de nobele taak daar een
ooi plekje i de da zaal oor te i de …
Nationale beker – dag 1
De eerste en tweede ronde van de nationale bekercompetitie worden allebei in
poulevorm afgewerkt. Met vier teams in een poule, de nummers één en twee
gaan door. De eerste ronde waren wij ingedeeld bij TDV, SNA en het onbekende Lammerenburg. Zowel TDV als SNA kan een goed team op de been brengen,
helaas kan ik me van beide teams nog wel herinneren dat we van hen verloren
in de beker. De eerste dag zou dus gelijk de vuurdoop voor het sterrenteam van
RDC zijn.
Gelukkig mochten we beginnen tegen Lammerenburg. Een presentator zou de
spannende elementen uit de wedstrijd uitvoerig bespreken, om zodoende het
programma vol te praten. Ongetwijfeld zou hij vaak in herhaling vallen, want
het werd een volslagen walk-over: 8-0, goed begin.
Vervolgens moesten we tegen TDV, dat op papier niet zo sterk was aangetreden als ze in theorie hadden gekund. Ze hadden het SNA desondanks knap lastig gemaakt. Het bekerteam van RDC kende daarentegen geen enkele genade:
7-1, met een vermeldenswaardige remise van ladykiller Steven tegen Sarah Rijgersberg.
Na twee rondes hadden zowel SNA als RDC de volle buit binnen, dus waren we
allebei al geplaatst. De derde ronde ging
dus om de spreekwoordelijke baard van de
keizer. En om de eerste plek, die in theorie
recht geeft op een zwakkere poule in het
vervolg van het toernooi. We gingen er dus
nog eens goed voor zitten. Helaas begon
de machine vervolgens te haperen. Zowel
Arjen als Eric-Jan verloor in een spectaculaire partij en alleen Steven wist een mooie
combinatieve overwinning bij te schrijven,
zie het diagram hiernaast. Steven mepte
het ord leeg et … 4-20 02.15x24 2228 03.32x14 02-07 04.31x22 17x48
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05.26x17 48x09!
Richard M kwam dichtbij de gelijkmakende overwinning, maar moest lijdzaam
toezien hoe zijn voordeel verwaterde. Een 5-3 nederlaag dus, RDC was gewaars hu d. Maar… el door.
Nationale beker – dag 2
De tweede ronde beker is voor veel – ook sterke – teams het roemloze eindstation van de nationale beker. Je moet net een beetje mazzel hebben met de loting om de topteams te ontlopen, of je moet natuurlijk gewoon zelf met een
topteam opdraven. RDC had de waarschuwing van SNA ter harte genomen, dus
verschenen we de tweede dag met Cor en Frerik in de gelederen.
De eerste ronde was Damcombinatie Fryslân onze tegenstander. Zij hadden
drie goede spelers ee e ee iets i dere god , o het etjes te zegge . Die
mindere god werd genadeloos afgeserveerd door Cor. Richard M won een
schijf met een klein zetje, waarna zijn tegenstander duidelijk liet blijken het zetje over het hoofd te hebben gezien. Zuchtend, steunend en vloekend op zichzelf vergat hij vervolgens de schijf terug te winnen, zodat Richard de overwinning half cadeau kreeg.
Arjen en Frerik moesten vervolgens nog een puntje regelen voor de teamoverwinning, maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Frerik wist ternauwernood uit een hekstelling te komen en sprokkelde een benauwde remise voor
het team bij elkaar. De tegenstander van Arjen leek vervolgens wat gefrustreerd. Waar hij met een serie sterke zetten een gewonnen stand op het bord
toverde, liet hij het op het eind lopen en kreeg Arjen ook een puntje. Al met al
dus 6-2, al doet de uitslag vermoeden dat het comfortabeler ging dan het eigenlijk was.
De tweede partij speelden we tegen onze provinciegenoten uit Den Haag. In de
provinciale beker al een geduchte tegenstander, hier niet minder. Frerik opende de score met een verrassend soepele overwinning op Friso Fennema, toch
echt geen kleintje.
Arjen speelde tegen Fred Ivens een goede partij en leek zelfs winstkansen te
hebben. Ergens draaide de wedstrijd, waarna Arjen nog alle zeilen moest bijzetten voor een puntje. Richard M stond tegen Sven Winkel vanaf het middenspel
onder grote druk, maar hij weigerde te capituleren, wat hem uiteindelijk een
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puntje en een smurf opleverde. De partij van de ronde was ongetwijfeld die
van Cor tegen Jeroen Kos. Cor nam veel
risico, maar uit zulke partijen kunnen de
mooiste overwinningen ontstaan. Zo ook
vandaag. In de diagramstand is zwart aan
zet. Einde oefening heet zoiets geloof ik.
Eindstand: 6-2 voor RDC. Hallo
finaleronde!

De laatste ronde van de dag moesten we nog even tegen Zaanstreek, maar die
waren al uitgeschakeld na twee nederlagen. In no time stonden we met 4-0
voor, waarna de teller uiteindelijk stopte op 7-1.
Nationale beker – kwartfinale
De derde en laatste dag van de beker is enigszins zoals de beker oorspronkelijk
begon. Verliezen betekent kansloos voor de finale, maar je mag nog niet gelijk
naar huis. Verlies je de eerste ronde, dan speel je dus om de beste verliezer te
worden op plek 9. Niet het meest inspirerende, maar het hoort er een beetje
bij. Aan RDC dus de taak te zorgen dat we zo lang mogelijk geen averij oplopen.
Ronde 1, de kwartfinale zeg maar, traden we aan tegen Het Noorden. Het
Noorden had twee relatieve krukken en twee relatieve toppers. Hun toppers
zaten tegen onze krukken en omgekeerd, dus het ging erom welke kruk het
beste kon keepen. In de reguliere wedstrijd
was de uitslag onbeslist. Richard M en Steven verloren, in meer of mindere mate kansloos.
In het diagram de stand bij Steven. Hij dreigt
met zwart volledig vast te lopen, dus haalde
hij ee a hoops o i atie uit et … 924 02.30x28 25-30 03.34x25 18-22 04.27x18
12x43. Na het droge 05.33-29 kwam Steven
er achter dat hij geen dam mocht halen en
er nog een paar schijven tegenaan moest
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gooien. Dat bleek teveel van het goede, dus speelde hij een verloren wedstrijd.
Gelukkig wisten Cor en Richard K hun partij vrij eenvoudig te winnen, zodat de
eindstand 4-4 werd. Remise.
In de finaleronde moet er natuurlijk wel een winnaar zijn, dus moest er een
barrage aan te pas komen. Cor en Richard K wisten wederom te winnen, dus
was het aan Richard M en Steven om een puntje te keepen. Beide slaagden ze
met vlag en wimpel. Richard M wist zelfs volledig onterecht te winnen, zodat
de barrage met 7-1 werd gewonnen. Hallo halve finale.
De tweede ronde mochten we aantreden
tegen Hijken DTC, een gedoodverfde finalist. We hadden allemaal een tegenstander
met een hogere rating, dus makkelijk zou
het niet worden. Toen Cor op bord 1 ook
nog eens van Hans Jansen verloor, leek het
vonnis getekend. Richard K kwam wel een
heel eind tegen Wouter Sipma, maar hij
moest uiteindelijk concluderen dat de diagramstand – met zwart aan zet – weinig
winstkansen geeft. Steven haalde een heroïsch punt tegen Jan Ekke de Vries, waarna Richard M een overmachtseindspel secuur in winst wist om te zetten.
Wederom 4-4, maar de nederlaag van Cor op het hoogste bord, betekende dat
we de barrage met klinkende cijfers moesten winnen. Cor werd wederom op
de pijnbank gelegd, maar ditmaal brak hij niet en wist hij een gelukkig puntje
binnen te harken. Steven wist zijn goede spel uit de reguliere ronde geen vervolg te geven en verloor een beetje knullig, zodat we al 3-1 achter stonden.
Beide Richards moesten winnen om nog kans te maken op de gouden medailles. Richard K wist het met versneld tempo gelukkig wel rond te breien tegen
Sipma. Richard M deed in wederzijdse tijdnood niet veel meer dan de remises
in één zet ontwijken, terwijl tegenstander Henk Kalk de remises in twee weigerde te zien. Uiteindelijk was Richard M daardoor met drie schijven naar dam
gedwongen, met een gelukkige, enigszins verdiende overwinning als resultaat.
Barrage: 5-3. Hallo finale!
De finaleronde zou er eentje van heroïsche gevechten moeten zijn. Van een
spannende stijd, mano à mano, prutser tegen topper waar de prutser op pure
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wilskracht de topper tot overgave weet te
dwingen. Ulysses tegen de cycloop, of wellicht is David tegen Goliath wat bekender.
De algehele gemoedstoestand kan niet
treffender getoond worden dan met het
volgende diagram. Hoewel Steven met
zwart onder druk staat, is er eigenlijk
weinig aan de hand. Wit is aan zet, maar
mag de één om twee natuurlijk niet nemen
door een simpel naslagje. Pepijn van den
Brink besloot daarom eerst een schijfje te
offeren via 01.27-21. Een normale pupil
zou het cadeautje dankbaar in ontvangst
nemen, maar bij Steven was de pijp leeg. Hij presteerde …
?? e liet
zich de rest niet meer bewijzen: 02.31x22 18x27 03.32x21 26x17 04.29-24
30x19 05.28-23 19x28 06.33x02.
De pijp was duidelijk leeg. Richard K was
ondertussen al van het bord gevaagd met
een zetje dat hij in goeden doen zelfs in
een sneldampartij zou hebben gezien. In
de diagramstand speelde hij 01.43-38? en
gaf gedesillusio eerd op a … 4-30
02.35x24 18-22 03.28x26 16-21 04.26x17
08-12 05.17x19 14x41 06.47x36 20x47.
Met een 4-0 achterstand liep Richard M
vervolgens in een remisecombinatie,
waarna hij de partij gelijk opgaf. Voor Cor
was er vervolgens weinig reden meer door
te spelen, dus accepteerde hij het
remiseaanbod van zijn tegenstander. Een jammerlijke nederlaag. De finale was
nog eerder afgelopen dan willekeurig welke andere partij in de
verliezerswedstrijden. Vooraf hadden we ongetwijfeld getekend voor een
zilveren medaille, maar de wijze waarop we in de finale werden afgeserveerd
as to h el s hrij e d…
Volgend jaar beter?
Richard Meijer

R D C 26
Nijmegen
Zomertoernooien.. Na vorig jaar al in een hittegolf gezeten te hebben was het
dit jaar ook raak. Denise en ik besloten om dit jaar in Nijmegen te proberen te
dammen, wat aardig lukte. Denise stond na zes rondes op +3 terwijl ikzelf na
vier tegenvallende remises op rij op +2 was gekomen. Helaas heeft de zomerhitte ons toen genekt, Denise op -1 en ikzelf op +0. Leuke fragmentjes zijn helemaal onderin te vinden.
De eerste ronde was leuk, na allebei in een zetje
gelopen te zijn toch nog remise gespeeld.
Henk Kleinrensink - Steven den Hollander 1-1
Na een centrumaanval gespeeld te hebben is een
kansrijke positie voor zwart op het bord gekomen. Helaas wist ik hier 03-09 te spelen waarop
34-29!! volgde. De positie is nu op een fraaie
manier gewonnen voor wit. Er volgde 48. 27-32
06-01 49. 32-38 als wit hier het sterke 30-24 speelt wint wit. Dit werd nagelaten waardoor ik nog remise kon binnen slepen. Denise ging het ook niet veel
beter af. Na een fraaie omsingeling tegen Frans Teijn nam ze te vroeg een zetje.
Gelukkig probeerde Frans haar door de klok te duwen, en vergat een keer of 3
te winnen.
Die dag erna weer 2 paaltjes. Tegen een talentvolle Chinees kwam Denise ver,
maar niet ver genoeg. Een goed staande aanval werd afgeruild, en het voordeel
bleek niet genoeg te zijn. Zelf zat ik tegen Arno Arends, een echte Gelderlandse
speler. Na wat hakjes van hem besloot ik maar een centrumaanval te nemen.
Een paar zetten later bleek die opeens goed te zijn, maar ook voor mij niet genoeg om te winnen.
In de middagronde dan wel succes. Denise wist van haar Russische tegenstandster te winnen in een laat klassiekje. Na een saaie partij kwam een gelijkwaardige stand op het bord. Haar tegenstandster bleef echter op winst spelen en
verloor daarna zelfs nog. Tegen Joop Roedolph had ik het een stuk lastiger. Na
een Molimard uitval kwam ik niet echt lekker te staan en bood dan maar snel
remise aan. Gelukkig nam hij het aan, want achteraf bleek ik heel slecht te
staan.
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Afbeelding 1: Focus
De loting viel gunstig uit. Denise mocht (terwijl ze op +1 stond) tegen een
zwakke tegenstander. Na een eenvoudige doorbraak konden er twee punten
worden bijgeschreven en kwam al vroeg in het toernooi op +2 te staan! Zelf
wist ik weer is een lekker kansloze positie op het bord te krijgen. Tegen een tegenstander die altijd boos wordt als hij verliest probeerde ik dan natuurlijk ook
alles om te winnen .
Steven den Hollander -Jan Riesthuis 1-1
Na een vermakelijke opening speel ik het foutieve
19. 28-22 Het idee hierachter is dat 12-17 verhinderd is (27-21 17x28 31-27 26x17 27-22!). Ook 1117 ziet er niet lekker uit na 27-21&32-27. Hij bleek
echter nog 16-21! te kunnen spelen. Dat zwart hierna niet won blijft een raadsel.
Denise wist in de volgende ronde weer te winnen.
Ditmaal van Remco Vredenberg na een fraaie forcing. Een score van +3 was haar beloning. Ook eindelijk een overwinning voor
ijzelf. Tege Harr Door er ik spele RDC s altijd goed of hij speelt sle hter
tege RDC ers . Ook deze keer aakte hij ee grote isser hal er ege de partij. Na een 2 om 3 gaf hij op.
Denise van Dam – Remco Vredenberg 2-0
Na het gespeelde 10-14 speelde Denise hier 47-41. De dreiging is niet pareerbaar en na 11-17 37-32 ging er een schijf verloren.
Denise stond knap in de top 10 en moest tegen Jasper Lemmen. Na een slechte
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opening kwamen er uiteindelijk talloze zetjes in, aangegeven door Jasper.
Jasper Lemmen-Denise van Dam 2-0
Denise speelde hier 10-15 en verloor vervolgens
hard, maar er waren andere opties. 25. ... 18-23
26. 29x20 23x32 27. 20-15 19-24 28. 30x08 2228 29. 15x13 28x46 30. 31x22 17x28 31. 38x16
28-33 32. 08x17 11x22
25. ... 18-23 26. 29x20 23x32 27. 33-28 32x23
28. 20-15 12-18 29. 15x04 14-20 30. 25x14
19x10 31. 04x15 23-29 32. 15x33 27-32 33.
38x16 22-27 34. 31x22 17x46
25. …18-23 26. 29x20 23x32 27. 42-37 19-23 28. 37x08 09-13 29. 20x18 22x02
30. 31x22 17x48 31. 26x08 02x13
25. ... 18-23 26. 29x20 23x32 27. 30-24 19x30 28. 25x34 14x25 29. 42-37 22-28
30. 33x22 17x28 31. 26x19 25-30 32. 31x33 30x48 33. 37x28
Erg mooi allemaal.
Soendoer Kalpoe – Steven den Hollander 0-2
Zelf wist ik ook te winnen deze ronde, wel iets
minder fraai als bovenstaande zetjes. Met zwart
sta ik hier al erg kansrijk. Echter na 33-29 is het
plots verrassend uit! 33-29 24x33 28x39 17-21!
En mijn tegenstander kwam er toen pas achter
dat hij kon opgeven.
De volgende dag moesten zowel Denise als ikzelf
tegen een Huissenaar. Denise mocht tegen Pepijn van de Brink en zelf had ik Geert van Aalten. Helaas allebei verloren. Denise wist na een slechte opening niet een goed vervolg te vinden en verloor door
een klein offer. Zelf kwam ik ook wat moeizaam uit
de opening.
Geert van Aalten – Steven den Hollander 2-0
Met zwart aan zet dacht ik slim 22-27 te kunnen
spelen om vrij te komen. Bij de laatste zetcontrole
kwam ik achter zijn fraaie weerlegging.
. … -27? 28-22! 27x38 43x32 18x38 37-32
38x27 36-31 27x36 29-23 19x28 33x22 17x28
26x10! Een originele Haarlemmer.
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Na 03-08 zou ik uiteindelijk toch nog vrij komen om het op de 48ste zet fout te
doen en de remise te laten liggen.
Ook de volgende dag ging het niet veel beter. Denise wist op het randje remise
te spelen tegen alweer een Russin. Hoe kansloos ik verloor zal ik niet laten zien
 Het was in ieder geval een fraaie partij van mijn tegenstander.
Om de slechte laatste 2 rondes waar ik niks over ga schrijven hieronder nog
wat enkele fragmentjes.
Johan Sterrenburg – Anton Permyakov 0-2
33. 44-50 verboden wegens lokzet wit! 34. 29-23!
50x22 35. 32-28 22x48 36. 23-18 13x22 37. 40-34
48x30 38. 35x02.

Chris Jurriëns – Sammy Amusah 2-0
25. .. 13-19? 26. 31-27 22x31 27. 26x37 17x26 28.
37-31 26x37 29. 38-32 37x28 30. 29-24 20x40 31.
35x04.

Beide fragmenten komen uit de partij Domchev – Achterstraat. De onbekende
Achterstraat heeft hier twee leuke combinaties gemist.

Diagram 1: 17-21 26x19 18-23 29x18 20x40 45x34
25-30 34x25 09-13 18x09 03x34 en drievoudige oppositie!
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Diagram 2: 13-19 24x13 25-30 34x25 03-08 13x02 1419 02x32 19x48 25x14 48x05

Anton Schotanus – Nick Waterink 0-2
Ook hier een dubbele oppositie, maar dan uitgevoerd. Na het foutieve 29-23 volgde 27-32 28x37
13-18 23x12 03x20 30-24 20x40 45x34 25-30! 34x25
04-09

Steven den Hollander
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EK junioren meisjes 2013
Van 1 t/m 7 augustus vond het Europees jeugdkampioenschap plaats. Ditmaal
in Polen, Bielawa. Dit was ongeveer een busrit van 10 uur, daarom vertrokken
we op 31 juli vroeg in de morgen vanaf Deventer Columschate. Vanuit Nederland waren we met een wat kleinere groep dan andere jaren, maar dat hield de
prestaties niet tegen, want uiteindelijk werd er 2 keer goud en 2 keer brons
behaald, ondanks het ontzettende warme weer.
Het toernooi begon zoals al gezegd op 1 augustus na een ongelofelijk lange
opening. Zoals altijd bekend gaat er altijd wat mis bij ronde 1, maar bij de junioren meisjes klopte er al helemaal niks van. Er stonden 2 meisjes op de lijst die
uiteindelijk niet meer meespeelden, maar de Nederlandse Mara Langeveld
stond helemaal niet op de lijst. Dat betekende dat zij in het systeem erbij
kwam, 2 er weggingen en een hoop chaos. De ronde was gepland om 14.00, we
begonnen om 16.00. Tussendoor had ik 3 tegenstanders geloot gekregen en 3
notatieblaadjes kunnen weggooien. Uiteindelijk speelde ik om 16.00 tegen de
Poolse reserve/dummy Aleksandra Holub. Om 16.00 begonnen we, om 16.15
stonden we weer buiten. Achteraf bleek dat dit de eerste keer was dat dit
meisje ooit gedamd had. Maar goed, de eerste 2 punten waren binnen.
Dag 2 was de eerste dag met 2 rondes. De ochtend ronde mocht ik aantreden
tegen een oude bekende van mij, Monika Pyrz. Ik speelde een ongelofelijk saaie
partij, behaalde slechts wat voordeel door een goede klassieke stand. Omdat zij
echter totaal niet wist hoe ze er mee om moest gaan, gingen de twee punten
gemakkelijk naar mij. Een betere start kon ik natuurlijk niet wensen.
Vanaf daarna ging het mis. In de middag ronde trof ik de Wit-Russische Anastacia Baryshava, de uiteindelijke kampioene van ons toernooi. Over deze wedstrijd ka ik ei ig positiefs zegge , aa gezie het ehoorlijk hard gi g. s
Avonds was het avondeten in het hotel al weg, dus moest een bak kebab mij
weer klaarstomen voor de volgende ronde. Deze bak kebab hielp mij niet echt
die ronde erna, waarbij ik het opnam tegen Nurguyana Azarova. De wedstrijd
liep opnieuw niet lekker, maar de klassieke stand was een tijd lang nog te houden. Wanneer ik tijdnood begon te krijgen, ging het helemaal mis. Opnieuw
een nederlaag, deze kwam alleen wat harder aan, aangezien het erg onnodig
was. Ronde 4 op dag 3 trad ik aan tegen Olga Gubarieva. Dit was opnieuw een
zeer slechte ronde, ondanks dat de opzet goed was. Wanneer ik het in het
middenspel goed kon voortzetten, deed ik dat niet. Wanneer ik in een remise
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stand voor een punt kon gaan, deed ik dat ook niet. Daarom verloor ik de partij
kansloos. 3 nederlagen op een rij was nou niet echt geweldig. Het plan was om
het nu maar eens beter te gaan doen.
Op dag 4 kreeg ik hier de kans voor. Ik mocht namelijk aantreden tegen Karina
Latysovic. Dit meisje doet al jaren mee aan deze toernooien maar is eigenlijk
nooit echt een bedreiging oor mij geweest. Ook deze keer ging het goed tegen
haar. Na de opening had ik al voordeel geboekt tegen haar. Ondanks dat ik haar
in het middenspel terug liet komen, maakte ze daar totaal geen gebruik van
waarna ik uiteindelijk een zeer goede stand op het bord kreeg. Uiteindelijk wist
ik dit gemakkelijk af te ronden. De middag hadden we geen ronde. Dit kwam
mooi uit, aangezien het buiten 40 graden was en dat ideaal weer was om eens
lekker een dag in het zwembad door te brengen. Een vrije middag kon ik natuurlijk wel even gebruiken.
Dag 5 was weer een dubbele ronde. Ik mocht aantreden tegen Janet Tamm. Daarin kwam een interessante stand na een wat vreemde partij aan bod. Ik
speel hier met zwart. Hier kan ik winnen door de
damcombinatie uit te halen met 22-27 en 19-23. Wit
haalt dan weliswaar dam met 08-02, maar die kun je
in de overgebleven stand (zie hiernaast) fraai afnemen!
Zwart kan hier namelijk 20-24 spelen! Wanneer wit er
2 naar 32 slaat, gaat zwart met de dam naar 37. Slaan
naar 27 doen we natuurlijk niet.  Ik heb dit helaas
wel gemist door het tijd tekort, maar won de partij
gelukkig wel.

De tweede ronde van de 5e trad ik aan tegen de Poolse Agnieszka Symanska. Ik
speelde niet een al te beste partij, en had daarom al vrij snel door dat ik niet
veel meer dan een punt zou gaan halen. Dit lukte uiteindelijk redelijk gemakkelijk, en met een score van +1 ging ik richting de laatste ronde van het toernooi.
Deze laatste ronde mocht ik opnieuw aantreden tegen een Poolse, ditmaal Arleta Flisikowska. Deze partij begon met een theoretische opening, waarin ik het
helemaal fout deed. Hierdoor kwam ik in een slechte stand terecht en zelfs een
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schijf achter. Toch deed zij het helemaal fout, waardoor ik zeer gemakkelijk
naar een punt kon spelen. Uiteindelijk behaalde ik uit 9 wedstrijden 10 punten,
en eindigde als 6e in de eindstand. Van te voren had ik niet echt een doel gesteld wat ik wilde gaan bereiken. Nadat ik 3 rondes had verloren vond ik een 6e
plaats heel erg prima.
De laatste dag was het sneldammen. Dit begon voor mij ontzettend goed. De
eerste ronde won ik, en de tweede ronde speelde ik remise tegen Flisikowska,
nadat onze klok het halverwege begaf. De derde ronde kreeg ik tegen Baryshava weer hetzelfde probleem, helaas eiste zij de 2 punten, ondanks dat ik een
schijfje meer had. Voor de rest wisselde ik overwinningen af met nederlagen,
en haalde dan ook uiteindelijk een gemiddelde score, en eindigde in het midden. Ik had er wel wat meer verwacht, maar uiteindelijk keerde ik met een
goed en gezellig gevoel terug naar Nederland. Het was een warme, geslaagde
week met een prima hotel. Midden in de nacht van 7 op 8 augustus kwamen
we terug aan in Nederland, en keerde iedereen terug naar huis.
Denise van Dam
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven?
Wie ben je?
Denise van Dam 
Wanneer en waar ben je geboren?
Ik ben geboren op 25 januari 1995 in Wageningen.
Wat is je burgerlijke staat?
Ik ben nog niet getrouwd, maar ik heb wel een relatie 
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)
Ik ben nu bezig met een combinatie jaar van het halen van mijn HAVO diploma
en MBO 4 medewerker Marketing en Communicatie. Daarna doorstuderen aan
een HBO 
Hoe lang dam je al en hoe ben je met dammen begonnen?
Ik dam sinds november 2005 en ik ben natuurlijk na het schooldamtoernooi
begonnen, zoals bijna iedere jeugdspeler.
Speel(de) je bij andere clubs?
Ja, ik speel op dit moment nog steeds ook bij WSDV Wageningen, aangezien ik
daar begonnen ben.
Wat is je grootste prestatie op damgebied?
Ik ben in 2011 op het wereldkampioenschap meisjes aspiranten gedeeld eerste
geworden. Helaas werd ik op het solkov systeem (weerstand) 4e waar ik erg
teleurgesteld om was, maar ook tevreden.
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld?
Datzelfde wereldkampioenschap, dat werd in Mongolië gehouden. Maar de
locatie van het hotel, stad en land zorgde er natuurlijk ook voor dat dit toernooi
voor mij belangrijker was, want wanneer kom je nou in Mongolië?!
Van welke muziek houd je?
Ik luister eigenlijk bijna alles, behalve klassieke muziek en keiharde punk muziek. Verder kun je me met alles wel gelukkig maken.

R D C 36
Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast)
Op dammen heb ik eigenlijk geen ambities, maar mijn grote ambitie is mijn diplo a s hale , doorstudere e gelukkig zij later.
Waar geniet je het meest van?
Weekendjes met Steven of vriendinnen, en natuurlijk de zon.
Van welke partij heb je het langst wakker gelegen?
Eigenlijk heb ik nergens van wakker gelegen, ik lig niet zo snel wakker van het
dammen. Maar ik heb wel eens een vreselijke partij gehad, ik gaf er namelijk
eens 4 weg. Dat heeft me wel dwars gezeten toen.
Wat was het meest bepalende dammoment in je leven?
Ik heb eigenlijk niet echt een meest bepalend dammoment gehad, maar als ik
er 1 zou moeten kiezen dan is dat de damnacht, dat heeft namelijk wel veel
bepaald ;)
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)
Ga altijd op je eerste ingeving af. 
Ok, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (of
een getal tussen de 0 en 21 waarmee we loten.)
Nummer 11!
Verzin een nieuwe vraag voor het volgende interview en geef aan welke bestaande vraag eruit mag?
Eruit:Erin: Wat vind je het leukste aan dammen?
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Een dammer in de straat
'Hé Jan, kijk, daar heb je hem weer!'
'Over wie heb je het, schat?'
'Die man daar. Die woont in onze straat, die liep er afgelopen zaterdag ook al.'
'Die man mag daar toch lopen als hij in onze straat woont?'
'Ja maar kijk dan naar hem! Hij heeft zo'n egaal grauwe jas aan en hij loopt licht
voorover gebogen. Hij heeft een plastic tasje bij zich en hij lijkt in gedachten
verzonken. Het zal toch geen dammer zijn, hè?'
'Een dammer? In onze straat? Dat lijkt me sterk, die zijn er toch bijna niet
meer?'
'Maar hij lijkt toch wel erg veel op een dammer en bovendien moeten ze toch
ergens wonen.'
'Ja, daar heb je wel gelijk in.'
'Ik vind het maar een naar idee hoor, Jan. Eerst al een Chinees en nu dit.'
'Nou ja, die mensen doen toch geen vlieg kwaad?'
'Geen vlieg kwaad, zeg je?! Heb je de kranten niet gelezen of zo! Ze zijn juist
super agressief. Ze slaan er zwarten. En soms hebben ze een heksenketel en
vorken en ze doen de raarste dingen op hun bord!'
'Echt waar? Dat zal toch niet.'
'Ik heb het toch gelezen! Denk je dat ik het sta te verzinnen of zo? Jan, ik ben
gewoon echt bang. Wat nou als ik die dammer 's avonds een keer tegenkom op
straat? Brrrr, ik moet al rillen bij de gedachte!'
'Nou, kom op Greet, zo'n vaart zal het niet lopen. Weet je wat, ik ga gewoon
eens kijken. Dan loop ik achter hem aan, kijk waar hij naar binnen gaat en dan
kijk ik af en toe even door de ramen wat ze aan het doen zijn.'
'Ik weet niet Jan, dat klinkt wel gevaarlijk. Doe je wel voorzichtig?'
'Ja, natuurlijk schat, tot zo.'
Jan deed snel z'n jas en schoenen aan en ging de voordeur uit. Hij moest nog
stevig doorstappen om de vermeende dammer weer in het vizier te krijgen.
Natuurlijk bleef hij wel op een veilige afstand. Jan was met opzet ook een
beetje voorovergebogen gaan lopen en had een bedachtzame blik op gezet om
niet te laten merken dat hij naar de man keek. Niet dat Jan echt bang was,
maar je kon toch maar beter geen onnodig oogcontact maken.
De reis van de mogelijke dammer eindigde voor het lokale oude gemeentehuis,
hij stak een sigaret op en keek om zich heen. 'Shit', dacht Jan, 'doen alsof er
niks aan de hand is, gewoon doorlopen'. De ogen van de man vonden Jan al
snel en volgde hem met interesse tot hij vlakbij was.
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De man besloot een praatje te maken.
'Goedenavond meneer', zei de man.
'Goedenavond', zei Jan.
'Komt u een kijkje nemen op de
damclub?'
'Nee, zei Jan, ik uhh, loop hier gewoon.'
'We hebben vanavond een open
avond, hoor, u kunt zo naar binnen
lopen, gewoon kijken of het leuk is, een potje meedoen, kost u niks.'
Jan was eigenlijk niet van plan om het van zo dichtbij mee te maken, maar het
was natuurlijk wel de beste manier om te kijken wat er allemaal gebeurde op
zo'n damclub. Jan twijfelde net te lang en de dammer rook z'n kans. 'Kom maar
mee, eerste kopje koffie is op mijn kosten' en zo liet Jan zich naar binnen praten.
Greet maakte zich ondertussen grote zorgen. Jan was al meer dan een uur weg
en had nog niks van zich laten horen. Dat ene uur werd langzaam twee en nog
langzamer werd het drie. Toen belde ze de politie.
'Goedenavond, met wijkagent Stuijvezand, wat kan ik voor u doen? 'Hallo, met
Greet van Dijk. Mijn man Jan is kwijt, hij ging 3 uur geleden naar die enge damclub en hij is nog niet terug.'
'Dat kan kloppen', zei de wijkagent, 'hij zit hier tegenover me op de huisdammersavond. Het is gezellig en we doen nog een potje. Daarna nemen we nog
een biertje. Het kan wat later worden. Goedenavond mevrouw van Dijk!'
En zo kwam RDC aan de eerste reguliere huisdammers. Velen zouden volgen. Er
werd een heuse huisdamklasse opgericht met een eigen competitie en die zou
na enige tijd een huisdamkampioen opleveren die de gevestigde orde van
clubdammers in zou blikken. Maar dat vertel ik misschien een andere keer...
De vul-pen
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