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Van de voorzitter
Beste lezers,
Graag voldoe ik aan het verzoek van onze duvelstoejager om een bijdrage te
leveren aan het laatste clubblad van dit kalenderjaar. Terugkijkend kan je stellen dat er veel veranderd is dit jaar, in het voorjaar gingen we naar een nieuw
onderkomen en moesten we onze vertrouwde gemeentewerf verlaten. Gemakkelijk was dat niet, want de vrijheid die we daar hadden zat ons als gegoten.
De huidige accommodatie is om het positief te bekijken wel comfortabeler en
bevindt zich meer in het centrum van ons dorp wat volgens mij op den
duur meer belangstelling en nieuwe leden op moet leveren. In dat verband
hebben wij dan ook onze open avonden georganiseerd, en hoewel er geen grote aantallen mensen hierop reageren, durf ik het toch aan om te stellen dat dit
een goede weg is om tot ledenwinst te komen. De reacties van deze mensen
was positief en aan ons is er nu de taak om een aantrekkelijk programma te
presenteren waardoor zij de clubavonden meer gaan bezoeken en uiteindelijk
lid van onze club worden.
Mocht er iemand onder de lezers zijn die mensen kent die ook geïnteresseerd
zijn in een gezellige avond dammen of ideeën heeft voor deze nieuwe groep,
meld je bij Laura, Arie, Richard of Cor, zij staan open voor elk gangbaar idee.
Nog een verandering waar ik bij stil wil staan is dat wij de competitie wedstrijden met het eerste en tweede gelijktijdig thuis en uit spelen. In mijn opinie
heeft dit een positief effect op het clubgevoel; onwillekeurig is er altijd interesse in wat het andere team doet en de gezellige sfeer na afloop begint al aardig
te wennen.
Wat ook niet onvermeld mag blijven is de prestatie van Marco de Leeuw: zijn
4e plaats op het wereldkampioenschap is er eentje om in te lijsten. Van harte
gefeliciteerd! Marco, als Rijnsburgse Damclub zijn wij bijzonder trots op je.
Met deze positieve kijk wil ik jullie goede feestdagen wensen, al zal dat niet
voor iedereen meevallen om welke reden dan ook, en een voorspoedig 2014

Rinus Kromhout
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Van de redactie
Ontsteld. Dat is de redactie, in positieve zin. Misschien was het de kerstgedachte of misschien toch de aanmoedigingen van Mariëlle, hoe dan ook, u heeft in
recordtijd prachtige verslagen ingediend en zodoende zou het misschien, heel
misschien nog kunnen lukken om voor de kerst een nummer uit te brengen.
In het bijzonder wil ik dit keer de mensen bedanken die u niet zo regelmatig in
dit clubblad treft: fam de Leeuw voor het WK verslag, Gé voor het Portugese
avontuur en last but not least, Anton voor het oppakken van de verslagen van
RDC provinciaal 2. Allen dank en stuur gerust over 3 maanden weer iets op!

Tot slot, iedereen een hele fijne jaarwisseling gewenst en een sportief 2014!

[ U ziet het nu niet meer, maar het was de redactie een doorn in het oog. U
moet namelijk weten dat een van de belangrijkste taken van de redactie is om,
naast het vergaren van de stukjes en alles tot een overzichtelijk, leesbaar en
indien mogelijk, samenhangend geheel te maken, ook te proberen om de bladvulling optimaal te krijgen, zowel voor het leesplezier als voor de drukkosten.
Middels deze informatieve bijdrage hebben we het gapende gat van 7 witte
regels toch op een onopvallende manier weten te dichten!]
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Clubkampioenschap, Hoofdklasse
Na een korte zomer, met als absoluut hoogtepunt natuurlijk het JKT, was het
weer tijd om met clubgenoten te degens te kruisen. Figuurlijke degens natuurlijk, we zijn een vredelievende club heb ik begrepen. Na de zomer staat het
clubkampioenschap op de agenda. Vorig jaar een prooi voor veelvraat Cor,
voorlopig moet hij het dit jaar eerst nog maar waarmaken.
Wat huishoudelijke mededelingen over de hoofdklasse: 12 spelers, 11 partijen,
27 vrijdagen. Moet lukken, zou je zeggen. Maar schijn bedriegt. Er vallen een
paar vrijdagen af vanwege de bijzondere toernooitjes die we zo nu en dan hebben (beker, Georgiev etc) en voor spelers in de provinciale competitie vallen er
nog weer een bergje af. Als je dan ook nog een sociaal leven hebt, tja, dan
wordt het ineens best krap. Zo kan het dus dat zelfs 16 extra vrijdagen niet genoeg zijn om alle partijen te spelen. Arjen heeft daar last van, dus hij was al begonnen met het thuis uitnodigen van tegenstanders, om ze daar – onder het
genot van een drankje – in de luren te leggen. Voorlopig nog weinig succesvol
overigens, want zijn tegenstander belde ziek af. Toeval? We zullen het waarschijnlijk nooit zeker weten.
Het verschil in gespeelde partijen is groot. Arjen heeft er pas vier gespeeld, Arie
hoeft er nog maar eentje. Voor de luie rekenaars onder ons: hij heeft er dus al
tien gespeeld. Verder valt op dat Steven al acht wedstrijden achter de rug
heeft. Dat staat in schril contrast met vorig jaar, toen hij twee rondes voor het
einde al zijn wedstrijden nog moest spelen. Zo ongeveer dan. Dat afstand geen
excuus kan zijn om partijen te spelen, bewijst Denise. Hoewel ze uit het Oostblok komt, heeft ze toch al zeven partijen achter de rug.
De animo is goed, de resultaten niet voor iedereen altijd naar wens. Zo liet Arno al enkele dure punten liggen, al maakte hij dat deels goed door Richard M
aan zijn steeds langer-wordende zegekar te binden. Cor maakte een slippertje
door iets te enthousiast op de winst te spelen tegen Thomas, die er vervolgens
met de punten vandoor ging.
Cor en Eric-Jan hebben de beste papieren voor het kampioenschap, met Arjen
en Richard K nog als gevaarlijke outsiders. Arjen moet dan overigens natuurlijk
nog wel zo’n beetje al zijn resterende partijen winnen.
Het lijkt erop dat de strijd om onder en boven de streep™ te eindigen, zal gaan
tussen Arie, Cees en Arno, al heeft Arie al wel bijna al zijn kruit al verschoten.
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Hij heeft niet veel kansen meer om te stijgen in de ranking.
Dan alleen nog wat techniek, te beginnen met Arie. Tegen Eric-Jan haalde hij
een zwaar bevochten punt binnen. Maar het had ook heel anders kunnen lopen. Het computergenie gaf onverbiddelijk de winst aan voor Eric-Jan met
zwart in de bijgaande diagramstand.
De stand van Arie is natuurlijk een puinhoop, maar na 01…12-17? kwam hij goed
weg met het spectaculaire 02.36-31! 26x48
03.33-29 24x44 04.40x49 48x30 05.35x24
19x30 06.28x08 17x37 07.08-02! en door
de dreiging 08.27-21! moest zwart berusten in remise. In de diagramstand had EricJan echter kunnen uithalen met 01…23-29!
02.34x14 24-30 03.35x24 16-21 04.27x07
18x09 05.07x18 13x35! met drie schijven
winst.
Dan nog een foutenfestival tussen Arjen en Thomas. Omdat het de eerste wedstrijd van de competitie was, waren beiden nog niet helemaal scherp.
In de diagramstand is Thomas aan zet. Hij
mist hier de winst via 01…14-20 02.25x14
19x10! 03.30x28 07-11 04.33x24 11x42! In
plaats daarvan ging Thomas verder met
01…08-12 02.17x08 03x12? waarna Arjen
besloot de dam te laten zitten die volgt na
03.27-21 26x17 04.25-20 14x34 05.43-39
34x43 06.38x49! 29x27 07.31x02.
In plaats daarvan speelde hij positioneel
verder met 03.43-39, waarna Thomas
03…12-17? presteerde. De derde winst
werd wel genomen. Arjen kreeg de felicitaties na 04.39-34 29x40 05.35x44 24x35 06.27-22 18x27 07.32x01.
Volgende keer de ontknoping…
Richard Meijer
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Clubkampioenschap, Eerste Klasse
Een blik op de stand leert allereerst dat het op dit moment vrij onoverzichtelijk
is, omdat er nogal wat spelers zijn die te weinig wedstrijden hebben gespeeld.
Wel is het zo dat iedereen nog wel uit kan komen al zal dat van een enkeling
wel wat discipline vergen. Wat de resultaten betreft heeft het er alle schijn van
dat Rinus zich wel gaat plaatsen voor promotie. Welke spelers hem daarbij
gaan vergezellen, is nu nog niet te zeggen. De beste kansen zijn voor Jan Oudshoorn, Jan Parlevliet en Nico Mul maar Anton, Kees en Martijn zijn zeker nog
niet kansloos.
Theoretisch is er ook nog een kans voor Jac en Gert maar voor hen lijkt promotie net te ver weg. Patrick van Beekum is bezig aan een geslaagd debuut; hij is
voor alle spelers in de groep een taaie tegenstander, als hij met wat meer routine een paar winstpartijen op zijn conto te kan schrijven in de komende tijd
dan doet hij binnenkort mee om een toppositie in deze klasse. Voor Teun en
Jan Lute geldt dat zij zich steeds beter weten staande te houden en er meer en
meer in slagen om punten te verzamelen.
Voor de tussenstand verwijs ik graag naar de website.
Rinus Kromhout
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Verslag van het eerste
Een slechter excuus dan ‘geen tijd’ bestaat er natuurlijk eigenlijk niet als je vantevoren weet dat je gevraagd zal worden een stukje te schrijven over de verrichtingen van het eerste in de Nationale Competitie. Ergens tussen medio september en medio december moet er toch wel een gaatje zijn om een stukje te
schrijven…? Ja, en nee. Ja, natuurlijk zijn er genoeg gaatjes om genoeg stukjes
te schrijven. Nee, want die gaatjes gaan veelal op aan een nieuwe hobby die
luistert naar de naam Ukkepuk. En dan blijkt dat je inderdaad de vraag krijgt
een stukje te schrijven, maar dan staat er nog niets op papier. En je geheugen
gaat er ook niet op vooruit van chronisch slaapgebrek.
Vandaar dat ik me er dit keer – geheel tegen de traditie in – makkelijk van probeer af te maken. Iemand anders heeft namelijk al stukjes geschreven voor de
pers. Met duizendmaal dankzegging ga ik toch stiekem kopiëren en plakken uit
de stukjes die Richard K al geeft bedacht. Ik zal ze wel larderen met wat luchtige diagrammen met kleine zetjes. Volgende keer… ja, volgende keer, dan ga ik
mijn leven weer beteren…
RDC 1 – Den Haag: 11-9. Goede start RDC Rijnsburg
Op 28 september speelde Rijnsburg zijn openingswedstrijd tegen Den Haag. De
start was goed en lang leek het een heel gemakkelijke overwinning te gaan
worden. Echter bij het eindspel ging er een hoop mis aan beide kanten. Gelukkig was RDC de gelukkigste.
Richard Kromhout kwam een schijf voor en dacht wel even makkelijk te winnen. Dat bleek er echter niet in te zitten. Richard Meijer had een goede stand,
maar toen hij in tijdnood niet de beste voortzetting koos, had ook hij een remise te pakken. Thomas Wielaard kreeg weinig, probeerde het nog wel in het late
middenspel maar meer dan remise werd het niet. Grote tegenvaller was Arjen
de Mooij. Die had waarschijnlijk in de opening al de partij kunnen beslissen,
maar vond het niet. Toen hij in het middenspel ook nog in een zetje liep, verloor hij zelfs nog. Denise van Dam had een goede stand, maar liet zich de kaas
van het brood eten en moest genoegen nemen met remise.
Eric-Jan van Reenen liet via ouderwets drukspel zien weer helemaal op niveau
terug te zijn en won dan ook dik verdiend. 6-6 tussenstand en het zag er op de
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rest van de borden niet al te rooskleurig uit. Gelukkig wist invaller Rinus Kromhout het eindspel goed te spelen en zo te winnen. Eric Hogewoning had de hele
partij aan de leiding gestaan, maar tegen een taaie tegenstander kwam hij niet
verder dan remise. Alleen Laura Andriessen en Steven den Hollander zaten nog
achter de borden, beiden met een schijf achter. Steven wist echter het schijf
terug te winnen en toen bleek het op tempo remise te zijn. Laura haar tegenstander ging zitten twijfelen en kwam daardoor in tijdnood en wist de winst
niet meer te vinden, zodat ook Laura nog remise speelde.
Een vooraf verwachte overwinning, maar met veel meer geluk tot stand gekomen dan we vooraf hadden verwacht.
Arjen liet zich foppen met 01.43-38? 2833! waarna op 02.38x29 een dam zou volgen met 02…12-17 03.21x12 03-08
04.12x03 13-18 05.03x20 15x33 06.39x28
30x50. Arjen sloeg daarom maar gelijk
02.39x28 maar verloor natuurlijk kansloos.

Richard M miste een dam of schijfwinst in
zijn partij nadat Jeroen Kos net 01…15-20?
heeft gespeeld. Hij begint met 02.28-22!
17x28 03.26x17 11x22 04.32-27! waarna
zwart moet kiezen of delen. Of laten slaan
met schijfverlies, of sluiten met 04…13-18
met een dam na via 05.31-26 22x31 06.3024 20x38 07.42x04 31x42 08.47x38. Het is
wel een dure dam, dus de computer weet
het niet te winnen met wit. Maar ja, het
was wel kansrijker dan de partij…
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WSDV – RDC 1: 10-10. RDC Rijnsburg laat matchpunt liggen.
Op 5 oktober speelde RDC zijn tweede wedstrijd van het seizoen. Tegen WSDV
uit Wageningen ging er veel mis.
Denise van Dam had in de opening al vrijwel winnend voordeel. Ze vond echter
niet de beste variant en kwam toen zwaar onder druk te staan, wat uiteindelijk
in een nederlaag resulteerde. Thomas Wielaard had een saaie partij, waarin
weinig tot niets gebeurde en remise was dan ook logisch. Steven den Hollander
heeft tot tweemaal toe een eenvoudige slagwending gemist die beiden direct
winst hadden opgeleverd, nu moest hij berusten in remise. Cor van Dusseldorp
was direct scherp, in een zeer scherpe partij bleek hij degene te zijn die beter
rekende en zo een mooie overwinning boekte.
Richard Meijer boekte een overwinning uit het niets, lange tijd leek hij licht onder druk te staan. Toen zijn tegenstandster echter vast liep, bleek opeens hij de
goede kleur te hebben en wist hij dan ook te winnen. Laura Andriessen probeerde via een omsingeling haar tegenstander te verslaan, maar ze kreeg het
niet rond en moest toen hard vechten voor een punt, wat haar ook lukte.
Eric Hogewoning stond vrijwel de gehele partij in tijdnood. Sinds dit seizoen
spelen we met een andere tijdsverdeling. Hierdoor krijg je er elke zet 1 minuut
bij. Eric wist optimaal gebruik te maken van deze nieuwe tijdsverdeling en wist
langzaam, vanuit een mindere stand het om te bouwen naar een krachtige
aanval die ook nog een overwinning opleverde. Eric-Jan van Reenen leed een
onnodige nederlaag, in het late middenspel zag hij over het hoofd dat zijn tegenstander gewoon gratis naar dam kon lopen. Dit betekende dan ook een nederlaag voor hem.
Het drama bij Richard Kromhout was misschien nog groter. In een licht voordelige stand, mist hij totaal een zet van zijn tegenstander, waarna een schijf offeren het enige was wat hem restte. Dapper door vechten leverde echter niks op.
En als slotstuk wist Arjen de Mooij een gewonnen eindspel niet te winnen,
waardoor een vrijwel zekere overwinning voor RDC toch nog uitmondde in een
gelijkspel.
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Steven miste hier de winst na 01…18-23?
02.28-22 17x28 03.27-21 26x17 04.30-24
19x39 05.44x02!

De tweede winst kon met 01.27-22 0711of? 02.22-18! 23x12 03.30-25 met
schijfwinst.

In de diagramstand gaf Richard K maar een schijf weg, want wat anders? Op
01.33-28 volgt 01…23-29! 02.34x23 18x29
met schijfwinst na bijvoorbeeld 03.27-22
25x34 04.39x30 20-25. Op 01.33-29 volgt
een simpele winst met 01…23-28
02.32x23 20-24 03.29x20 18x40 04.35x44
15x35. En de laatste mogelijkheid 01.2722 18x27 02.31x22 wordt hardhandig afgestraft met 02…23-29 met op 03.34x23
25x34 04.39x30 12-18! 05.23x12 08x48 en
op 03.33x24 20x40 04.35x44 25x34
05.39x30 16-21! en schijfje rapen met
06…12-18.
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RDC 1 – Van Stigt Thans 2: 13-7. Verwachte ruime zege een feit
Op 19 oktober speelde RDC tegen Schiedam 2. Na het zien van de paring gingen
we uit van een relatief makkelijke overwinning. En die verwachting kwam ook
geheel uit.
Richard Kromhout won in no-time via een centrumomsingeling. Richard Meijer
stond eigenlijk de hele partij beter, toen zijn tegenstander in een lichte combinatie liep was het pleit snel beslist. Steven den Hollander speelde een knotsgekke partij, kwam een schijf achter, maar had compensatie, omdat zijn tegenstanders lange vleugel helemaal leeg was. Dit leek even zelfs te winnen, maar
de uiteindelijke remise deed recht aan beide spelers.
Thomas Wielaard probeerde wel om het interessant te maken, maar zijn tegenstander werkte niet mee, dus uiteindelijk gebeurde er weinig met remise
als resultaat. Eric Hogewoning speelde zeer aanvallend, zette een schijf van
hemzelf midden tussen de vijandelijke linies, zonder directe aansluiting, maar
door een web van combinaties wel gedekt. Dat zijn tegenstander uiteindelijk
nog remise wist te vinden, was een kleine domper. Laura Andriessen speelde
tegen een andere vrouw, wat zelden voorkomt op ons niveau. Laura trok het
initiatief naar zich toe, maar toen ze in het middenspel de sterkste voortzetting
mistte, moest ze nog vechten voor een punt, maar dat lukte haar uiteindelijk
vrij gemakkelijk.
Eric-Jan van Reenen speelde een degelijke partij. Toen aan het eind van het
middenspel zijn tegenstander dacht te vereenvoudigen, had Eric-Jan een leuke
combinatie achter de hand. Met een schijf meer wist hij uiteindelijk op een leuke wijze ook nog te winnen. Arjen de Mooij bereikte aanvankelijk weinig. Op
het moment dat zijn tegenstander in het middenspel van de gebaande paden
afweek, leek Arjen nog kansjes te krijgen, maar niet genoeg voor winst.
Cor van Dusseldorp greep zijn tegenstander vanaf het begin van de partij bij de
strot. Heel lang wist zijn tegenstander zich staande te houden, maar aan het
eind van de middag bleek hij toch aan het eind van zijn latijn en wist Cor de
winst te pakken. Als laatste was Denise van Dam nog bezig, met zeer gedurfd
spel was ze begonnen, het was dan ook een domper dat ze in het eindspel geen
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remise kon vinden en zo moest berusten in de enige nederlaag voor RDC van
de dag. Alles bij elkaar een duidelijke 13-7 overwinning.
Eric-Jan forceerde hier de winst met
01…21-26! waarna de geplande terugruil
met 02.38-32? niet mag vanwege
02…28x37 03.31x42 13-19 04.24x04 22-27
05.04x31 26x48. Zijn tegenstander moest
dus naar voren met 02.31-27 22x31
03.36x27 en verloor een schijf en de partij
met 03…28-32!

Richard K forceerde hier illustratief de
winst met 01…18-23! 02.38-32 13-18
03.44-39 of? 23-29 04.45-40 of? 29x38
05.32x43 19-23! 06.28x30 25x45

TDV – RDC 1: 13-7. RDC Rijnsburg leidt zware nederlaag
Een zware nederlaag voor RDC deze keer. Tegen een van de twee titelkandidaten kwam RDC er niet aan te pas. TDV uit Tilburg bleek een maatje of twee te
groot. Een remise van Cor van Dusseldorp als eerste was eigenlijk al het definitieve breekpunt voor RDC. Want op dat moment stonden er drie borden al zo
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goed als verloren. Dus toen Cor na een ruilerige partij tot remise kwam, stond
het verlies eigenlijk al vast. Als tweede was Laura Andriessen uit, ze nam een
flankaanval, maar toen er in het middenspel een lek bleek te zitten in haar verdediging, verloor ze haar gehele korte vleugel en was het een koud kunstje
voor haar tegenstander om te winnen.
Denise van Dam had een korte vleugelopsluiting, waarbij in het middenspel de
spanning hoog opliep, zelfs na uitgebreide analyse was niet duidelijk wie er nu
beter stond, maar Denises kleine blunder in die spannende stand zorgde ervoor
dat het pleit snel beslecht was. Thomas Wielaard trachtte een omsingeling op
het bord te brengen, maar dit mislukte eigenlijk compleet en toen moest ook
hij in verlies berusten. Steven den Hollander speelde een knotsgekke partij,
waarbij beiden spelers het uiterste vroegen van hun rekenvermogen en tactisch vernuft. Toen Stevens tegenstander een dam over het hoofd zag, kwam
Steven er beter uit, maar meer dan remise was het niet.
Richard Kromhout probeerde uit alle macht om spanningen op het bord te creeren, maar zijn tegenstander wilde niet meewerken. Toen leek het erop dat er
een voordelige rustige klassieke stand op het bord stond, maar de schijn bedroog. Want via een aantal offers had zijn tegenstander de stand eigenlijk in
handen. Toen Richard dat te laat door had, verloor hij kansloos. Arjen de Mooij
speelde een goede partij. Vooral veel laveren, wat hem wel voordeel bracht,
maar niet genoeg voor de overwinning. Richard Meijer wist als enige aan Rijnsburgse kant te winnen. Via een flankaanval verkreeg hij steeds meer velden op
het bord. Toen zijn tegenstander uit wanhoop een schijf offerde, was het pleit
beslecht. Eric Hogewoning ging vrijwillig in de hekstelling staan. Dit leverde een
spannende partij op, maar het evenwicht
werd nooit echt gebroken. Tenslotte
speelde Eric-Jan een leuke klassieke partij.
In het late middenspel kwam hij in het
voordeel, maar zijn tegenstander was
dig genoeg om het remise te maken. Alles
bij elkaar een 7-13 nederlaag, die hard
aankwam bij RDC.
Richard K kreeg het lid op de neus met
01…25-30 02.34x25 23-29! en goede raad
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is duur… Sluiten met 03.42-38 verliest kansloos door 03…19-23! 04.28x30 17-22
05.33x24 22x44, dus koos Richard voor 03.28-23 29x47 04.23x21 26x17 05.3933 47x29 06.27-22 17x28 07.32x34 24-30 08.35x24 19x39 met schijf- en later
ook partijverlies.
RDC 1 – Constant Charlois: 11-9. RDC 1 wint toch nog van Constant Charlois
Een opvallende paring rolde er uit de koker. Constant Charlois zat zo ongeveer
omgekeerd op sterkte en Rijnsburg had wat sterke spelers die niet draaien omlaag gezet. Richard Kromhout, één van de spelers die niet draait, trof het niet
tegen een oud WK deelnemer. Toen hij net in het middenspel in een vernietigende damcombinatie liep, was het pleit beslecht. Steven den Hollander speelde tegen een invaller. Na een goede partij werd de stand te ingewikkeld voor
zijn tegenstander en met een leuke lokzet die beiden even op dam bracht, won
Steven verdiend. Eric-Jan van Reenen had ook een invaller en nadat hij al vroeg
een schijf was voorgekomen, liet hij de kaas niet van zijn brood eten. Met zowel een korte vleugelopsluiting als een hekstelling tegelijk op het bord, wist hij
zijn voordeel optimaal te benutten, wat resulteerde in een prachtige winst.
De volgende die leek te gaan winnen was Thomas Wielaard, na een compleet
mislukte opening van zijn tegenstander had Thomas zo veel positioneel voordeel dat het een kwestie van tijd leek. Zijn tegenstander wist zich echter via
een handige manoeuvre uit zijn benarde positie te redden. Thomas was zo
aangedaan, dat hij verdere winstpogingen vergat en zich tevreden stelde met
remise. Cor van Dusseldorp was weer eens ouderwets op dreef. Een doorbraak
voor 2 schijven leek wat aan de dure kant, maar Cor had alles goed berekend
en de beste variant die zijn tegenstander ook vond, bleek uit te monden in een
standaard winst eindspel. Een ruime voorsprong dus voor RDC en wat zagen de
andere borden er goed uit. Het werd echter nog heel spannend.
Richard Meijer had zijn tegenstander helemaal stuk gespeeld, echter een eenvoudige combinatie gooide roet in het eten. Toen Richard daarom via een offer
probeerde de spanning erop te houden, koos zijn tegenstander direct voor de
remise. Arjen de Mooij had in de opening al een schijf gewonnen, al was de
stand die overbleef combinatief zeer gevaarlijk. 30 zetten lang ging het goed,
maar net voor het einde toch nog een kleine blunder van Arjen, zodat hij het
niet af kon maken en tevreden moest zijn met remise. Laura Andriessen stond
vanaf de opening beter. Ze anticipeerde echter niet goed op een grote ruil in
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het middenspel. Hierdoor kwam ze steeds meer onder druk te staan. Via een
offer probeerde ze het nog, maar dat was gedoemd om te mislukken, wat dan
ook gebeurde. Maar nog weinig aan de hand, nog steeds op voorsprong en 2
betere standen op de borden.
Denise van Dam speelde een loei-spannende opening. In dit geval bracht het
haar wat ze wilde: een zeer voordelige stand. Haar tegenstander wist niet goed
om te gaan met zijn ruimte en het leek alsof hij gewoon helemaal vast zou lopen. Zover liet hij het echter niet komen, offerde een schijf en speelde door.
Denise kreeg toen de kans om nog een schijf te winnen, maar ze dacht dat ze
hem weer helemaal vast kon zetten. Ze had helaas een kleine wending over het
hoofd gezien en moest zo berusten in remise. Als laatste zat Eric Hogewoning
nog. Eric speelde een Keller opening en leek lang aan de goede kant van het
bord te zitten. Toen hij echter in het late middenspel koos om actief te gaan
verdedigen, kwam hij nog in zwaar weer terecht. Gelukkig had hij de kleine
trucjes van zijn tegenstander in het eindspel door en kon hij gemakkelijk naar
remise afwikkelen en won RDC toch nog.
Richard K werd in deze stand weggecombineerd via 01…13-18 02.22x02 21-27
03.32x21 23x32 04.38x27 14-20 05.25x23
15-20 06.30x19 03-08 07.02x13 09x49!

Denise liet zich met een schijfje meer
alsnog de kaas van het brood eten via
01.34-30 25x43 02.42-38 28x39 03.38x09
met een benauwde remise als resultaat.
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Heijmans Excelsior – RDC 1: 10-10. Eerste tiental blijft steken op 10-10
Zonder teamcaptain Richard Kromhout, hij werd prima vervangen door Mariëlle Meijer, kwam het eerste tiental van RDC niet verder dan een 10-10 gelijkspel
bij Heijmans Excelsior.
De wedstrijd begon moeizaam. Richard Meijer wist een, in ieder geval op het
oog, goede stand op te bouwen tegen grootmeester Ndonzi. Hij gebruikte daar
wel veel tijd voor, en die tijd miste hij in het late middenspel. Met een fraaie
combinatie werd Richard van het bord geslagen. Beter ging het bij Cor van Dusseldorp. Cors tegenstander speelde weifelend de opening, waardoor hij een
aantal zwaktes kreeg. Even leek het erop alsof Cor toen al een schijf zou winnen, maar dat gevaar werd afgewend. De positie van Cor bleef echter sterk, en
dat was voldoende voor twee punten.
Steven den Hollander beleefde een moeilijke middag. Hij kreeg geen grip op de
strategie van zijn tegenstander en nadat hij ook een tactische manoeuvre over
het hoofd zag, veranderde zijn stand in een ruïne. Niet veel later kon hij dan
ook opgeven. De gelijkmaker kwam echter weer snel. Laura Andriessen had
een groot centrumoverwicht. Hoewel haar tegenstander erin slaagde met ruilen de stand overzichtelijk te maken, bleef de druk groot. Een enkel foutje was
voldoende voor een snelle schijfwinst en niet veel later ook partijwinst.
In het restant van de wedstrijd werd niet meer gescoord, maar kansen waren
er nog wel. In de wedstrijden van Thomas Wielaard en Mariëlle Meijer waren
het misschien alleen nog maar speldenprikjes, Arjen de Mooij kwam dicht bij de
winst. Na een strategische fout van de speler van Heijmans, klemde Arjen diens
stand volledig in. Slechts door tijdig materiaal te investeren in een doorbraak
naar dam werd een Rijnsburgse voorsprong voorkomen. En het zat ook mee.
Eric-Jan van Reenen kwam langzaam maar zeker in een lastige positie. Pas nadat zijn tegenstander te gehaast wilde winnen, wist Eric-Jan het tij te keren en
een remise uit het vuur te slepen.
De grootste kans op een Rijnsburgse overwinning kwam op het bord van Denise van Dam. Halverwege de wedstrijd had zij al een goede mogelijkheid gemist,
maar in het late middenspel had zij zich duidelijk herpakt. Met goed spel speelde ze naar een offervariant toe, die voldoende leek voor de winst. Ook hier zat
het tegen, Denise's opponent gaf bijna al zijn schijven weg om toch maar op
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dam te komen. Het bleek voldoende voor een nipte remise. De 10-10 kwam op
het bord door de remise van Eric Hogewoning. Hoewel hij veel tijd verbruikte
voor de opening, kwam hij zwaar onder druk. De combinatie van weinig tijd en
een slechte stand was zorgelijk, maar juist op dat moment liet Eric zijn beste
spel zien. Hij worstelde zich onder de druk uit en bereikte een gelijkwaardige
remise.
Door dit gelijkspel is RDC blijven staan op de vijfde plaats in de hoofdklasse van
de KNDB. De volgende wedstrijd tegen Lent zal moeten blijken of RDC nog naar
boven kan kijken, of genoegen zal moeten nemen met een plaats in de middenmoot.
Richard M kreeg in deze stand een dam om
zijn oren via 01.28-23 19x28 02.30x08!
03x12 03.26-21 17x27 04.36-31 26x37
05.48-42 37x48 06.39-34 48x30 07.35x04

Cor staat natuurlijk al hartstikke goed,
maar hoe win je een gewonnen stand?
Nou, gewoon, zo: 01.28-23! 18x29
02.34x23 dreigt een schijfje te rapen met
03.32-27, terwijl 02…16-21 niet kan vanwege 03.49-43 met een heuse één om
twee dreiging, dus veel beter dan de partijzet is er niet. 02…08-13 of? 03.32-27 1721of? 04.26x30 25x21. Schijfverlies is afgewend, maar de overblijvende stand is
nog erger dan de diagramstand. Cor won
simpel na 05.31-26 21-27 06.23-19 met al
snel een dam en partijwinst.
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RDC 1 – DC Lent: 14-6. RDC wint makkelijk van Lent
In de zevende ronde speelde RDC tegen Lent. Dit werd een vrij gemakkelijke
middag voor RDC. Arjen de Mooij zijn tegenstander speelde een nogal onalledaagse stand. Al snel moest zijn tegenstander een schijf offeren, maar dat hielp
niet veel, want even later haalde Arjen een dam uit en was de winst binnen.
Eric-Jan van Reenen beleeft een goed seizoen en als het dan loopt, dan win je
ook potjes waar je pas laat echt voordeel verkrijgt. Zo ook afgelopen zaterdagmiddag. Eric Hogewoning kwam zwaar onder druk te staan, toen hij in tijdnood
ook nog in een kleine combinatie liep was het pleit beslecht. Cor van Dusseldorp z’n tegenstander ging wat wild in de aanval. Via een handige opbouw,
waar Cor wat zetjes meenam, wist Cor het schijf te winnen en was het vervolgens een koud kunstje om de partij ook af te maken.
Steven den Hollander had zijn dag niet. In een hele moeilijke spelvorm dacht hij
er te makkelijk over en toen de stand wat dunner werd, bleek hij heel slecht te
staan. Hij probeerde nog uit alle macht iets te redden, maar dat was tevergeefs. Denise van Dam had een spannende partij en de vraag was lang wie
breekt er het eerst door. Uiteindelijk was het haar tegenstander, maar wel ten
koste van een schijf, dit resulteerde dan ook in remise. Richard Kromhout
kwam helemaal verkeerd uit de opening. Gelukkig voor hem keerde het in het
middenspel wat. Echt voordeel verkreeg hij pas toen hij een doorbraak nam
voor 2 schijven. Toen zijn tegenstander de remise vervolgens niet vond, won hij
alsnog.
Richard Meijer speelde met een heel zware korte vleugel, het leek lang niet
veel op te leveren, maar in het late middenspel kwam hij uiteindelijk in het
voordeel, toen zijn tegenstander niet het goede eindspel koos, wist hij ook nog
te winnen. Laura Andriessen wist eerst een aanval af te slaan. In de lange opbouwfase nadien, wist ze handig gebruik te maken van haar sterke centrum.
Toen haar tegenstander daar iets aan wilde doen, bleek Laura een schijf te
winnen. Daarna was het eindspel een eitje voor haar. Thomas Wielaard probeerde veel, maar tegen een taaie tegenstander was weinig eer te halen. Zo
was de remise geen onverwachte uitslag. Alles bij elkaar een ruime 14-6 overwinning.
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Arjen had al een schijfje cadeau gekregen
en mocht in de diagramstand uithalen. Wel
even de goede winst, dus niet te gehaast
01.34-29? met dam voor zwart. Nee,
nauwkeuriger is 01.24-19! 13x24 02.34-30
25x45 03.44-40 45x34 04.39x19 23x14
05.32x03

Steven had het met zwart niet makkelijk.
Zojuist een kansrijke, zo niet gewonnen
voortzetting gemist en nu moet je verplicht
berusten in een grote vereenvoudiging.
01…11-17 is niet echt aantrekkelijk door
02.31-26 met schijfwinst voor wit. 01…1217 is nog veel erger door 02.24-19! 13x35
03.29-24 20x38 04.43x01 met winst voor
wit, en hetzelfde geldt voor 01…04-10, via
wederom 02.24-19! 13x35 en dan
03.31x26 22x31 04.33x04.

De twee om twee met 01…28-32 is ook niet echt een serieuze winstpoging, dus
kwam Steven maar in arren moede met 01…14-19 waarna een grote hak volgde
met 02.29-23 18x38 03.43x14 20x29 04.34x23 25x43 05.49x38 09x20 06.27x09
03x14 met een makkelijke stand voor wit. Steven kreeg geen voet aan de grond
en werd met een nul naar huis gestuurd.
Richard Kromhout & Richard Meijer
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Verslag van het tweede
Het overlijden van Jan Schijff en het niet meer beschikbaar zijn van Arno Kooloos, Marielle Meijer Kromhout en Martijn Boekee betekende dat we op zoek
moesten naar een andere invulling van het team. Gelukkig waren Ge Berbee,
Cees van den Bosch en Rinus Kromhout bereid de open plaatsen in te vullen.
Ook Marco de Leeuw kwam daar later nog bij en vlak voor de competitie was,
terug van weggeweest, Pieter Jan Rijken beschikbaar als invaller.
Omdat de basis best wel wat aan de smalle kant was, was het team met deze
spelers erbij in ieder geval verzekerd van genoeg mensen, vooral in de uitwedstrijden.
De eerste wedstrijd was tegen het op papier zwakke Den Haag 2. Ondanks het
feit dat Den Haag goed tegenstand gaf, ging de individuele klasse van ons team
wat later die middag een rol spelen. Hoewel er sommige spelers door pech
werden achtervolgd, werd er wel gewonnen met een ruime 13-7 score. Ook in
de tweede wedstrijd tegen DC Scheveningen ging het op vergelijkbare wijze.
Dit keer hadden we ook Pieter Jan als invaller bij ons, en de wijze waarop deze
oud-eerste speler zijn tegenstander oprolde was indrukwekkend. Ook de voorzitter was als invaller succesvol en hij won op subtiele wijze. Marco had pech
dit keer want hij overzag een slagzet die hem de partij kostte. Het treffen werd
ontsierd door het niet goed worden van de heer Eijgenraam. Deze partij werd
later door de KNDB verloren verklaard. Uiteindelijk was er de ruime overwinning met 4-16.
De wedstrijd tegen de gevaarlijke outsider van Stigt Thans 3 werd een spannende wedstrijd. Cees had de pech dat zijn tegenstander niet op kwam dagen,
maar dit betekende wel een voorsprong met twee punten. Na een heel aantal
remises, waarbij het geluk niet geheel aan onze kant, was ging de partij van Nico verloren. Marco, echter, werd matchwinnaar want hij slaagde erin zijn tegenstander te verslaan zodat we toch nog de winst wisten te pakken met 11-9.
In de vierde ronde troffen we een titelkandidaat n.l. De Kroonschijf. Voor deze
ploeg was het erop of eronder want zij hadden zich tot doel gesteld te promoveren, maar zij hadden al een keer verloren. Deze wedstrijd werd een echte
kraker. Invaller Pieter Jan was opnieuw van grote waarde door snel de overwinning te pakken. Hierna volgden veel remises waarin we soms meer hadden
moeten pakken. Helaas overzag Cees een meerslag zodat hij als enige verloor.
Hiermee werd de eindstand 10-10 gelijk.
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Intussen deelde het team de koppositie met De Variant. Deze tegenstander
stond de ronde daarna op het programma. Ondanks uitstekend spel van de
meesten van onze spelers wisten we het verschil net niet te maken. Veel voordelige standen waren net niet te winnen en eindigden in remise. Verlies was er
voor Cees die niet meer uit een korte vleugelopsluiting wist te ontsnappen en
ook Marco liet zich na een goede partij in het eindspel foppen zodat ook deze
partij verloren werd. Pieter Jan wist als enige wel te winnen in een fraai eindspel. Helaas dus net niet genoeg, er werd verloren met 11-9. Als enige troost
wisten we wel onze tweede plaats op de ranglijst te handhaven.
De wedstrijd, tegen het op papier zwakkere Constant-Charlois, was een lastige
wedstrijd. Deze ploeg speelde uitermate verdedigend en daar hebben veel spelers van ons team moeite mee. Geduld is dan het toverwoord, maar hier en
daar ging het toch nog mis. Gé overzag een damzet, kwam een schijf achter en
speelde manmoedig door maar verloor uiteindelijk wel de partij. Ook Cees had
pech want hij had alle cruciale velden in zijn bezit toen hij een afruil verkeerd
interpreteerde. Hierna wist zijn tegenstander zelfs nog te winnen. Ook Albert
had het niet gemakkelijk tegen de oude heer de Regt. Meer dan een remise
rolde er niet uit. Hiertegenover stonden uiteindelijk wel veel overwinningen.
Pieter Jan won omdat zijn tegenstander een verkeerde slagzet uithaalde en vier
schijven cadeau gaf. Ook Arie, Gera, Nico, Jack en Jan Parlevliet wonnen hun
partij waarmee een 14-6 overwinning werd behaald.
De zevende ronde speelden we tegen het zwakke Dordrecht. Hoewel je nooit
van te voren kunt uitgaan van zwak op grond van hun gemiddelde rating was
dit toch wel een eenvoudige overwinning. Arie had pech want zijn tegenstander was er niet en dat betekende dus een twee nul voorsprong. Hier stond echter tegenover dat Gera in een openingszetje( Lochtenberg) liep en een schijf
verloor. Uiteraard ging zij goed door en zij wist uiteindelijk nog een remise te
scoren. Zoals zo vaak tegen dit soort spelers is geduld een schone zaak. Casper,
Gé, Albert en Cees wisten overtuigend te winnen. Na voordelige remises van
Nico, Jack, Jan en Marco werd de eindstand een 15-5 overwinning. Met deze
overwinning handhaven we onze tweede plaats, een goede prestatie.
Arie Schoneveld
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Verslag RDC Prov 1
Nadat wij vorig jaar glansrijk kampioen waren geworden in de eerste klasse van
de provinciale competitie mogen wij het dit jaar proberen in de hoofdklasse.
Op papier zijn wij samen met Damlust de sterkste teams (gemiddeld 1300+). De
doelstelling is (uiteraard) om kampioen te worden. Halverwege de competitie
loopt het voorspoedig. De topper tegen Damlust eindigde onbeslist. Cruciaal
worden de ontmoetingen met medekoploper Den Haag en outsider Van Stigt
Thans.
De Lier-RDC
De eerste ronde mochten wij het opnemen tegen het zwakke De Lier. Sterspeler daar is Peter van der Stap, maar vooraf wisten wij al dat hij de World Cup
speelde en dus niet mee zou kunnen doen. Helaas misten wij Cor (moest zich
gaan verloven) en Richard (vadertje en moedertje spelen). Met Laura en Rinus
als invaller hadden we echter niks te klagen. De heenreis verliep goed, tot we in
een enorme stormbui terecht kwamen. Toen we uiteindelijk aankwamen was
het gestopt met regenen zodat de mensen zonder jas opgelucht naar binnen
konden.
De wedstrijd zelf verliep wat raar. Na ongeveer dertig minuten werd de tegenstander van Laura opgebeld dat er thuis problemen waren. Sportief werd daarom maar remise afgesproken. Niet veel later speelde Thomas remise. In een
schijnbaar slechte stand werd een grote hak genomen en daarna gelijk remise
overeengekomen. Ook de tegenstander van Rinus werd gebeld, zijn dochter
was aan het bevallen. De partij zou later wel doorgaan. Intussen had Arjen al
gewonnen. Zijn tegenstander maakte een fout in de opening en kwam daardoor erg bedenkelijk te staan. Niet veel later liep hij in een dubbele dreiging en
was ons eerste doelpunt een feit.
Steven speelde een matige partij, maar toen er een hekstelling op het bord
kwam stond hij opeens goed. Na een dam met naslag gaf zijn tegenstander ook
op. Frerik wist deze keer niet te winnen van een zwakke speler. In het middenspel stond hij erg goed, maar wist dit niet door te drukken. Zijn tegenstander
was eerder op dam, maar het was allemaal nog remise. Rinus kwam ook niet
verder dan remise, en zette de eindstand daarmee op een magere 4-8.
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Piet van Staalduinen (951)
Wim Boer(1065)
Jerry de Nijs(1067)
Frans Slot (1132)
Peet van ’t Wout (907)
Teun Dekker (859)

- Steven den Hollander(1149)
- Frerik Andriessen (1405)
- Arjen de Mooij (1316)
- Thomas Wielaard (1238)
- Laura Andriessen (1048)
- Rinus kromhout (1084)

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

RDC-Damlust
De kraker stond al vroeg in het seizoen op het programma. Eigenlijk speelden
we met zeven spelers tegen vijf, maar Eric-Jan speelde toch voor Damlust. Cor
en Richard speelden deze keer wel mee, zodat alle basisspelers speelden. Damlust had wel een invaller, Erik Hoogendoorn speelde niet mee. Gelukkig voor
ons was dit een zwakkere speler.
Helaas hadden we een slecht begin. Steven verloor al snel nadat hij weigerde
een grote hak te nemen. Eric-Jan profiteerde hiervan en won snel. Helaas
kwamen de twee punten bij Damlust te staan. Thomas stond intussen erg goed,
Arjen en Richard stonden makkelijker. Bij Frerik leek alles gelijkwaardig en Cor
stond wat onder druk. Thomas was als volgende klaar. Hij overspeelde invaller
Peter Pippel en trok daarmee de stand weer gelijk. Cor bleek alles onder controle te hebben en haalde met actief omsingelingen knap een punt.
Richard had niet genoeg voordeel om te winnen, ook remise. Voor hem zat er
een kansrijk offer in, maar Richard speelde het niet. Hij bleek dit goed gezien te
hebben, want er bleek toch een eenvoudige remise in te zitten. Ook Arjen kon
zijn (openings) voordeel niet verzilveren, remise. Frerik zat als langste. Vanuit
een rustige stand brak hij door, maar dit won niet. Hij speelde lang door in de
hoop dat zijn tegenstander een fout maakte, maar dit mocht niet zo zijn. Achteraf een teleurstellende 6-6.

Frerik Andriessen(1405)
Cor van Dusseldorp (1437)
Thomas Wielaard (1238)
Richard Meijer (1268)
Arjen de Mooij (1316)
Steven den Hollander(1149)

– Teun van de Krol(1355)
– ErnoProsman (1562)
– Peter Pippel (1025)
– Harry Clasquin (1201)
– Henk van Klaveren jr.(1276)
– Eric-Jan van Reenen(1176)

1-1
1-1
2-0
1-1
1-1
0-2
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VELO-RDC
Dit zou de klapper worden. De heenreis verliep al lekker. Toen Richard en Steven bij Arjen aankwamen lag Arjen nog lekker op de bank te slapen. Heel verrast zag hij opeens Richard voor het raam en haastte zich snel naar buiten. Ook
de locatie was iets lastiger te vinden. Uiteindelijk kwamen we bij een kantine
en ergens boven wisten we de club te vinden. Cor, Frerik en Thomas hadden
het gelukkig eerder gevonden dus konden we gelijk aanschuiven.
Velo heeft geen heel sterke selectie, m.u.v. Martijn van IJzendoorn. Cor speelde
tegen Martijn en in een gelijkwaardig duel werd tot remise besloten. Thomas
was als eerste klaar. Na een schitterende blokkade vanuit de opening liep zijn
zwakke tegenstander in een makkelijk zetje. Thomas won twee schijven en na
nog wat gepruts van de tegenstander kon hij onze eerste overwinning aantekenen. Frerik volgde, hij won dacht ik met een zetje.
Richard speelde de tegenstander helemaal zoek, na een (volgens tegenstander)
“leuke opening”. Aangezien deze erg goed was voor Richard vond hij het ook
best “leuk”. Richard speelde vervolgens iets te nonchalant door en hij liep in
een zetje. Tegenstander zag dit echter niet en na een dubbel offer won Richard
met fraaie drievoudige oppositie.
Steven deed zijn best om te verliezen, en dat lukte heel aardig. Toen zijn tegenstander na dertig zetten remise aanbood moest hij het gelijk nemen. Eigenwijs
als hij is speelde hij toch door in de verloren positie. Vijf zetten later had Steven
gewonnen. De goed uitgeslapen Arjen ging lekker verder met de vorm waar hij
intussen al een tijdje inzit. Veel wist hij niet te bereiken tegen een beduidend
zwakkere tegenstander, die makkelijk naar de remise toe kon spelen. Uiteindelijk dus een in cijfers eenvoudige overwinning met 2-10, maar het had zo 6-6
kunnen worden. En… we staan aan kop!
Martijn van IJzendoorn (1405)
Arie Stoorvogel(1119)
Edwin Remmerswaal(1043)
Jos Lammers(1041)
Daniel Boom(903)
Chiel Overvoorde(701)

- Cor van Dusseldorp(1437)
- Frerik Andriessen(1405)
- Arjen de Mooij(1316)
- Richard Meijer(1268)
- Thomas-Wielaard (1238)
- Steven den Hollander(1149)

1-1
0-2
1-1
0-2
0-2
0-2
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RDC-Van Stigt Thans 2/1
Van Stigt Thans 2 was de volgende tegenstander die een nul op kwam halen uit
Rijnsburg. Twee weken daarvoor hadden we ze ook al met een nederlaag in de
nationale naar huis gestuurd. Er waren twijfels of we nou tegen het eerste of
het tweede zaten aangezien die teams bijna hetzelfde zijn. Wij mist(t?)en Frerik
(of nou ja, missen..) en kregen daar Cees voor terug. Cor had een tactische opstelling bedacht en de loting was gunstig voor ons.
Arjen wist al snel in zijn partij tegen een zwakke tegenstander een schijf te
winnen. Toen er iets later een tweede schijf werd gewonnen speelde zijn tegenstander nog steeds door. Pas toen hij al zijn schijven moest gaan geven gaf
hij op. Steven was iets daarna klaar. Met een trucje won hij binnen vijftien zetten een schijf, maar maakte het zichzelf nog onnodig moeilijk daarna. Zijn tegenstander kon afwerken naar een eindspel, maar dat bleek niet heel erg kansrijk. Na nog een truc gaf hij op. Richard had de sterkste tegenstander, Ton Burgerhout. Volgens mij heeft Ton van zowel Cor als Richard K een keer gewonnen.
Nu staat Richard M ook op zijn eregalerij. Na een saaie opening maakte Richard
(in tijdnood, dat wel) een enorme fout door een hangend schijf neer te zetten.
Ton wist hier wel raad mee en maakte het af.
Thomas wist ook te winnen. Hoe weet ik niet. In de opening had hij wel voordeel maar dat verwaterde. Het gewonnen eindspel wat er later stond kwam
volgens mij uit het niets. Cees wist zich knap naar remise te smurfen. Tijdens de
partij leek hij wat onder druk te staan, maar dat bleek niet zo te zijn. Cees drukte door en haalde een goede remise. Cor was als laatste klaar. De hele partij
had hij slecht gestaan maar wist toch nog een ietwat voordelig laat middenspel
te bereiken. Zijn tegenstander wikkelde vervolgens af naar remise. In een 3 om
2 is het altijd handig om zo snel mogelijk je extra schijf te geven. De 3 om 1 is
vervolgens makkelijk remise te spelen. De tegenstander van Cor bleef dit niet
doen en trapte nog in een geintje van Cor. Een zakelijke 9-3 overwinning.
Arjen de Mooij(1307)
Steven den Hollander(1149)
Richard Meijer(1268)
Cor van Dusseldorp(1437)
Thomas Wielaard(1238)
Cees van den Bosch(1032)

– Wim Heuvelman (1034)
– Michiel Torn (1073)
– Ton Burgerhout (1280)
– Hans Lanbergen (1216)
– Edwin Torn (1214)
– Wim Vrijland (1241)

2-0
2-0
0-2
2-0
2-0
1-1
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LDG Leiden – RDC
De thuiswedstrijd tegen Leiden (voor de meeste dan) was de volgende hobbel.
Tegen bijna ieder team waar wij tegen spelen melden ze van te voren dat ze
erg graag willen degraderen. Daar helpen wij natuurlijk graag aan mee Frerik
moest hard aan een project werken en speelde niet mee. Wederom was Cees
bereid om mee te doen.
Thomas was al snel klaar. Tegen de altijd gevaarlijke Bronstring liep hij al snel in
een simpele versie van de Coup Royal. Hij kon daarna gelijk opgeven. Altijd tijdens de wedstrijd heb ik wel het gevoel dat er iemand gaat kloten. Deze avond
was het niet anders, Cor was de gelukkige. Tegen Tangelder ging hij te ver en
kwam een schijf achter. Met meer geluk dan wijsheid wist hij toch nog een
puntje te pakken. Arjen speelde weer een partij die hij op de een of andere
manier altijd lijkt te spelen. De aanval was deze keer zeer overtuigend en Arjen
wist het mooi af te maken.
Richard stond de hele partij wat makkelijker maar toen zijn tegenstander niet
de sterkste zetten speelde wist hij mooi de velden 27 28 en 29 te bezetten. Met
alleen nog de klok als tegenstander (verassend..) won hij overtuigend. Cees
speelde na een tamme opening geconcentreerd verder. Zijn tegenstander
zocht de hoekjes waarna Cees een sterk centrum neer kon zetten. Cees won
vervolgens een schijf, maar dit bleek niet goed te zijn. Zijn plusschijf werd later
teruggegeven, maar Cees bleef sterk staan. Toen er alleen nog maar schijven
gegeven konden worden werd er opgegeven.
Steven speelde geen goede partij tegen een taaie tegenstander. Toen zijn tegenstander een belangrijke formatie verbrak kon hij met combinatieve trucjes
voordeel krijgen. Dit bleek beslissend, want het won daarna vrij snel. Weer een
goede overwinning van 9-3, maar er had meer ingezeten.
Hans Tangelder(1119)
Evert Bronstring(1314)
André van der Kwartel(1087)
Hans Kolfoort(1144)
Peter van der Berg(878)
Henk Meester(1029)

- Cor van Dusseldorp (1437)
- Thomas Wielaard(1238)
-Arjen de Mooij(1316)
-Richard Meijer(1268)
- Steven den Hollander(1149)
- Cees van den Bosch(1032)

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

Steven den Hollander
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Verslag van RDC Prov 2 (ZHDB competitie)
De eerste wedstrijd op 16 sept. was tegen DC Scheveningen 2. De rating van
Scheveningen wees uit dat het een niet al te moeilijke wedstrijd zou kunnen
worden. De borden 2, 3, en 4 waren dan ook al snel uit terwijl Cees er nog enige moeite voor moest doen. Uiteindelijk werd het 8-0 voor ons.
In de tweede wedstrijd kwam Den Haag 4 op bezoek. Hoewel de tegenstand bij
hen aanzienlijk groter was dan de vorige tegenstander, bleek het achteraf nogal
mee te vallen. Drie partijen werden overtuigend gewonnen. Alleen Anton
moest een puntje inleveren tegen Alex Kruyshoop. 7-1 was uiteindelijk het
overtuigende resultaat.
Na deze twee mooie resultaten kwam de klad er in tegen MDV 2 uit Monster.
Alleen Cees kon een overwinning boeken tegen Gerard van der Valk. Zowel Anton als Jac moesten een nul incasseren tegen een op papier zwakkere tegenstander. Zo zie je maar: nooit onderschatten!! Gert van Delft tenslotte boekte
een fraaie remise tegen een (ook weer op papier) gelijkwaardige tegenstander.
Eindstand 3-5.
Helemaal erg was de partij tegen Den Haag 3. Of het nou aan de korte beschikbare tijd van 30 minuten + 1 minuut per zet lag, of aan onderschatting van de
tegenstander met twee jeugdspelers, het partijverloop was dramatisch. Nadat
Jac al snel zijn partij won was het Cees van den Bosch die daarna snel zijn partij
moest opgeven door een blundertje. Omdat de andere Kees (Majoor) niet goed
omging met de kortere tijd, de vlag liet vallen en daardoor verloor, was het al
verloren voor ons team. Daar kwam dan ook nog bij dat Anton zijn partij na
lang zwoegen ook moest opgeven tegen een jeugdspeler die een mooie en
goeie partij speelde. Een wedstrijd om maar snel te vergeten!! 2-6
Gelukkig ging het na de twee super slechte ronden tegen Scheveningen gelukkig weer beter. Je zou haast zeggen: dat moet ook wel na de 6 – 0 in de uitwedstrijd tegen dezelfde club. Kees Majoor won al vrij snel van Ruud Welter. Cees
v.d. Bosch had wat mee moeite met de Lissenaar Gerrit Slotje en moest in een
remise berusten. Daarna was het de beurt aan Anton die een mooie partij
speelde en zijn tegenstandster Gerda van der Meijden in een zetje dwong en
won. Martijn speelde ook een mooie partij maar bood in een gewonnen stand
remise aan. Maar met 6-2 waren we verder best tevreden. We doen weer een
beetje mee voor het kampioenschap.
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Stand na 5 ronden:
Team
1. Den Haag 3
2. MDV 2
3. RDC Rijnsburg 2
4. Den Haag 4
5. Scheveningen 2

We
5
4
5
5
5

Ptn
8
7
6
3
0
Anton van Dusseldorp
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Verslag Wereldkampioenschap dammen voor welpen en pupillen
Zaterdag 4 mei 2013: treurnis aan het Cappelrijeland. Door een remise in de
laatste ronde tegen aartsrivaal Vincent Houtjes wordt Marco vierde van Nederland. Hij komt 1 schamel weerstandpuntje tekort om zich te plaatsen voor het
Europees kampioenschap in Polen en het wereldkampioenschap in Wit Rusland. Het Europees kampioenschap werd grotendeels gevolgd vanaf de vakantiebestemming in zonnig Turkije. Groot was dan ook de spanning toen we in
het geruchtencircuit hoorden dat Bart Westerveld, de nummer 2 van Nederland die wel naar het EK gegaan was, zich wellicht zou terugtrekken voor het
Wereldkampioenschap. Omdat we het goed met Henk-Jan, Anneke en Bart
konden vinden werd er geïnformeerd of dit klopte waarop bevestigend werd
geantwoord. En dan begint het lange wachten: Gaat de opengevallen plaats
naar Marco of wordt er een ander blij gemaakt? Eindelijk kwam de mail: de
keuzeplaats ging naar Marco. Belarus here we come!, zo twitterden zowel Marco als ik erop los. Een beetje voorbarig, want het koste nog veel moeite om vrij
te krijgen van werk (Cees), maar het Pieter Groen College
werkte gelukkig goed mee.
En zo stonden we zaterdagmorgen 26 oktober op Schiphol te
wachten op de rest van team KNDB. Het team dat bestond uit
8 spelers, 9 ouders en twee coaches (Keurentjes en van Muijen). De sfeer zat er gelijk goed in: eenmaal door de douane
werd er een karretje gekaapt waar de kinderen ermee van
door wilden, echter gelukkig zaten er geen sleutels in. Er
werd gevlogen met de Witrussische vliegmaatschappij Belavia, en gevreesd werd voor een krakkemikkig vliegtuig . Niets
bleek minder waar: een perfect vliegtuig zorgde voor een onbezorgde reis en na enkele uren werd er geland op vlieghaven Minsk. Hier diende gelijk een medische verzekering afgesloten te worden, wat vijf euro per persoon koste. Toen ik op
zijn Rijnsburg €50,- op de balie legde om af te rekenen sprak de diepe zucht van
de beambte boekdelen. Van zoveel geld hadden ze niet terug. Gelukkig kon Ingrid Huiting, de moeder van Jorne, wel wisselen en mochten we door de douane. Hier bleek dat gelijk dat het handig was dat Katja en Olga, de moeders van
Lev en Jan die ook de Oekraïense nationaliteit hadden, Russisch spraken. Zij
legden de douaniers het begrip groepsvisum uit en we konden redelijk snel de
douane door. De koffers wachten al op ons, en we konden op zoek naar de bus
waar de organisatie ons mee zou ophalen. Dit bleek een busje te zijn waar pre-
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cies 21 mensen in konden: Team KNDB was met 19 man, de chauffeur maakt
20 en het lid van de organisatie 21. Maar op bagage voor 19 man was niet gerekend. Alle gaatje werden volgepropt en het gangpad vol gestuwd. Nu maar
hopen dat er niemand uit moest om te plassen…. Na een uur of twee over een
kaarsrechte snelweg gereden te hebben (de weg van Minsk naar Moskou) werd
er uiteindelijk toch een afslag genomen en
kwamen we in Orsha aan. Paspoorten moesten worden ingeleverd om ons te laten registreren bij de politie, maar die zouden we
later weer terugkrijgen, zo werd ons verteld.
Gelukkig bleek dit het geval.
Onze kamers waren ruim, schoon, maar Russisch…. De kleur van het bedsprei en het behang zouden bij ons zeker als ouderwets in
de boeken gaan, maar een kniesoor die daar
op let. Verder was het hotel prima in orde, alleen het Witrussische eten was
een verhaal apart. Gedurende de week kregen we te eten in een eetcafé van
het hotel. Als voorafje een soepje, best aardig, maar zaterdag een aardappel/kool soepje, zondag een kool/aardappelsoepje, maandag een aardappel/koolsoepje en voor de verandering dinsdag weer een
kool/aardappelsoepje. Het hoofdgerecht bestond vaak uit pasta (alleen de
schelpjes dan, dus zonder sausje, groente of wat dan ook) of grutjes (de ouderen onder ons kennen dit ook wel als boekweit, een soort rijst met een vliesje
erdoor) en een stukje vlees (veelal worst uit blik). Jarenlang ben ik al werkzaam
in de aardappel groente en fruit business, dus mijn groente boerenhart deed
pijn van het ontbreken van deze heerlijkheden.
Na een goede nachtrust hadden we ’s morgens de tijd om nog het een en ander in te slaan alvorens om 11 uur de officiële opening van het toernooi zou
plaatsvinden. Bij aankomst in het city centre of culture werden we verrast op
Witrussische dans, folklore, muziek en zang. Er werd ons een korte, maar leuke
openingsshow voorgeschoteld. Daarna terug naar het hotel om te eten en snel
weer terug voor de eerste ronde: Marco lootte tegen de Let Gunars Gribuska.
Na een leuke partij wist hij deze in winst om te zetten, een goed begin dus. De
ouders van de spelers verbleven tijdens deze eerste ronde boven de speelzaal
in een kleine ruimte. Bij de organisatie meldde we dat het wel lekker zou zijn
als we een kopje koffie zouden kunnen kopen of iets dergelijks. Prompt stond
de volgende dag er een tafel gevuld met lekkernijen en drankjes die aange-
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schaft konden worden. Ook meldden we aan de organisatie dat het voor ons
moeilijk was ons verstaanbaar te maken. En weer bleek dat alles mogelijk is als
de staat als organisator optreed. Vanaf de nabijgelegen school werd de lerares
Engels en enkele van haar studenten vrijgemaakt die ons de hele week assisteerden en rondleidingen gaven. Reuze handig, zo ontdekte Judith Visser (de
moeder van speelster Tamar). Ze was een zalfje vergeten in te pakken om het
uitdrogen van haar ogen tegen te gaan, en zoek dat maar eens uit in Wit Rusland. De studenten namen haar mee en binnen no-time was ze geslaagd.
Dag drie was een zware dag: twee ronden stonden op het programma. De eerste partij van die dag speelde Marco tegen Liyang Zhan uit China. Met een leuk
variantje dat op het offer van Dussaut lijkt won hij de partij en ook de tweede
ronde die dag werd in winst omgezet tegen Adil Argin uit Kazachstan. Toen hij
op dag vier van het kampioenschap ook won van de Est Andreas Tulva stond
Marco stijf bovenaan. GMI Igor Kirzner, de persoonlijke trainer van regerend
meervoudig Europees kampioen Denis Mezhenin kwam bij me informeren wie
Marco nu was en waarom hij nog nooit van hem
gehoord had…. Uiteraard heb ik hem niet al te veel
informatie gegeven want de volgende ronde speelde Marco tegen dezelfde Mezhenin. Helaas was het
nu over met zijn zegereeks, want Mezhenin bleek
een maatje te groot.

Zo zijn we al halverwege het toernooi aanbeland. Overdag werd er een strak
ritme gehanteerd: dammen, eten en op tijd naar bed. Ontspanning was er ’s
avonds in het hotel waar ze hebben geweten dat we geweest zijn.
Hotelgangen werden gebruikt als voetbalvelden en de plekje waar een wifi signaal te ontvangen was werd gelijk de verzamelplaats voor de toernooideelnemers. Naarmate het toernooi vorderde gebeurde het dat de deelnemers steeds
meer contact met elkaar zochten, ondanks de taalbarrière. De Russische pupil
Dimitri Pozdeev speelde hierin de hoofdrol: hij sprak aardig Engels en was ook
nog eens een gigantische ouweh… Vooral de gesprekken tussen hem en Dirk
Vet en Marco waren hilarisch om als ouder te aanschouwen.
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Ook werden de andere, veelal OostEuropese deelnemers aangetrokken
door de vele spullen die wij Westeuropeanen bij ons hadden. Vooral de Kazachstanen waren maar wat geïnteresseerd in onze laptops, smartphones en
IPods.
In de zesde ronde trof Marco wederom
een Chinees: Shuimu Jin. Dat kwam
mooi uit, zo verklaarde Marco, want hij had wel zin in een lekker Chineesje….
Dat hoogmoed soms voor de val gaat bleek ook hier weer. Marco kwam in de
verdrukking, maar door een fraai offer moest Shuimu met een punt genoegen
nemen. Toen ‘s middags de loting voor de dag erop (de zevende ronde) bekend
werd, verzuchtte coach Ester dat het wel leek of Marco met het open Chinees
kampioenschap meespeelde: Dit keer werd Shaomake Chen zijn tegenstander
worden. Deze Chinees, door de Hollanders Karaoke genoemd, maakte korte
metten met Marco. Hij verloor kansloos. Zo stond Marco op de vierde plek, en
met nog twee ronden te spelen kon een podiumplaats worden behaald door
twee goede resultaten neer te zetten. Maar daarover later.
Er werden 1 of 2 partijen per dag gespeeld, dus op sommige dagen was er voldoende tijd voor excursies, of voetbalpartijtjes om je even lekker leeg te spelen. Ondanks dat Wit Rusland nog steeds een dictatuur is (de laatste in Europa)
was het geen enkel probleem om de stad in te gaan. De mensen spraken echter
geen andere taal dan het Russisch,
wat communiceren erg moeilijk
maakte. Ook merkte je aan bepaalde zaken dat het de staat was die
alles centaal regelde. Zo zagen we
dagelijks op het terrein mannen het
gras schoon bezemen, maar er lag
dan ook geen propje op de grond.
Orsha is een schone stad (als je de
luchtverontreiniging van de auto’s
niet meerekent). Een leuke anekdote is dat wij als ouders nog wel eens een boodschapje gingen doen als de kinderen zaten te dammen. Vanaf de buitenkant van de winkels kon je echter niet
naar binnen kijken. Het enige wat je aan de buitenkant van een shop zag was
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de naam van de zaak (in het Russische cyrillische script). Dat zorgt voor leuke
taferelen: wij Nederlanders deden gewoon de deur open en keken naar binnen
wat voor bedrijf het was. Soms bleek je in een dameskapperszaak terecht te
komen als je op zoek bent naar een bakker. Je riep dan snel : “sorry”, en de
deur ging weer dicht.
Tijdens de excursies bleek hoe trots de Witrussen waren op hun historie, al was
die nog maar enkele decennia oud. Voorheen hoorde dit land gewoon bij de
USSR.
De achtste ronde trof Marco de Russische kletskous Dimitri Pozdeev. Deze jongen had vriendschap met de Hollanders gesloten, maar vocht ook voor zijn
laatste kansen op het podium. Na een spannende partij werd de vrede met een
remise getekend. Zo werd de laatste partij beslissend. Marco stond derde, een
podiumplaats, maar voelde de hete adem van een aantal spelers in zijn nek. En
toen de loting bekend werd was er een vorm van teleurstelling: Dirk Vet, een
teamgenoot uit Landsmeer werd zijn laatste opponent. Terwijl ik Dirk probeerde om te kopen (hij trapte er niet in, hij wilde alleen 100.000 euro en geen
100.000 roebel (;-)) herhaalden de coaches de afspraken. Op het bord zou
moeten blijken wie de sterkste was. Er werden dus geen tips gegeven aan de
twee. Al snel bleek dat het moeilijk werd om op het podium te komen. “Karaoke” Chen won al snel, en daardoor zou Marco ook moeten winnen om hem
voor te blijven. Hij trapte echter al snel in een Coup Fabre, en moest keihard
vechten voor een punt. Zo eindigde hij op een vierde plek op een wereldkampioenschap. Vooraf hadden we hier blindelings voor getekend, achteraf had er
wellicht iets meer ingezeten. Maar met een grote levenservaring erbij kunnen
we op een grandioos mooi toernooi terugkijken. De sluiting verliep ongeveer
als de opening. Een leuke, vrolijke show met veel zang en dans. Jammer dat we
het Wilhelmus niet hoorden, ook Berke Yigitturk had bij de welpen net het podium niet gehaald en was ook vierde geworden.
Zondag was de dag dat de meeste equipes weer terugreisden naar huis. Er was
echter geen directe vlucht van Minsk naar Schiphol, dus wij bleven nog een
dagje. Allereerst werd de verjaardag van Jorne Huiting en Nicole de Vries met
veel taart gevierd, en gingen we op excursie naar een openluchtmuseum annex
dierentuin. De omstandigheden waarop de dieren waren opgesloten waren
echter zo erbarmelijk dat deze zoo in niets op een goede dierentuin in Nederland leek. ’s Avonds, terug in Orsha trakteerden we de jongens op iets wat ze
het meest gemist hadden deze week: een goede maaltijd. We hadden namelijk
een pizzeria gevonden. Voor omgerekend €12,- verorberden Marco en ik bei-
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den een grote pizza en spoelden we dit weg met een halve liter sinas/ Heineken
bier. Nog nooit hebben we voor zo weinig geld zo lekker gegeten…

Tot slot een paar fragmenten, verzorgd door Marco zelf:
Hier heb ik een paar fragmentjes van mijn tweede ronde, tegen Zhan Lyang.
01. 32-28 16-21
05. 37-31

02. 31-26 18-22

03. 37-32 11-16

04. 41-37 07-11
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in deze stand is zwart aan zet. Begin ging normaal maar hier wijkt hij af van de Roozenburg
door 5.22-27 31x22 6.19-23 28x19 7.17x37
36x17 8.14x23 42x31 9.11x22 te spelen. Ik had
dit niet verwacht. Chinezen spelen over het algemeen wel vaak theorie en nu wijkt hij opeens
af.

10. 47-42 12-18

Na wat geruil en wat zetten kwam ik uit op
deze stand. Ik besluit hier om 33-28 te doen.
Als hij dan met 22x33 slaat, houdt hij een
slechte stand over. Dus zoals ook in de partij
gebeurde slaat hij na 11.33-28 met 22x33 en
sla ik met 23x32 12.38x27 de halve hek in.

12.
10-14
Hier heb ik net 34-29 gespeeld. Slechte zet.
Hier kan hij bijvoorbeeld al 13-19 en 18-23 spelen om eruit te gaan, maar dit doet hij niet en
hij gaat verder. Met het plan dat ik speel, wordt
het ook een slecht schijf en moet ik hem uiteindelijk verbreken.

13. 34-29 14-19
17. 43-38 07-12
21. 26x37 19-23
25. 33-28 08-12
29. 39-34 12-17
33. 45-40 07-12

14. 46-41 05-10
18. 49-43 12-17
22. 44-39 23x34
26. 39-33 20-24
30. 34-30 17-21
34. 31-27 06-11

15. 41-37 10-14
19. 39-33 17-21
23. 40x29 14-19
27. 29x20 15x24
31. 37-31 26x37
35. 40-34 21-26

16. 37-32 01-07
20. 31-26 22x31
24. 50-44 21-26
28. 44-39 18-23
32. 42x31 02-07
36. 30-25 11-17
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Na een verder normale partij, krijgen we uiteindelijk deze stand. Hier heb ik een mooi offer
van Dussaut met 25-20 en 33-29. Hij kan hierna wel een 2 om 3 nemen als hij laat slaan met
3-8 29x7 8-12 7x18 13x 37. Dit deed hij ook in
de partij en hier kom ik zo goed te staan dat het
niet meer heel moeilijk is om te winnen.

37. 25-20 24x15
41. 48x37 19-23
45. 33-29 04-09
49. 12-07 33-38

38. 33-29 03-08
42. 43-38 17-21
46. 29x18 21-27
50. 37-32 38x27

39. 29x07 08-12
43. 38-33 09-13
47. 32x21 26x28
51. 07-02 13-18

40. 07x18 13x42
44. 27-22 15-20
48. 18-12 28-33
52. 02-13
Cees & Marco de Leeuw
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Verslag van het 5e Portugal Open 2013
Verslag van Portugal Open 2013
In Portugal werd begin november op initiatief van (dam)organisator Theo
Dijkstra voor de vijfde maal het Portugal Open damkampioenschap gespeeld.
Aan het open toernooi namen 84 dammers en damsters deel. Theo en zijn
vrouw namen organisatie en voorbereidingen van het toernooi voor hun rekening. Speellocatie betrof ditmaal de Salao Clube Desportivo Areias de São João
in Albufeira.

Het speellokaal in Albufeira
De dammers verbleven in verschillende hotels in Albufeira. De dammers uit
Rijnsburg en omgeving verbleven in het prachtige Hotel Aqua Pedra dos Bicos.
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Hotel Aqua Pedra dos Bicos in Albufeira
Theo en zijn vrouw zetten wederom alles in het werk om het de deelnemers in
Portugal naar de zin te maken. Het weer werkte uitstekend mee, de temperatuur bedroeg zo´n 21 tot 26 °C. De regio Rijnsburg/Noordwijk werd vertegenwoordigd door Kees Majoor, Teun de Kluyver en Gé Berbee.
In de eerste ronde liep Sarah Rijgersberg al snel in een niet al te moeilijke combinatie tegen Alexander Bulatov. Alexander nam de plaats in van Jean-Marc
Ndjofang die ter elfder uren verstek liet gaan vanwege ziekte.

Sarah speelde 26. … 16-21? waarna Alexander
simpel via 27. 33-28 22x42 28. 31-26 42x31 29.
26x10 naar schijfwinst combineerde.

Teun de Kluyver speelde in de tweede ronde
met wit tegen de Russische damster Evginia Berezina. Zwart had als 30e zet 20-24? gespeeld.
Hier was 2-7 of 2-8 aangewezen. Teun ruilde
uiteraard direct met 31. 25-20 14x34 en 32.
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40x20. Zwart moet uiteraard terug ruilen. 32. … 19-24 33. 20x29 23x34.
Meest voor de hand liggende gedachte lijkt dat
wit de zwarte schijf op veld 34 eenvoudig
oppeuzelt. De tactiek van Teun wordt blijkbaar
overheerst door het ruilen, derhalve volgde 34.
43-39 34x43 35. 48x39 waarna de remise vlug
een feit was. Na 34. 49-44 en 35. 44-39 lijkt
remise zeker en is zelfs nog meer mogelijk
tegen deze speelster.

Tja binnen de hedendaagse (moderne) kunst is minimalise een geaccepteerde
verschijningsvorm. Voor Teun is het te hopen dat dit binnen het dammen ook
gaat gebeuren.

Teun bij zijn partij tegen Evginia
In diezelfde tweede ronde speelden Gé Berbee en Kees Majoor tegen elkaar.
Kees had zijn basisschijven al (te) snel opgespeeld. In de volgende stad lijkt 29.
… 18-23 de aangewezen zet. Schijfverlies voor zwart is echter onvermijdelijk in
deze stand.
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Na de ruil 29. 17-21 30. 26x17 12x21 volgde
natuurlijk 31. 31-26. Kees trachtte de schade te
beperken door 31. … 18-22? te spelen.

Het mocht allemaal niet meer baten want er
volgde 32. 27x18 13x22 33. 28x17 21x12 34.
35-30! 24x35 35. 33x4. Hiermee was het lot
van Kees snel bezegeld.

Tijdens de 3e ronde speelde Frits Luteijn tegen Mourodoullo Amrillaew. De
laatste speler staat bekend om zijn taaiheid, doorzettingsvermogen en handigheid bij het dammen. Zijn speelstijl wordt ook wel vergeleken met de hardheid
en duurzaamheid van beton waarin vliegas is verwerkt. Frits wist hier blijkbaar
toch op inventieve wijze mee om te gaan. De speelstijl van Frits staat bekend
als risicovol waarbij menig gerenommeerd dammer standaard het voorzetsel
“te” aan toevoegt. Maar goed, taaiheid, doorzettingsvermogen en handigheid
zijn niet altijd opgewassen tegen het element verrassing.
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-25 4. 41-37 17-21.

5. 29-24! wit gooit de zaak maar eens flink
open. 5. … 19x30 6. 35x24 12-18 7. 37-32 7-12
8. 46-41 21-26 9. 41-37 11-17 10. 38-33 1-7 11.
43-38 7-11 12. 31-27 17-21 13. 34-29 14-20.
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Wit heeft bezit genomen van het centrum.
Voor zwart zaak om dit goed tegen te spelen.
Wit houdt druk op de ketel met de volgende
ruil.
14. 37-31 26x37 15. 42x31 21-26 (10-14 lijkt
tactisch beter) 16. 47-42 26x37 17. 42x31 1117 18. 48-42 10-14 19. 49-43 17-21 20. 31-26
4-10 21. 26x17 12x21.

De korte vleugel van zwart is aardig uitgedund.
Ontwikkeling van de zwarte lange vleugel lijkt
lastig. Toch moet zwart hier zijn schijven opspelen met 14-19. 22. 39-34 2-7 23. 44-39 6-11??
(7-12 heeft hier de voorkeur.) 24. 28-22! 14-19
25. 36-31!! 19x30 26. 31-26 30-35 27. 26x6
35x44.

De zwarte schijf op veld 44 blijkt slechts een
“lege dop” te zijn. 28. 34-30 25x23 29. 33-28
44x33 30. 28x19 13x24 31. 22x11 16x7 32.
38x29 24x33. En uiteraard opgegeven, wit peuzelt de schijf op veld 33 eenvoudig op.
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In de zesde ronde miste Frits het nodige fortuin
tegen Alexander Bulatov. Frits speelt verplicht
39. … 18-22.
Na 40. 38-33 ruilt zwart verplicht terug 40. …
13-18 41. 24x13 18x9. Hierop volgde 42. 30-24
06-11 43. 36-31 11-16 44. 37-32 16-21 45. 2923.
Zwart vervolgde met 45. … 21-26. Na 46. 32-27
breekt zwart door. Het alternatief 45. … 21-27
46. 32x21 17x37 47. 28x8 biedt kans op een
(benauwde) remise. Men heeft wederzijds een
schijf minder op het bord 46. 32-27 26x37 47.
27x07 37-42 48. 07-01 42-48 49. 23-18.

49. … 48-26 (zwart heeft domweg niets beters!!) 50. 28-22 17x39 51. 18-12 26x30 52.
25x43+. Waarna het uit is met de pret voor
zwart!

Kees Majoor speelde in de laatste ronde met
zwart tegen Fred Roedolph. Fred omsingelt hier
het zwarte centrum met een flankaanval. Kees
speelde als 21e zet 12-17? Hier is 10-14 met
daaropvolgend 14-19 aangewezen. Na 33-28
kan zwart met 6-11 de stand in aantal schijven
gelijk houden. Wit heeft zondermeer veel positioneel voordeel. (Theorie over het flankspel
werd in januari 2013 nog gedoceerd tijdens de
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Subtoptraining door Martijn van der Klis!)
Na de gespeelde zwarte zet volgde volgens het boekje 22. 34-30 23x34 23.
40x29 25x23 24. 33-29 23x34 25. 39x30 20x29 26. 27-22 18x27 27. 32x1 en
was de winst voor Fred een feit.
Achteraf bleek het aantal gespeelde ronden (7) te weinig te zijn gezien het aantal deelnemers aan het toernooi. Het toegepaste Solkov-systeem bij de loting
volgens het Zwitserse systeem zorgde ervoor dat vanaf de 2e ronde veel
grootmeesters steeds tegen elkaar werden geloot. Vandaar de hoge eindklassering van enkele spelers tussen de grootmeesters. Tijdens de laatste ronde
werd de laatste doorgeschoten speler teruggehaald door koploper Valneris. De
laatste drie ronden heeft hij meerdere eenzame koplopers teruggehaald in
plaats van strijd te leveren met de andere grootmeesters. Bij loting via het
Zwitsers systeem op rating bestaat echter weer het risico op grootmeesterremises. Het mocht de pret allemaal niet drukken voor de deelnemers. Op de
maandagavond werd nog een discoblitztoernooi gehouden dat gewonnen werd
door Alexander Bulatov.
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(Belangrijkste) prijswinnaars van het Portugal Open 2013
Het toernooi werd terecht gewonnen door Guntis Valneris. Zijn (gewonnen)
partij tegen Aleksej Domchev in de 3e ronde maakte mogelijk het definitieve
verschil. Hierna haalde Valneris zoals gezegd een drietal spelers zonder titel
terug. Zie ook Toernooibase. De deelnemers uit de regio Rijnsburg oriënteren
zich inmiddels op deelname aan het Salou Open 2014.
Eindstand Portugal Open 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
74.
78.
81.

Guntis Valneris
Alexander Bulatov
Andrej Kalmakov
Wouter Sipma
Frits Luteijn
Evert Wiskerke
Macodou NDiaye
Mourodoullo Amrillaew
Harry Kolk
Aleksej Domchev
Gé Berbee
Kees Majoor
Teun de Kluyver

W - Pt
GMI 7 - 12
GMI 7 - 12
GMI 7 - 11
MI
7 - 11
MI
7 - 10
7 - 10
GMI 7 - 10
GMI 7 - 10
7 - 10
GMI 7 - 9
7-4
7-4
7-3
Gé Berbee
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Frerik Combinatiehoekje
Daar zijn ze weer, terug van nooit weggeweest! Zes sappige standjes, op te lossen ter uwer vermaak. Leuk voor tijdens de partij of onderweg naar huis. Wordt
het toch nog een leuke vrijdagavond!

Waz wint

Waz wint

Zaz plaatst een lokzet

Waz wint

Zaz wint

Waz wint

[voor oplossingen, zie volgende pagina, red.]
Frerik Andriessen
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