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Van de voorzitter
Beste lezers.
Opnieuw werden wij als damvereniging opgeschrikt door het plotseling overlijden van een gewaardeerd clublid. Op vrijdag 2 mei kwam het bericht bij ons
binnen dat Eric-Jan van Reenen onverwachts ten gevolge van een hartstilstand
op de sportschool was overleden. Het is moeilijk te bevatten dat iemand
waarmee je enkele dagen daarvoor nog gedamd hebt en die ogenschijnlijk niets
mankeert er van het ene op het andere moment niet meer is. Op pagina 6 is
een in memoriam aan hem gewijd.
Als vereniging moeten we ondanks de tegenslagen die wij ondervinden doorgaan, hoewel het soms moeite kost om de inspiratie te vinden om dit uit te
voeren. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen: enkele leden die behoorlijk ziek waren hebben gelukkig de weg naar de damclub weer gevonden en
spelen het damspel weer met dezelfde passie als te voren. Ook hebben we in
Daniël Boom een potentieel nieuw lid. We hopen dat hij zich snel thuis zal voelen op onze club.
Graag wil ik vanaf deze plaats het volgende onder de aandacht brengen: sinds
een aantal maanden hebben wij geen verslaggever meer voor de Rijnsburger.
Wie o wie wil op zich nemen om wekelijks een verslag te schrijven voor dit
weekblad? Het ontbreken van een verslag wordt in brede kring als een gemis
ervaren. Mocht je interesse hebben, er is altijd te praten over de invulling, en
er is al een basis voor de verslagen van de competitie wedstrijden aanwezig.
Op 20 Juni is onze Algemene Leden Vergadering; er staan nogal wat belangrijke
beslissingen op het programma. Ik wil jullie dan ook oproepen om deze vergadering niet zomaar voorbij te laten gaan. Op 13 juni zal er vanwege een voetbalwedstrijd geen clubavond zijn. Volgens mij is dit nog niet eerder voorgekomen.
Voor de komende tijd wil ik jullie een goede vakantie toewensen en een geweldig Rabobank zomer toernooi en ik hoop iedereen eind augustus weer te zien
bij de start van het nieuwe seizoen.
Rinus Kromhout
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Van de redactie
Voor diegenen die zich afvragen waar ze toch de editie van maart
2014 gelaten hebben, heb ik het verlossende antwoord: die is nooit
verschenen, want we zijn hem collectief vergeten. Inderdaad, schande, foei, maar nu snel verder met het juni-nummer.
Dit clubblad heeft weer een combinatiehoekje van
Frerik. Laatstgenoemde vond dat zelf wel een medaille waard. We hebben even moeten zoeken in welk
klassement dan wel niet, maar we vonden er uiteindelijk toch één: hoogste diagramdichtheid per verslag. Frerik, van harte gefeliciteerd, deze is voor jou:
Dan is er nog een meldenswaardige prestatie geleverd en wel door
Gert van Delft. Hij is de eerste die met succes bedankt heeft voor de
rubriek 'Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven'.
Dat vereist lef, overtuiging en volharding, waarvoor respect. De laatste medaille hebben we helaas zojuist al aan Frerik gegeven, dus het
blijft bij deze eervolle vermelding. Wie toch wil weten hoe lang Gert
al damt of wat zijn mooiste wedstrijd was: biedt hem een drankje aan
en maak gezellig een babbeltje.
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In memoriam
Eric-Jan van Reenen
Geboren 2 oktober 1967

Overleden 2 mei 2014

Op vrijdag 2 Mei kwam voor ons het verbijsterende bericht dat Eric-Jan van
Reenen die morgen ten gevolge van een hartstilstand was overleden. De
meeste van zijn teamgenoten wisten wel dat Eric-Jan diabeet was, maar hier
had niemand rekening mee gehouden.
Eric- Jan is in 1997 lid van onze club geworden na eerst een aantal keren meegedaan te hebben aan het zomertoernooi. Wat hem kenmerkte was vooral zijn
serieuze benadering van de damsport, een sport die een heel belangrijke
plaats in zijn leven innam. Ontelbaar zijn de uren geweest die hij aan dammen
besteedde. Hij had een grote verzameling damboeken en nam daar ruim de
tijd voor om dat tot zich te nemen. Tevens was hij een groot aantal jaren deelnemer aan de subtop training van de K.N.D.B.
In de jaren dat de spelers van het eerste training hadden was hij ook altijd present. En hij kwam ook bij diverse mensen over de vloer met het doel om te
dammen of om te leren hoe hij het spel beter kon begrijpen. Ik kan mij niet
herinneren dat Eric-Jan ooit een wedstrijd van ons eerste heeft afgezegd.
Je kon altijd op hem rekenen en van het analyseren kon hij nooit genoeg krijgen. Als je bij wijze van spreken het licht niet uit deed dan was hij tot het ochtendgloren bezig.
Bescheiden als hij was vroeg hij zich ieder jaar af of hij wel een plaats kreeg in
het eerste. Het was voor hem dan ook belangrijk, ieder jaar weer bij de eerste
7 te eindigen. Over die bescheidenheid van hem wil ik nog het volgend met u
delen. In een gesprek na een damwedstrijd ging het erover hoe het verder zou
moeten met onze club als we promoveren naar de ereklasse.
Eric-Jan zei toen, en dat tekende hem ten volle, wat zou het mooi zijn als we
dat met ons eigen team dit een jaar konden doen, want ik twijfel eraan of ik
wel het niveau heb voor de ereklasse.
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Helaas is het niet zover gekomen. Als eerbetoon aan Eric-Jan van Reenen wil ik
de volgende twee fragmenten van hem aan u laten zien.
Namens alle leden van R.D.C. wens ik zijn nabestaanden veel sterkte toe om
dit verlies te dragen.
Moge hij ruste in vrede.

E.J. van Reenen – C.M. Fung-Schneider
(Nationale Competitie Hoofdklasse 2007)
31…16-21? 32. 37-31.
32…21-26 is verhinderd vanwege 33.32-27
26x37 34.38-32 37x28 35.33x13 9x18
36.20x9 4x13 37.27-22 18x27 38.34-30
25x34 39.40x9.
32. 14-19 33.20-15.
En 16-21 is nog steeds verhinderd, waardoor
schijfverlies voor zwart onoverkomelijk was.
33. 10-14 34.32-28 23x32 35.38x16

A. de Mooij – E.J. van Reenen (Kampioenschap van Midden-Holland 1999)
Voorafgaand:
29.34-30 20-25
Als wachtzet speelde wit
30.38-32? 25x34 31.39x30
Hierna volgde de fraaie combinatie naar
veld 49 (diagramstand)
14-19 32.23x14 4-9 33.14x3 18-22 34.27x9
8-13 35.9x18 12x25 36.3x21 16x49
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Clubkampioenschap, Hoofdklasse
Lang geleden, vlak na het einde van de laatste ijstijd, had ik u op de hoogte gebracht van de perikelen in de hoofdklasse van het clubkampioenschap. Cor en
Eric-Jan stonden er toen nog vrij goed voor, maar helaas voor Eric-Jan zakte hij
langzaam weg na remises tegen Arno en Richard M. Het kampioenschap kon hij
daarom al snel na de laatste update uit zijn hoofd zetten.
Desondanks zorgde hij wel voor een mooi einde van het clubkampioenschap
door een zwaar bevochten puntje tegen Cor binnen te slepen. Dat was precies
het puntje dat Richard K nodig had om op gelijke hoogte te komen. Ex aequo
kennen we natuurlijk niet in het dammekka van Nederland, dus moest er een
barrage aan te pas komen. Ondanks alle goede bedoelingen lukte het Richard K
niet om Cor van de felbegeerde bovenste trede van het podium te houden.
De titel ging dus naar Cor, met daarachter een heleboel anonieme spelers die
het leuk probeerden, maar het allemaal niet redden.
De strijd rond de streep™ ging tussen Arno, Cees, Steven en Arie. Die denkbeeldige streep geeft het recht – voor sommigen voelt het meer als een plicht – aan
te treden in de A-groep van het Kampioenschap van Rijnsburg. Arno ‘verloor’
de strijd om onder de streep™ te eindigen, Cees won de strijd om erboven te
blijven. Ietwat verrassend was het toch wel dat Steven dit jaar nipt een maatje
te licht werd bevonden. Te veel risico’s genomen. De nullen tegen de top 6
zeggen wat dat betreft genoeg.
Marco en Denise hadden duidelijk hun seizoen niet. Vaak een goede partijopzet, maar dan halverwege ergens een lullig
zetje over het hoofd gezien. En dat wordt
natuurlijk genadeloos afgestraft in het
Clubkampioenschap.
Voor de details over de eindstand verwijs
ik graag naar de website, dus rest mij nog
wat luchtige techniek de revue te laten
passeren.
Het eerste diagram is uit de partij tussen
Cees en Steven. Cees staat niet minder,
maar dan had hij op klaarlichte dag wel
een dam moeten halen met 01…14-19?
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02.42-37! 25x14of? 03.34-29 23x34of? 04.40x29 19x30 05.39-34 30x28
06.32x01. Helaas zag Cees deze kans over het hoofd en gaf hij met 02.40-35
25x14! een schijf. Als Steven anders had geslagen, was het wel kassa geweest
voor Cees via 02…19x30?? 03.35x24 25x14 04.24-19 13x24 05.34-29 23x34
06.39x10 04x15 07.33-28 22x33 08.31x04. Helaas voor Cees sloeg Steven dus
niet verkeerd om en verloor hij een schijf.
Een typisch gevalletje van kaas en brood
tussen Richard K en Arno. Hoewel Richard
wel lekkerder staat, vertrouwde hij het
blijkbaar niet om ‘gewoon’ door te spelen
met 01.42-37 of 01.34-30. Hij nam een
gokje, dat voor hem goed uitpakte: 01.2722 18x27 02.31x11 06x17?? terugslaan was
hier echt broodnodig, want nu wordt Arno
gepiepeld via 03.33-29! 24x22 04.44-40
35x33 en Arno liet zich niet meer bewijzen
dat Richard K een dam zou halen en zou
winnen.
Het is overigens niet allemaal goed en geweldig in de hoofdklasse. Zoals Arjen zelf
met enig cynisme pleegt te zeggen na een
overwinning via een suf zetje, is het niveau
op de club bijzonder hoog. Zo ook in zijn
partij tegen Arie, waar hij ‘mat in één’
mist. Zwart staat aan zijn korte vleugel al
bijna vast, dus hoe zorg je ervoor dat hij
helemaal vast komt te staan? Precies, via
01.44-40! Gewoon doorspelen met 01…1015 02.49-44 15-20of? 03.41-37 09-14
04.34-29! is kansloos, dus zwart is verplicht
in het zetje te lopen via 01…25-30 02.34x25 24-29 03.33x24 22x44 04.32-27!
19x30 05.35x24 44x35 06.24-19 13x24 07.27-21 16x27 08.31x15 met een
schijfje meer en vrije doorloop naar meerdere dammen.
Inmiddels is het Kampioenschap van Rijnsburg ook al zo’n beetje afgelopen,
maar daarover leest u elders in het clubblad mogelijk meer…
Richard Meijer
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Kampioenschap van Rijnsburg, Groep A
Terwijl het verslag van het Clubkampioenschap pas in dit nummer staat, is het
kampioenschap van Rijnsburg ook al gespeeld. En afgelopen. Ten tijde van het
schrijven van dit verslagje is net de laatste ronde gespeeld, al was die om des
Keizers Baard. De kampioen was namelijk al een ronde eerder bekend.
Ondanks dat we een damclub zijn en dammen dus erg belangrijk is, zijn we dit
jaar plotseling met de neus op de harde feiten gedrukt: dammen is maar bijzaak. Totaal onverwachts verloren we met Eric-Jan een trouwe teamspeler die
altijd voor het uiterste ging tijdens de onderlinge. Het was publiek geheim dat
hij liever niet tegen de besten van ons speelden, dus het kon nog wel eens lastig worden hem tegen Cor te laten aantreden. Maar ook in die partijen ging hij
vol voor de punten. Soms kreeg hij het lid lelijk op de neus, maar even vaak
kreeg hij een mooie score voor zijn harde werken. Want als er iets was dat EricJan deed, was het hard werken. Er zullen weinig dammers zijn met een grotere
verzameling damboeken, inclusief prachtig ingebonden rubriekenuitgaven van
vele jaren.
Uit respect voor zijn nagedachtenis zijn de partijen die hij heeft gespeeld in het
kampioenschap van Rijnsburg, gewoon gespeeld, zonder toepassing van flauwe
onzinnige regeltjes in de trant van ‘de helft gespeeld, dus de rest verloren’. Zijn
resterende partijen hadden geen invloed meer op de koppositie in het kampioenschap, in beide gevallen was de kampioen dezelfde geweest.
Het kampioenschap was net als vorig jaar een prooi voor Arjen. Dit jaar heeft
hij er wel bizar weinig moeite voor hoeven
doen. Bijna al zijn partijen waren in een
paar zetten klaar, met een dieptepunt tegen Richard M (13 zetten…). Alleen bij langere partijen kwamen de zwaktes boven.
Zo verloor hij zijn partij tegen Richard K,
die wel de 30 zetten wist te halen.
Tegen Cor bijvoorbeeld ging het in de diagramstand als volgt: 01…17-22?? 02.26x17
12x21 03.37-32! 28x26 04.33-28 22x33
05.29x38 20x29 06.34x01 met dam en partijwinst. Dat was na 20 zetten.
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Tegen Thomas duurde het 27 zetten:01.3329 22-28! En opgegeven. Thomas liet zich
de rest niet meer bewijzen. 02.29x40
25x34 en hij mag kiezen hoe hij definitief
de schijf verliest. Ofwel via 03.39x30 28-33
04.38x29 23x25 ofwel via 03.40x29 23x34
04.39x30 28-32 05.37x28 17-21 06.26x17
12x23

Zijn er dan helemaal geen spannende dingen gebeurd? Nou, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het er in ieder geval niet veel waren. Zoals wel vaker was
de strijd aan de onderkant leuker dan de strijd bovenin. Cees en Arno maakten
hun rol als underdog niet helemaal waar en werden vooral kop van Jut. Omdat
iedereen geplaatst is voor de hoofdklasse van het clubkampioenschap, mogen /
moeten ze het volgend seizoen nog een keer proberen.
Thomas liet zich dit keer net iets te vaak de kaas van het brood eten. Hij speelde de opening vaak razendsnel, maar kwam er iets te vaak halverwege achter
dat veel tijd één ding is, als je vervolgens heel veel tijd kunt investeren in het
bekijken op welke manieren je allemaal schijven kunt verliezen, dan is dat toch
weer een heel ander ding.
Arjen en Richard K streden lange tijd gezamenlijk om de koppositie, terwijl Cor
al vroegtijdig was afgehaakt door zijn nederlaag tegen Arjen. Uiteindelijk bleken de snelle overwinningen van Arjen hem zo weinig energie te kosten, dat hij
– toch nog relatief ruim – op het bovenste treetje van het podium wist te blijven.
Ditmaal dus een titelprolongatie voor Arjen. Volgend jaar meer tegenstand…?

Richard Meijer
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Piet van Egmond trofee 2013-2014
Dit jaar werd er weer enthousiast gestreden om de felbegeerde Piet van
Egmond-bokaal! Lange tijd stond Jan Oudshoorn fier aan kop, maar na een
eindsprint van Rinus Kromhout moest hij uiteindelijk toch in het stof bijten.
Na 2 jaar op rij winst van Arie Schoneveld is Rinus Kromhout dit jaar de trotse
winnaar van de Piet van Egmond trofee.
Hieronder de einduitslag, uitslagen van de wedstrijden per week zijn terug te
vinden op de website.
AW
Punten
1
Rinus Kromhout
8
12
2
Jan Oudshoorn
9
11
3
Arie Schoneveld
12
11
4
Cees v/d Bosch
5
8
5
Anton van Dusseldorp
10
8
6
Jac van Delft
5
7
7
Kees Majoor
8
7
8
Daniël Boom
3
5
9/10 Patrick van Beekum
2
4
Thomas Wielaard
2
4
11
Marco de Leeuw
5
4
12
Teun de Kluyver
8
4
13
Jan Lute
5
3
14
Mariëlle Meijer-Kromhout
2
2
15
Jasper Verhoef
1
0
16
Jan Piet
2
0
17
Nico Mul
3
0

Laura Andriessen
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Wedstrijdverslag RDC 1
Inmiddels is het seizoen 2014-2015 al bijna begonnen, dus het is de hoogste
tijd om het laatste restje wedstrijden uit het afgelopen seizoen nationale competitie nog voor het voetlicht te brengen. We springen er gelijk maar in vlak na
de jaarwisseling.
RDC 1 – DES Lunteren: 7-13.
Jaarwisselingen zijn er om in één minuut allerlei goede voornemens te bedenken die in de overige 525.959 minuten (ongeveer) van het jaar vervolgens één
voor één sneuvelen, zodat je aan het eind van dat nieuwe jaar dezelfde goede
voornemens weer kunt recyclen. Wel lekker praktisch, over het algemeen niet
heel zinvol. Reden genoeg om niet aan goede voornemens te doen dus.
Als we dat wel hadden gedaan, dan was het goede voornemen ‘kampioen worden’ in ieder geval elf dagen later al hardhandig gesneuveld. DES Lunteren
kwam op bezoek en dat was op voorhand een zekere titelkandidaat. Achteraf
bleek dat overigens ook terecht, want Lunteren is kampioen geworden van de
hoofdklasse B en is weer teruggepromoveerd naar de ereklasse. En het verschil
tussen een zekere titelkandidaat en een dorps damclubje waar de mensen het
leuk vinden om te dammen, zolang het niet teveel moeite kost is toch wel erg
groot.
Niet zo groot dat je door de score direct zou weten ‘oh, dat is een wedstrijd van
een titelkandidaat tegen een dorps damclubje waar de mensen het leuk vinden
om te dammen, zolang het niet teveel moeite kost’, dat niet. Het werd ‘maar’
13-7 voor Lunteren, dus dat valt relatief nog alleszins mee. Het eerste heeft regelmatig met veel grotere cijfers klop gekregen van niet-titelkandidaten. Vraag
me niet voorbeelden aan te dragen, want dat zijn natuurlijk niet de wedstrijden
waar je graag aan terugdenkt…
Maar toch, voor wie er bij was, moet het ondanks die 13-7 overduidelijk geweest zijn dat er tegen Lunteren weinig te halen viel. Te veel partijen waar RDC
de remise moest maken, waar de kansen aan Lunteren waren. Als meest sprekende voorbeeld de wedstrijd van Richard M tegen Peter Hoogteijling. Richard
kwam in het middenspel langzaam maar zeker steeds verder onder druk te
staan, maar wist de remisehaven nog net in het zicht te houden. Met de
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grootst mogelijke moeite wist hij een remise 5 om 2 eindspel te bereiken. In de diagramstand twijfelde hij tussen damhalen
op 4 en damhalen op 5. Gelukkig koos hij
goed en ging hij naar 5: 01.10-04? 22-28!
02.37x05 06-28! 03.05x21 16x27 04.04x31
36x27
Dat het 13-7 werd, wil overigens niet alleen maar zeggen dat het echt slecht was,
zo wist Steven zich lange tijd aan de misère
te onttrekken. Hij was enthousiast begonnen zijn tegenstander op te rollen, maar
met nog een zee aan tijd op de klok greep
hij gruwelijk mis, met een tweede 5 om 2
eindspel als resultaat. Helaas was dit geen
remise-eindspel, ondanks de drie schijven
van de tegenstander. Steven ging hier verder met 01.10-05!? en kwam er pas later
achter dat dit verliest met 01…31-36!!
02.30-24of? 36-41 03.24-19 39-43 04.1914 43-48 05.14-10 48x31 06.10-04 31-36
07.05-14 41-47 08.14-25 46-14 09.25x14
03x14 waarna Steven een flinke deceptie
rijker was.
Samen Sterk – RDC 1 9-11.
Tegen Samen Sterk weet je van tevoren dat het goed moet gaan. Als je gewoon
naar de tien individuen in het team kijkt, heeft RDC zo’n grote voorsprong, dat
er eigenlijk altijd wel een grote score uit moet rollen. We hebben echter allemaal nog 2009 vers in het geheugen staan. De ene na de andere RDC’er wist
een goede stand niet te winnen, wist een slechte stand niet remise te prutsen,
met uiteindelijk niet alleen een historisch grote nederlaag (14-6!) tot gevolg,
maar erger nog: degradatie naar de eerste klasse. We waren dus gewaarschuwd.
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Des te meer doordat Samen Sterk in de hoofdklasse op papier misschien niet
zoveel goede spelers heeft, maar echt slechte spelers zitten er ook niet tussen.
Dat bleek ook wel uit de uitslagen die ze tevoorschijn toverden in hun wedstrijden. Weliswaar veel verloren wedstrijden, maar het ging altijd maar net mis.
Vaak 11-9 verloren, of 12-8. Echt grote veegpartijen waren er niet bij.
Geconcentreerd begonnen we aan de wedstrijd, die aan het begin vooral werd
onderbroken door Denise. Die had het geweldige idee om te gaan trakteren
vanwege haar verjaardag. De Nederlandse etiquette verbiedt het vermelden
van de werkelijke leeftijd van vrouwen, dus laten we het er op houden dat ze er
niet jonger op geworden is…
Ondanks de concentratie was het begin
niet overweldigen. De stand van Steven
veranderde in no time in een ruïne, terwijl
Thomas zijn tegenstander Ali Fthalla in
hoog tempo van het bord leek te meppen.
Maar waar Thomas het net niet rond
kreeg, lukte het Micha van Tol, de tegenstander van Steven, wel. Eigenlijk zou deze
stand zonder enige toelichting voldoende
moeten zijn... De zwarte stand is dramatisch. Gewoon doorspelen is misschien nog
wel het makkelijkste dat wit kan doen.
Waar moet zwart immers heen?? Micha besloot Steven uit zijn lijden te verlossen met 01.24-19 13x24 02.33-28 22x33 03.32-28 33x22 04.43-39 24x33
05.39x06.
Dat we meer geluk nodig hadden, bleek bij
Eric. Op een gegeven moment had hij nog
maar één schijfje om zijn hele lange vleugel tegen een overtal aan witte schijven te
verdedigen. Gelukkig maakte Martin de
Jong Eric hier remise met een tactisch offertje 01.34-29 23x34 en remise gegeven
zonder 02.24-20 15x24 03.31-27 21x32
04.42-38 32x43 05.48x08 12x03 06.25-20
etc. af te wachten. De winst is echter niet
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zo heel moeilijk: op naar dam! Wit kan winnen met 01.25-20! 23-29of?
02.24x33 15x24 03.34-30! 13-19* 04.33-28! en zwart heeft geen goede zetten
meer. Er dreigt een één om twee, terwijl wit doorbreekt na 04…18-22 05.28-23
19x28 06.30x19 en ook 04…19-23 05.30x19! biedt geen soelaas.
Tot slot nog even een leuk standje van Cor
met zwart tegen de verrassend sterke
Wouter Morssink. Cor dreigt een schijf te
winnen, maar het voor de hand liggende
01.30-25? verliest na 01…21-26! 02.25x14
26x37 03.32x41 23x32 04.14x23 32-37!
05.41x32 12-18 06.23x21 16x49! Goede
raad is echter duur in zo’n stand (de computer weet het na 01.43-39 met hangen en
wurgen nog net remise te prutsen, maar
het houdt niet over). Wouter kwam met
01.47-42(!?) op de proppen. Voorkomt de
schijfwinst door 01…20-25? 02.33-29! 24x22 03.42-38 25x30 04.35-30! (deze
moet er wel bij) 04…34x25 05.32-27 21x32 06.38x07 met minimaal remise voor
wit. Cor zou Cor natuurlijk niet zijn als hij daar in zou lopen. Nee, Cor forceerde
alsnog de winst met 01…23-29! 02.43-38 20-25! 03.28-23of? 19x26 04.30x08
03-09 05.28x19 12x03 met schijf- en later partijwinst.
Uiteindelijk bleek na het optrekken van de kruitdampen dat ook RDC 1 maar
met de hakken over de sloot puntverlies had weten te voorkomen tegen Hazerswoude. Een overvloed aan talent (gemiddeld 100 ratingpunten meer),
maar dat liet zich nauwelijks uitdrukken in daadwerkelijke punten. Gelukkig
bleven we wel aan de goede kant van de score, met 3 gewonnen, 2 verloren.
RDC 1 – CEMA / De Vaste Zet 2 14-6.
Dat we gingen winnen, dat was vanaf het begin wel duidelijk. Wij waren op volle oorlogssterkte, terwijl CEMA de euvele moed had met acht spelers aan te
treden. Twee van ons hadden dus een saaie, erg vervelende middag. Richard K
besloot daar maar niet aan mee te werken en vertrok snel na zijn ‘overwinning’. Arjen was de andere Sjaak, maar hij kon niet zomaar weg en was dus
veroordeeld tot een beetje doelloos rondlopen en de bibliotheek onveilig maken.
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Nadeel voor CEMA was ook nog dat ze op
papier sowieso een minder team hebben
dan wij, dus ook op volle sterkte was het
een moeilijke middag voor ze geweest.
Veel interessante partijen waren er niet.
Zo was het uithangbord op het eerste bord
de wedstrijd C.A. van Dusseldorp – H.D.
van Gortel. “Wie?” hoor ik u vragen… Precies. De altijd lastige Dieter van Gortel
mocht het tegen Cor proberen. Laten we
het er op houden dat het een leuk probeersel was. Kansloze nul natuurlijk. Hier
probeerde Dieter los te komen met 01…19-23? waarna hij geforceerd ten onder ging. Wel illustratief dit: 02.44-40! 07-11of? 03.34-30! 14-19* 04.39-34! 2328of? 05.33x22 17x28 06.38-33! 28x48 07.25-20 24x15 08.30-25 48x30
09.35x02 met dam, later schijfwinst en uiteraard partijwinst.
Wat misschien een beter uithangbord was,
was de partij van Thomas tegen voormalig
Belgisch kampioen Patrick Casaril. Dat het
niveau in België net een tikkeltje lager is
dan in Nederland moge duidelijk zijn (de
huidige kampioen is Jimmy Depaepe, die
nog kansloos verloor in de wedstrijd tegen
RDC), maar Thomas maakte er een prachtige show van. Na een vlekkeloze partij
stond de volgende stand op het bord,
waarin zwart eigenlijk gewoon hoort op te
geven. Dat gebeurde echter niet, waardoor
het nog bijna mis ging voor Thomas ook. Thomas had zijn partij subliem kunnen
afsluiten met 01.47-41! 28-32of? 02.49-43! 22-28 03.42-37 17-22 04.26x17
22x11 05.37-31! Met schijven- en partijwinst. Thomas vergooide zijn meer dan
verdiende overwinning bijna nog met 01.20-14? 09x20 02.15x24 28-32! 03.3833(!)
waarna zwart de remise vergat binnen te harken met 03…32-38! 04.33-29of?
27-32 05.42x33 32-37 06.36-31of? 37-42 07.47x38 21-27 met een benauwde
remise. Zwart ging met zijn eenzame schijf op pad en verloor kansloos na
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03…04-09?? 04.42-38! 32x43 05.49x38 09-13 06.24-20! met gratis dam en niet
veel later nog wat schijfjes erbij.
Waar Eric-Jan tegen Willy Maertzdorf een
moeilijke middag had, had Steven duidelijk
minder moeite met naamgenoot André. Na
een sterke opening is het tijd voor Steven
om te oogsten. Op naar de één om drie:
01.34-29! wat moet zwart er tegen doen?
In de partij kwam zwart er niet uit: 01…0611 02.39-33! dreigt, dus 02…02-07of?
03.48-42! 11-17of? en Steven kon de punten binnenharken: 04.24-20! 15x24
05.29x18 12x32 06.42-37! met schijf- en
niet veel later partijwinst.

VBI Huissen 2 - RDC 1 11-9.
De wedstrijd tegen Huissen was er eentje van gemiste kansen, niet meewerkende tegenstanders en hier en daar een klein mazzeltje. Zoals de uitslag al
doet vermoeden waren er alleen niet genoeg mazzeltjes en waren er teveel
gemiste kansen en/of niet meewerkende tegenstanders om tot winst te komen.
Om te beginnen met een voorbeeldje van
de niet meewerkende tegenstanders de
partij van Cor. Van een afstandje leek dat
Cor een waardeloze opening te hebben
waarin hij al snel alle zeilen moest bijzetten. Dat bleek op zich ook wel, maar dat
kwam vooral doordat zijn tegenstander net
op tijd doorhad dat hij in een duivels plan
van Cor was beland. Wie zou zich in deze
stand met zwart zorgen maken? Jammer
genoeg Geert Berends wel. Hij kwam met
01…10-15!! de enige zet om problemen te
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voorkomen (en ook gelijk een enorm goede stand te hebben). Bijvoorbeeld:
01…07-11? 02.38-33! 10-15of? 03.36-31 27x36 04.47-41 36x47 05.26-21 47x29
06.37-32 17x26 07.32-28 23x32 08.34x14 25x34 09.39x06! met een kansrijke
positie voor wit. Doordat zwart er niet in liep, moest Cor ineens vol in de verdediging. Gelukkig ging hem dat goed af en werd het nog remise.
Steven had ondertussen een zware middag tegen een andere topper van Huissen. Hij werd langzaam van het bord gedrukt, maar hij had een fantastische
counter bedacht die een beter lot verdiende dan de remise die het werd. Steven heeft inmiddels twee schijven geofferd
om op dam te komen. In het kader van
gemiste kansen verdwijnen hier de winstaspiraties als sneeuw voor de zon door
01…08-13(?) 02.18x09 04x13 03.24-20 4146 04.23-18 46x48 05.18x09 met remise.
Als Steven nog even wat meer tijd had geinvesteerd, had hij misschien op het briljante 01…41-46!! gekomen. Wit heeft eigenlijk maar één logisch plan: 02.24-19 4641! (op naar veld 36 om schijven te rapen)
en nu zijn de belangrijke zetten ineens allemaal verhinderd door kleine zetjes.
Bijvoorbeeld 03.18-13?? verliest door 03…41-37! 04.13x11 27-32 05.38x27 1218 06.23x12 37x13! over zes schijven. Maar wat dan? 41-36 en 27-32 dreigt…
03.33-29 dan? Ook niet echt hoopvol: 03…41-36 (dreigt). Nu kan 04.18-13 weer
niet: 04…27-32 05.13x11 04-10 06.28x37* 12-17! 07.11x22 36x31! met een
simpel gewonnen drie om twee. Maar ook 04.29-24 kan niet door 04…36-47!
met groot feest. Bijvoorbeeld 05.19-13 47x06! 06.13x11 06x48 over schijf 18.
Maar ook 05.38-32 27x49 06.18-13 47x20 07.13x11 helpt niet: 07…12-17!
08.11x22 49-35! Dus 03.33-29 valt ook al af… De leukste variant kwam na
03.50-44 op het bord. Om deze te volgen is een bord wellicht wel zo handig:
03.50-44 12-17!! dreigt te winnen met een rondslagje via bijvoorbeeld 04.44-39
07-12 05.18x07 17-22 06.28x17 08-13 07.19x08 41x22, dus wat is wijsheid?
04.18-13 toch maar weer eens proberen? Zou leuk zijn geweest voor Steven:
04…17-22!! 05.13x11 41-47 06.28x17 27-32! 07.38x27 en 47x26 of 47x16 met
een mooi schoon bord als resultaat. Jammer dat geen van dit alles op het bord
gekomen is…
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Thomas was ook tegen Huissen weer lekker op dreef. Hij liet Fred de Koning alle
hoeken van het bord zien (voor de kenners: dat zijn er vier) en ging regelrecht op
een vlekkeloze overwinning af. Helaas
stokte het plotseling in het eindspel. In hoge tijdnood zullen de meeste zwartspelers
waarschijnlijk gewoon naar twee dammen
rennen, met een mooie overwinning als
resultaat. Voorbeeldje: 01…32-38 02.30-24
38-43 03.24-19 43-49 04.19-14 22-28
05.14-10 28-33 06.10-05 33-39 07.05-10
39-44 08.10-05 44-50 en met twee dammen is het een koud kunstje deze stand
te winnen (schijven op 36 en 31, dammen op 38 en 49 en wit moet van de lange lijn af). Thomas presteerde in de diagramstand het ongelooflijke 01...32-37?
(waarom???) 02.30-24 26-31 03.24-19 31-36 04.19-13 37-41 05.13-08 41-46
06.08-03 en hier kwam hij er achter dat de winst ver te zoeken is, bijvoorbeeld
06…22-28 07.03-17! 28-32 08.17-21 32-37 09.21-26 en zwart mag niet doorlopen met 09…37-41??? (10.26-17 met winst) en moet dus laten slaan. Gelaten
moest Thomas dus een punt cadeau geven.
Nog een tweetal luchtige fragmentjes ter
afsluiting. Richard K kreeg een cadeautje
van zijn tegenstander die in deze stand
01.29-23 18x29 02.39-34? 29-33 03.4338?? presteerde. Gelukkig kon hij nog lachen toen hij na 03…25-30 04.34x25 33-39
05.44x33 35x44 opgaf.

En de afsluiter kan voor niemand anders zijn dan de grootste pechvogel uit ons
midden. Inmiddels is ze alweer een paar weken ‘echt oud’. Meestal gaat de aftakeling redelijk geleidelijk, maar bij Denise is het dit seizoen ineens in plaats
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van hosanna (vorig jaar) naar één groot
drama. Veel partijen goed opgezet, maar in
de meeste daarvan ging het vervolgens in
het midden of aan het eind ergens gruwelijk mis. Zo ook hier. Sterke opening, mooie
stand, maar in de diagramstand gaat het in
twee zetten van niets aan het handje naar
handje schudden: 01…08-13? (01…17-21 is
niets aan het handje) 02.38-33 (voorkomt
02…17-21 met 03.49-44 21x32 04.33-29
24x33 05.43-38!) 02…13-19of? 03.39-34!
en in arren moede maar in het zetje gelopen met 03…19-23 04.34-29! 23x34 05.33-28 22x33 06.43-39 33x44 07.49x09
Richard Meijer
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Wedstrijdverslag RDC 2
In het wedstrijdverslag van het vorige clubblad waren we gevorderd t/m ronde
7. Na de gewonnen wedstrijd tegen Dordrecht bezetten we met het team een
mooie tweede plaats. Uiteraard was het streven om deze plek te handhaven
teneinde een beslissingsduel te forceren om een plaats in de eerste klasse.
Een eerste plaats zat er al niet meer in, want de Variant, dat bleek al snel, was
gewoonweg de sterkste in onze tweede klasse B. Zij bezetten de eerste plaats
en werden uiteindelijk ook kampioen.
Spannend werd dan ook het gevecht om die fel begeerde tweede plek. Maar
eerst volgde dus de winterstop, en de speelronde daarna op 11 januari was het
tweede team vrij. Was het feit dat we bijna 6 weken niet in actie kwamen soms
de reden dat we nu juist de belangrijke streekderby tegen Samen Sterk de
slechtste wedstrijd van het seizoen lieten zien? Het begin was goed, Gera remise, Gé remise en een mooie overwinning van Jack van der Plas zette het team
op voorsprong. Toen begon echter de ellende.
Arie overzag een verrassende wending die hem een schijf kostte. Tegenstander
Raymond van Es wist wel raad met dit voordeel en won overtuigend. De remise
van Albert tegen de taaie Louis de Frankrijker was niet verrassend. Dat gold wel
voor het verlies van Jan Parlevliet tegen de relatief zwakke Dick de Jong. Toen
het ook nog mis ging op het bord van Casper en Rinus zijn voordeel zag verzanden in remise speelden we een verloren wedstrijd. Cees van den Bosch wist
ook niet te winnen en scoorde een remise. Tenslotte verloor ook Nico nog zijn
partij en dat maakte het drama compleet, een 13-7 verlies.
Mede door dit verlies wist concurrent de Kroonschijf op een gelijk aantal punten te komen op de tweede plaats in de ranglijst, maar wel met een beter
bordgemiddelde. Na deze dreun speelden we de voorlaatste ronde tegen het
gevaarlijke team van Verhaar Montage (kit). Hoewel dit team beschikte over
een paar gevaarlijke spelers kwamen we eigenlijk niet echt in gevaar.
Jack had de pech te spelen tegen de sterkste speler van VM Rien Visser, en deze partij ging dan ook snel verloren. Arie wist met overtuigend spel een snelle
overwinning te boeken en daarmee kwam de stand gelijk. Rinus en Mariëlle
maakten echter het verschil tegen relatief zwakkere tegenstanders. Beiden
wonnen met zeer veel vertoon van overmacht, twee belangrijke overwinningen.
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De uitstekende remises van Gé en Jan Parlevliet zorgden ervoor dat we de
voorsprong behielden. De jeugdige Marco had pech en hij verloor zijn partij.
Dit maakte het wel weer spannend maar Albert en Cees hielden de boel goed
op slot met twee remises als resultaat. Uiteindelijk dus een overwinning met
11-9.
De laatste ronde moest er gewonnen worden met grote cijfers om nog, een
kleine, kans te maken op de tweede plaats. Bordpunten gingen namelijk de
doorslag geven in de strijd om de tweede plaats. Tegen het relatief zwakke DOS
Delft werd het dan ook een puntenfestival. Gewonnen werd er met 5-15 , maar
dit was toch niet genoeg omdat de concurrent de Kroonschijf zelf met 4-16 wist
te winnen.
Afsluitend kunnen we stellen dat het tweede team een mooi seizoen heeft beleefd. Ondanks het gemis van een aantal spelers was het team verrassend stabiel in de prestaties. Volgend seizoen krijgen we een nieuwe kans om ons te
bewijzen. Voor de gedetailleerde uitslagen, persoonlijke prestaties en topscorers verwijs ik u naar de KNDB site.
Arie Schoneveld
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RDC 1 Provinciaal kampioen ZHDB
De titel zegt het al, met het provinciale team zijn wij in het seizoen 2013-2014
kampioen geworden bij de hoofdklasse van de ZHDB! Na enkele spannende
wedstrijden tegen Den Haag en Schiedam hadden we het in de laatste ronde in
eigen hand waar geen fout meer werd gemaakt. Aangezien Cor zo aardig is om
dit verslag één dag voor de deadline naar mij toe te schuiven een last-minute
verslag over de laatste wedstrijden. De laatste wedstrijd was een makkelijke
overwinning op Leiden.
RDC-De Hofstad Dammers
Aangezien de bordpunten belangrijk konden worden voor de eindstand was het
van belang dat er met grote cijfers gewonnen zou moeten worden van de Hofstad. De eindstand van 12-0 was enigszins vertekend, maar gaf een goed beeld
van het krachtverschil.
Thomas wist vrij weinig te bereiken in deze partij. Toen zijn tegenstander echter een grote ruil toe liet die zijn vleugel liet verdwijnen kon Thomas een makkelijke overwinning te boeken. Vervolgens was Steven klaar. Met een risicovolle Bonnard had hij het geluk dat zijn tegenstander een belangrijke manoeuvre
over het hoofd zag en daarna doodliep. Cor wist met een schitterende Podkova
zijn tegenstander te overklassen en kon snel de punten in ontvangst nemen.
Frerik had ook weinig moeite en wist vanuit een goedkope aanval groot voordeel te behalen. Na een schijf voorsprong werd er opgegeven.
Lastiger hadden Arjen en Richard het. Richard speelde tegen de taaie Frans Teijn en voordeel leek niet in de buurt te komen. Een blunder zorgde er echter
voor dat hij twee punten bij kon schrijven. Ten slotte wist Arjen een dun standje met licht voordeel te verzilveren. Omdat de
rest te saai speelde om een leuk fragmentje te
plaatsen maar iets uit mijn eigen partij.
In deze gevaarlijke stand werd 23. ..14-19 gespeeld, waar 24. .. 02-07 beter was geweest.
Na 14-19 had wit het hele bord kunnen leegslaan met 24. 29-23 20x40 25. 23x14 10x19
26. 39-34 40x29 27. 33x24 22x42 28. 31x22
18x38 29. 43x32 42x31 30. 36x09 19x30 31.
35x24 17-21 32. 26x17 08-12 33. 17x08 02x04
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en een duidelijk gewonnen stand voor wit. Er werd echter vervolgd met 24. 4742 19x30 25. 35x24 10-14 26.44-40 05-10! en opgegeven aangezien wit minimaal twee schijven gaat verliezen. Een gelukkige overwinning dus. De andere
partijen zijn te vinden op Toernooibase.
RDC- Den Haag
De laatste drie rondes zouden de eindstand bepalen aangezien Den Haag,
Schiedam en RDC allen nog tegen elkaar moesten spelen. RDC had de beste
kansen en had aan twee keer 6-6 genoeg. Bij de eerste topper kwamen beide
clubs op volle sterkte uit en de loting leek gunstig voor Den Haag. Kansen zouden moeten komen van Arjen en Thomas, terwijl Richard en Steven uit moesten kijken.
Arjen was snel klaar. In de opening overzag hij een grote ruil waarna beide spelers met veel randschijven kwamen te zitten. Dit leek iets gunstiger voor zijn
tegenstander, zeker nadat hij een goede centrumaanval nam. Arjen wist echter
met wat handigheidjes te counteren en won een schijf. Iets later nam Arjen een
doorbraak waarna werd opgegeven. Thomas speelde een spannende partij
waarbij hij de betere papieren leek te hebben. Zijn tegenstander bleef echter
goed bij de les en wist zich goed te verdedigen, met remise als gevolg. Richard
ging iets te enthousiast naar voren wat Jeroen Kos goed wist te omsingelen.
Langzaam maar zeker werd Richard van het bord gezet. Toen in een 9 om 9
stand niet meer gezet kon worden werd er opgegeven.
Steven speelde een partij waarbij het lang onduidelijk was wie er beter stond.
Nadat zijn hekstelling van het bord verdween leek tegenstander Friso Fennema
de goede velden te hebben, maar het bleek niet goed genoeg. Steven nam een
combinatie waarbij beiden een dam kregen. Hierna werd gelijk remise overeen
gekomen. Cor en Frerik waren allebei nog bezig. Cor leek goed te staan en wist
na een paar goede zetten en veel gereken zijn sterke tegenstander te verslaan.
Er had nog remise in gezeten als er eerder twee schijven gegeven werden. Bij
Frerik was in de opening iets verkeerd gegaan waardoor hij de hele partij achter de feiten aanliep. Zijn tegenstander miste echter een winnend plan en koos
voor een ander kansrijk plan wat echter niet voldoende bleek voor de winst. De
eerste concurrent verslagen, alleen Schiedam kon ons nog van het kampioenschap afhouden.
Op Internet werd nog een variant aangegeven bij de partij van Cor die wel erg
leuk is.
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Sven heeft net 45. 42-37 gespeeld waarna Cor
vervolgde met 45. ..13-18 De aangegeven variant gaat als volgt: 45. ... 22-27 46. 32x21 11-16
47. 21-17 12x21 48. 37-31 13-18 49. 31-26 2127 50. 26-21 18-22 51. 21x32 22-27 52. 32x21
16x27 53. 30-24 19x39 54. 29-23 39-44 55. 2318 44-50 56. 18-12 20-24 57. 12-08 50-28 58.
08-03 24-30 59. 35x24 28-14 60. 03x20 25x14
winst met dubbele oppositie! In de partij ging
het verder met 46. 37-31 11-16 48. 47-41?
(Remise is 48. 31-27 22x31 49. 32-28!) 16-21
49. 41-36 12-17?! De één om twee is uiteraard verhinderd, maar de stand is al
helemaal uit! 50.31-26 22-27 51.32-28 27-32! en opgegeven.
Van Stigt Thans – RDC
Bij een gelijkspel of winst zou het kampioenschap zo goed als zeker binnen zijn.
Het was echter de vraag hoe sterk Van Stigt Thans uit zou komen. Gelukkig
kwamen ze niet zo sterk mogelijk uit, maar wel wat sterker dan normaal. Rinus
verving Frerik aangezien hij in Polen was. Voor Richard Rinus Arjen en Steven
was de heenreis iets langer dan gedacht wegens een weigerend navigatiesysteem. Bellen met het thuisfront bracht echter oplossing waarna we net op tijd
arriveerde.
Thomas was als eerste klaar. Na een goede opening tegen topper Ron Heusdens kwam hij de gehele partij eigenlijk niet onder druk. Toen Ron op het eind
nog een uiterste poging deed om te winnen bleef Thomas rustig en pakte een
goede remise. Hierna verloor Rinus onnodig. Na een combinatie raakte hij in
paniek terwijl dat niet nodig was. Dit kostte echter twee punten. Steven stond
wat minder, maar nadat zijn tegenstander enkele kansrijke varianten miste kon
hij met een grappige remise forcing afwikkelen naar een 3 om 1. Arjen had al
snel een schijf gewonnen in de opening, maar raakte de controle over de stand
kwijt. Teveel twijfel en een slechte tijdsverdeling zorgde ervoor dat hij net niet
won.
Richard was de dag slecht uit bed gekomen. Enkele weken geleden werd hij
compleet gepoetst door Ton Burgerhout, wat hem een slecht gevoel gaf. Tot
zijn grote verrassing moest hij weer tegen Ton. Gedreven tot het bot nam hij
plaats en ging aanvallend te werk. Nadat zijn tegenstander een kleine combinatie met damgeven over het hoofd zag won Richard een schijf. Vervolgens koos
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Richard de meest pijnlijke winst om het verlies van de vorige keer te vergeten.
Cor tenslotte kwam een eind tegen Frits Luteyn, maar nam de remise om de 66 veilig te stellen. Den Haag had geen punten gemorst, waardoor we het in de
laatste wedstrijd zelf konden afmaken.
RDC-Constant
Vooraf wisten we dat we aan een gelijkspel genoeg hadden. Bij de loting leek
weinig aan de hand, vandaar de reden dat sommige spelers het nodig vonden
om het toch nog spannend te maken... Steven probeerde van alles om het
spannend te maken, wat resulteerde in een slechte stand. Toen hij een diepe
combinatie nam bleek hij het niet goed gezien te hebben. De dam werd afgevangen en met een schijf achter moest hij nog diep gaan voor een punt, wat
uiteindelijk lukte. Richard liet zien hoe zwakkere tegenstanders het best aangepakt kunnen worden. Na een foutloze partij won hij met grote overmacht. Frerik leek lastig te staan na een agressieve opzet van zijn tegenstander. Een blunder van zijn tegenstander leverde hem twee schijven en de winst op.
Cor zijn partij oogde helemaal gewonnen, maar zijn taaie tegenstander had het
nog gelijkwaardig kunnen houden. Na wat mindere zetten klopte het helemaal
voor Cor. Thomas had de gehele partij gemakkelijker spel, maar winst kwam
niet in de buurt. Hij probeerde het nog wel, maar kwam niet erg ver. Topscoorder Arjen moest de laatste partij winnen om topscoorder te worden van de gehele klasse. Na een spannende opening besloot zijn tegenstander actief te verdedigen. Arjen speelde niet de sterkste zetten waardoor hij met een teleurstellende remise genoegen moest nemen.
Steven den Hollander
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Verslag provinciale competitie ZHDB RDC 2(vervolg)
De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar begonnen we goed met een makkelijke
overwinning van Cees v.d. Bosch. Na een goede opening van Cees en een voorpost van zijn tegenstander die niet mocht, moest zijn tegenstander zich gewonnen geven.
Daarna was het de beurt aan Jac van Delft. Na een combinatie 4 om 5 met duidelijk voordeel, gaf ook zijn tegenstander zich maar wijselijk gewonnen.
Daarna was Kees Majoor aan de beurt. Jammer genoeg liet hij zich volledig vast
lopen door diverse dreigingen en gaf hij maar wijselijk op.
Anton van Dusseldorp maakte er daarna nog een marathon partij van. Na een
slechte opening met veel tempoachterstand werd het hem erg moeilijk gemaakt. Daarna was het zijn tegenstander die afruilde en afruilde tot hij die
tempoachterstand kreeg, zij het met een schijf voordeel. Door nog even door
te vechten werd de stand rooskleuriger zij het met een remise als eindresultaat. 5 - 3 voor ons dus. We doen weer een beetje mee!
Op 7 februari speelden we thuis tegen de huidige koploper MDV uit Moordrecht. Zou dus moeilijk worden dachten we. Maar niets is deze keer minder
waar. Martijn die deze keer weer van de partij was, speelde een degelijke partij
die helemaal gewonnen stond. Martijn maakte daar dus snel een einde aan.
Toen Cees v.d. Bosch tevreden knikte over zijn stand en Kees Majoor een remise maakte was eigenlijk de wedstrijd met een goed resultaat binnen. Cees won
dan ook en toen de andere Kees remise speelde was eigenlijk de buit binnen.
Anton worstelde daarna nog een tijdje door omdat hij winstkansen had maar
die niet goed zag. Het bleef dus bij een dikke remise.
Maar met een 6 – 2 winst tegen de gedoodverfde kampioen waren we best tevreden.
Rest dus nog de partij tegen Den Haag 3 op 18 februari. Maken we nog kans op
het kampioenschap?
Op volle sterkte togen we dus op 18 februari naar Den Haag om tegen hun derde team te spelen, De laatste wedstrijd in deze competitie. De opstelling van
het Haagse team was wel enigszins verassend door hun zwakste speler op bord
1 te zetten en hun sterkste op bord 4. Cees v.d. Bosch had dus al snel zijn winst
binnen. Anton zwoegde tegen J.Pauwels om er een redelijke partij van te maken maar ging snel in de fout door zijn lange vleugel op te laten sluiten. Die
fout kwam hij niet meer te boven en moest op den duur de winst aan zijn tegenstander geven. Nico Mul en Jac van Delft zwoegden tegen jeugdspelers die
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een behoorlijk potje konden spelen. Na lang zwoegen moesten zij ook de
handdoek in de ring gooien. Lang leve de jeugd dus van Den Haag 3 !!
Eindstand
1
2
3
4
5

Den Haag 3
MDV 2
RDC 2
Den Haag4
Scheveningen 2

AW
8
8
8
8
8

Pu
11
11
10
7
1

Anton van Dusseldorp
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Rijnsburgse DamClub (RDC)
nodigt u uit voor het zomertoernooi
Voor de vierentwintigste achtereenvolgende keer houden wij ons open

RABOBANK DAMTOERNOOI
vrijdag 27 juni 2014, aanvang 19.45 uur
Er wordt gespeeld op acht vrijdagavonden. De laatste ronde is op 22 augustus.
Nieuwe speellocatie
Er wordt gespeeld in Gemeenschapshuis De Burgt, Burgemeester Koomansplein
1, 2231 DA Rijnsburg, 071-4087752.
Aanmelden kan bij Mariëlle Meijer-Kromhout, tel. 071-4028520 of e-mail: secretaris@damclubrdc.nl
Prijzen
1e prijs

Hoofdklasse
Wisselbokaal + €100

Eerste klasse
€ 80

2e prijs

€ 60

€ 50

3e prijs

€ 30

€ 20

De prijzen worden ter beschikking gesteld door de RABOBANK
Voor de jeugd in de eerste klasse is er een mooie beker.

Wedstrijdvoorwaarden
Voor niet-leden bedraagt het inschrijfgeld € 5 voor het gehele toernooi. Er wordt gespeeld volgens het “zwitsers” ratingsysteem. Voor zover hierna niet anders bepaald
zijn de reglementen van de KNDB van toepassing. Het speeltempo bedraagt één
uur plus één minuut per zet (Fischer-systeem).
In verband met afwezigheid door vakantie o.i.d., krijgt u voor max. twee wedstrijden een vergoeding van een ½ punt per wedstrijd. De wedstrijdleiding behoudt zich

DAMT
U
(WEER)
MEE?

het recht voor om spelers in te delen in een hoofd- of eerste klasse.
De winnaar van de eerste klasse speelt, indien aanwezig, het volgende seizoen in de hoofdklasse.
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Halve finale junioren 2014
Op zaterdag 29 maart en 5 april vonden de halve finale junioren 2014 plaats.
Dit jaar werden er in 3 poules van acht spelers gespeeld, in drie uithoeken van
het land. Ik was ingedeeld in Rosmalen. Het toernooi was zoals altijd verdeeld
over twee zaterdagen, vier rondes op de eerste zaterdag en drie op de laatste.
Mijn verwachtingen waren van te voren niet al te hoog, maar aangezien het
mijn laatste jaar van mijn jeugd carrière is, vond ik het toch wel belangrijk om
mijn beste beentje voor te zetten, en alle jongens in te blikken. Jammer genoeg
zaten er nog twee meiden bij mij in de poule..
Dat beste beentje voor zetten ging meteen in de eerste ronde al mis. Zo vrolijk
als ik de zaal inliep voor de eerste ronde, zo chagrijnig met een gezicht op onweer liep ik de zaal na afloop van de ronde weer uit. Ik moest het opnemen tegen de jongste van het stel, Tom Knapen. Tom is nog aspirant, maar speelde
ook mee met deze halve finale, waarschijnlijk om ervaring op te doen. Ik creëerde genoeg kansen, maar door mijn belachelijk slechte tijdsverdeling moest
ik genoegen nemen met een punt. De tweede ronde verliep het nou niet echt
beter. Ik moest het opnemen tegen Jitse Slump, één van de gedoodverfde favorieten in de poule voor de titel. Dat laatste kon mij echter dan niet zoveel schelen, een tegenstander was nou eenmaal een tegenstander. De partij verliep
vrijwel goed vanaf mijn kant, alleen door onnauwkeurigheid liep ik in het late
middenspel nog in een standaard dammetje.
Tijdens de derde ronde brak de spanning toch wel een beetje los. Ik moest nu
toch wel eens wat punten gaan pakken wilde ik nog kans maken op een plaats
in de finale. Ik moest het opnemen tegen Stella van Buuren, waar ik toch
meestal de beste papieren tegen heb. Tijdens de partij vond er in de algemene
zaal een kledingveiling plaats voor de bejaarden. En wij konden daar natuurlijk
helemaal van mee genieten. En eigenlijk ook wel een beetje letterlijk, want elk
kledingstuk kostte minstens €60,-. Gelukkig leidde dat mij niet af van de wedstrijd, waarbij ik opnieuw geen gebruik maakte van mijn kansen en genoegen
moest nemen met een punt.
En zo ging ik richting ronde vier, met de gedachte dat mijn kansen ongeveer al
verkeken waren, en geen flauw benul van hoe de anderen ervoor stonden. En
ik moest het opnemen tegen Pim Arts, die op dat moment al van de andere
twee dames had gewonnen. En hij had waarschijnlijk met twee punten erbij
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genoeg om vlakbij de plaatsing te komen. Wat nou niet echt de bedoeling was,
natuurlijk. Voor het eerst dit toernooi nam ik een serieuze houding aan, waar
hij duidelijk niet onder de indruk van was. Na een spannende aanvalspartij met
genoeg kansen voor beiden kwamen we in een remise stand terecht, met iets
meer kansen voor mij. Zo sociaal als ik was, bood ik hem maar een gunstig
puntje aan. Die weigerde hij acuut, tot mijn verbazing. En dat hij dan daarna
ook nog een positionele blunder maakt waardoor ik beiden punten nog kreeg,
vond ik natuurlijk helemaal geen probleem. Toch was het jammer dat hij daarna zo snel wegliep, ik had hem nog een drankje willen aanbieden.
Met nog alle kansen kwam ik een weekje later weer terug, niet wetend op wat
het uit zou pakken. Om toch maar wat zekerder van mijn zaak te zijn, sleurde ik
Steven maar mee richting Rosmalen. En dat kwam mooi uit, want hij kon mij
meteen even een kop thee tijdens de wedstrijd brengen. De vijfde ronde nam
ik het op tegen Tim, duidelijk ook een concurrent. De partij liep niet geheel lekker op voor mij, en voor ik het wist stond er een spannend klassiekje op het
bord. En weer niet veel later had ik opeens een schijf meer door een foutje van
Tim, een heel kostbaar foutje. Een foutje wat mij twee punten opleverde waardoor ik weer opeens alle kansen had.
En dat moest ik dat natuurlijk goed aanhoren van coach Den Hollander, aangezien ik nu de touwtjes in eigen handen had. En dat was nou weer net wat ik niet
wilde horen natuurlijk. Ik nam het in de zesde op tegen Lotte Aleven, een oude
bekende. In de partij had ik duidelijk de betere kansen, maar aangezien we beiden onze tijd als kneuzen hadden verdeeld lieten we het weer op het laatste
moment aankomen. Dat laatste moment, waar ik geheel verloren stond en nog
een wanhoopspoging deed naar de remise. En dat punt kreeg ik ook nog, met
een gratis terechte preek erbij.
Het was nu wel belangrijk wat de concurrentie had gedaan. Tot mijn teleurstelling stond Pepijn op 9, Jitse en Pim op 8 en ik op 7 punten. En Pim en Jitse
moesten in deze laatste ronde nog tegen elkaar, wat binnen vijf minuten uitliep
op de vrede. En ik moest het opnemen tegen Pepijn, waarvan ik nu moest winnen om nog een groepsbarrage te verdienen. Al gauw had ik de handdoek in de
ring gegooid, en verloor ik daarna de partij ook nog geheel onnodig. Met een
ietwat teleurstellende score van 7 punten uit 7 wedstrijden keerde ik weer terug naar huis. En dat Tim dan mij in de laatste ronde nog voorbij was gegaan
door te winnen, deed mij dan weer niets. Hij kreeg de vierde plaats van mij gratis cadeau. 
Denise van Dam
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Freriks Combinatiehoekje
Yessir, daar is ie weer! Het Eurovisie Songfestival voor combinaties, alleen dan
zónder sympathie-stemmen en nep gejank (oprechte tranen zullen wellicht rijkelijk vloeien bij eenieder die nummertje 6 probeert op te lossen zonder bord).
SPELTIP: doe een wedstrijdje met je tegenstander wie ze het eerst opgelost
heeft. De winnaar krijgt een plusje mocht de reguliere partij remise worden.
FUN!

38-33? Z+

W+

W+

W+

W+

Z+

1) 1.38-33 24-30 2.34x25 19-23 3.28x10 15x4 4.25x14 13-19 5.14x23 18x47
2) 1.28-23 18x29 2.35-30 24x44 3.33x24 44x42 4.24-20 15x24 5.31-26 42x31
6.36x29
3) 1.28-22 18x27 2.33-29 24x31 3.41-37 27x49 4.36x9 3x14 5.37-31 26x37
6.48-42 37x48 7.40-35 49x40 8.45x34 48x30 9.35x2 25-30 10.2x35 20-24
11.35x10 5x14 12.50-44
4) 1.30-24!
5) 1.32-28 2-8 2.28x17 12x34 3.42-37 29x38 4.40x9 13x4 5.37-32 38x27 6.31x2
6) 1...4-10 2.15x4 18-23 3.4x16 14-19 4.24x13 23-29 5.34x32 27x49 6.16x18
17-21 7.26x17 25-30 8.35x24 49x12! (49x7 is remise)
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven?
Wie ben je?
Arno Kooloos
Wanneer en waar ben je geboren?
8 april 1956 in Leiden
Wat is je burgerlijke staat?
Gehuwd met Thea en vader van drie zonen: Bart, Thijs en Jan
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)?
VWO en Conservatorium
Hoe lang dam je al en hoe ben je met dammen begonnen?
Ik denk zo'n 44 jaar. Ik damde thuis en wist van het bestaan van een damclub
niets af als Oegstgeestenaar. Maar mijn vader had jaren daarvoor als architect
een huis getekend voor Wim Leeuwenburg, in die tijd een prominent lid van
RDC en dampromotor. Toevallig kwamen zij elkaar weer eens tegen bij het
paalzitten in het Braassemereer in Roelofarendsveen en toen ging het balletje
rollen....
Dus ik op het fietsje naar Rijnsburg en dammen onder de bezielende leiding van
Piet van Egmond.
Speel(de) je bij andere clubs?
Nee
Wat is je grootste prestatie op damgebied?
Ik ben één keer clubkampioen geworden (met 22 punten uit 12 partijen).
Maar dat was natuurlijk voordat Cor ten tonele verscheen......
Wat vind je het leukste aan dammen?
Momenteel de gezelligheid. Vroeger: winnen.....
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld?
Een simultaan tegen Jannes van der Wal. Ik versloeg hem met een fabuleuze
slagzet. Toen Iemand Jannes vals suggereerde dat hij me misschien had laten
winnen, omdat ik hem van het station had opgehaald, antwoordde hij kribbig:
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'Nee, dat was niet de bedoeling!'
Van welke muziek houd je?
Vooral van klassieke muziek. Ik speel graag fuga's van Bach.
Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast)
Op damgebied: een beetje mee kunnen blijven doen.
Daarnaast ben ik zeer geïnteresseerd in geschiedenis, hoe ouder hoe beter.
Daar wil ik zoveel mogelijk van weten.
Waar geniet je het meest van?
Teveel om op te noemen.
Van welke partij heb je het langst wakker gelegen ?
Weet ik echt niet.
Wat was het meest bepalende dammoment in je leven?
Weet ik ook niet, maar het moment dat we heel lang geleden met het Eerste
kampioen van de provinciale klasse werden en naar de landelijke tweede klassen promoveerden, was toch wel heel speciaal, want dat moment hadden we
heel lang (vele jaren) uitgesteld....
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)
Geniet van het leven!
Ok, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (of
een getal tussen de 0 en 20 waarmee we loten.)
Cees v.d. Bosch
Verzin een nieuwe vraag voor het volgende interview en geef aan welke bestaande vraag eruit mag.
Eruit: Van welke partij heb je het langst wakker gelegen?
Erin: Wie is je grootste Angstgegner op het dambord?

R D C 39

R D C 40

