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Van de voorzitter
Beste Lezers,
Voor jullie ligt het laatste nummer van ons clubblad. Traditiegetrouw kijk je dan
terug naar wat er het bijna afgelopen jaar is gebeurd. Sportief was het zeker
een goed jaar met een derde plaats in de landelijke beker. Met als extra pleister op de wonde voor het niet halen van de finale: winnen van het vermaledijde Huissen, de bekerwinnaar van 2013.
Ook het behalen van de provinciale titel voor clubteams mag hier zeker genoemd worden, nog voor de ereklasse-teams van Gouda en Schiedam. Tenslotte wist Denise van Dam kampioen van Nederland te worden bij de meisjes junioren. Alles bij elkaar was 2014 sportief gezien een goed jaar.
Dat neemt niet weg dat er ook minder positieve kanten vermeld moeten worden. De clubavonden worden door het gestaag dalen van het aantal leden
minder bezocht en het plotseling overlijden van Eric-Jan in het voorjaar was
voor de vereniging een behoorlijke slag die we maar moeilijk kunnen verwerken.
Als bestuur blijven we echter doorgaan met het maken en uitvoeren van plannen om onze vereniging tot groei en bloei te laten komen de komende jaren.
In het komende jaar bestaan wij 80 jaar en dat is gezien het huidige tijdsgewricht waarin de georganiseerde sport het moeilijk heeft op zich al een hele
prestatie. Wij zullen er dan ook alles aan doen om in dit jubileumjaar onze club
op een positieve en met sportieve prestaties in het nieuws te brengen.
Tot slot wens ik jullie prettige feestdagen en een gelukkig 2015 toe!
Rinus Kromhout
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Van de redactie
U heeft het vast al gevoeld; het is een dik nummer geworden. Dat komt natuurlijk vooral door uw gulle, geschreven bijdrage. Daar zouden we het bij kunnen
laten, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we de vorige editie vergeten
waren om Gé's verslag van Salou in te voegen...U moet weten dat Gé jaarlijks
vier weken vakantie heeft: één om Salou te spelen en drie om het verslag ervan
te schrijven. Het is daarom nogal pijnlijk om dat verslag te vergeten. Excuses
daarvoor Gé!
Verder een warm welkom voor Jack van der Plas, die zijn debuut maakt als verslaggever van RDC 2. Hij heeft natuurlijk de schoenen van Arie te vullen, die
door RDC 1 is ingepikt. Leuk dat het wilt doen, Jack!
Tot slot, ook namens de redactie, fijne feestdagen gewenst!
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Hoofdklasse
Nog voor de nationale competitie in alle hevigheid losbarstte, klonk een luide,
doordringende gong in de gewelven van het clubgebouw van RDC. Want zo
mag je De Burgt toch wel noemen, compleet met bibliotheek voor alle damboeken, kinderopvang om de handen vrij te hebben voor een potje dammen en
een muziekschool voor de muzikale omlijsting van weer een heroïsche overwinning. En een beetje club heeft natuurlijk vrijwilligers voor de bar. Vriendelijke, gastvrije mensen die jou met plezier volgieten met drank en bij wie jij je
met plezier laat volproppen met snacks.
Tja… laten we maar verder mijmeren over vriendelijke, gastvrije mensen. Ergens in de toekomst wellicht, maar niet nu: een dammer wacht niet!
De hoofdklasse is dit jaar weer goed gevuld. Weinig afzeggers vanwege ‘effe
geen tijd’, maar wel veel afzeggingen door andere verplichtingen. Spelen met
het prov-team bijvoorbeeld, of ‘een klussie’… De regelmatige lezer van Klokslag
weet dat Cor jaar in jaar uit bovenin de eindstand vertoeft. Niet altijd eerste,
maar toch wel altijd daar in de buurt. Niet dit jaar. Cor heeft namelijk welgeteld
nul punten. Nop, nakkes, nada. Nog geen wedstrijd gewonnen, zelfs geen punt
de veilige remisehaven in geloodst. U vraagt zich vast af hoe dat kan. Dat heeft
meerdere redenen, die allemaal samenkomen in één belangrijke verandering
bij Cor. Die verandering luistert naar de naam Diana en het is natuurlijk duidelijk wie bij hen thuis de broek aan heeft… Cor heeft zich daarom wijselijk teruggetrokken voor de hoofdklasse. Volgend jaar misschien weer…
Wat nog meer opvalt, is dat er ‘maar’ vijf wedstrijden verschil zitten tussen degene met de minste en degene met de meeste wedstrijden. Richard K had in
het begin van de competitie wat last van te laat afzeggende tegenstanders,
terwijl Arie traditiegetrouw waarschijnlijk wel als eerste klaar zal zijn, al doen
Thomas en Cees ook een gooi naar die titel. Vanwege het verschillende aantal
wedstrijden is het wat lastig een serieuze ranglijst op te stellen, maar een paar
dingen valt toch wel op te maken:
Beide Richards strijden in afwezigheid van Cor om de bovenste plek met beiden
slechts één verliespunt, met Arno daar het dichtst achter met momenteel pas
drie verliespunten. Absolute hekkensluiter is Jan P, die weliswaar vijf wedstrijden gespeeld heeft en in een paar hard op weg was een overwinning bij te
schrijven, maar in al die vijf wedstrijden uiteindelijk met een ei (voor de niet-
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kenners: een nul, oftewel een nederlaag) naar huis ging. Gelukkig is hij nog relatief gezond vanwege de vele uitstapjes naar buiten die hij op een avond
maakt en het lachen is hem ook nog niet vergaan.
Voor de tussenstand verwijs ik graag naar de website van de club, die vervolgens linkt naar toernooibase. In het clubblad houd ik het bij wat luchtige techniek, voor zover mij bekend.
Het eerste diagram komt uit de partij tussen Steven
en Arjen. Arjen forceert een combinatieve winst na
01…24-30! en goede raad is duur. Een één om twee
toelaten is natuurlijk kansloos, maar toch gebeurde
dit in de partij. Waarom? Om de volgende redenen.
Allereerst verliest 02.40-34 hardhandig door
02…20-24! 03.29x20 25x14 04.34x25 16-21!
05.27x16 14-20 06.25x23 18x40 07.45x34 22x44
met gratis doorbraak. De andere mogelijkheid om
niet in de één om twee te lopen is 02.40-35, maar ook dat verliest en wel door
02…19-23! 03.28x19 (anders slaan verliest drie schijven) en nu kan zwart meerdere varianten kiezen. Steven en Arjen dachten volgens mij allebei aan 03…2024 04.29x20 25x23 05.35x24 22-28 06.33x13 12-18 07.13x22 17x46 met een
dam voor twee schijven die met goed spel moet winnen. Maar ook bijvoorbeeld 03…20-24 04.29x20 25x23 05.35x24 23-28 06.32x23 18x40 07.45x34 0309 08.27x18 12x23 wint een schijf, of 03…20-24 04.29x20 15x13 05.35x24 2228 06.32x23 18x40 07.45x34. Met andere woorden: Steven liep in vier sloten
tegelijk…
En omdat vier nog niet genoeg is, ging het tegen
Marco helemaal mis. Of eigenlijk ook weer niet,
want hij hield aan zijn avontuur een punt over. In
de partij kwam de volgende stand op het bord.
Marco investeerde een halve eeuw om te achterhalen waarom de dam (ja, een heuse één om drie!)
niet is toegestaan. Hij kwam tot de ontdekking dat
01.28-22 17x28 02.32x01 21x41 03.36x47 een vergiftigde dam is vanwege het sneaky 03…13-18
04.01x23 19x28 05.33x22 24x44. Tot zover een ruil, maar uiteindelijk verliest
wit een schijf na bijvoorbeeld 06.43-39of? 44x33 07.38x29 08-12 08.40-34of?
20-24! (niet 08…12-17 vanwege 09.45-40 17x28 10.29-24 20x29 11.34x32 met
remise) 09.29x20 15x24 met op de volgende zet de achterloop 10…12-17 met
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schijfwinst. Tot zover goed gezien van Marco, maar hij kon niet bedenken wat
er dan mis was aan 01.28-23 19x28 02.32x01 21x41 03.36x47 met dam. Terecht, want daar is ook niets mis mee… Marco vertrouwde zijn trainer voor
geen cent en besloot uiteindelijk maar positioneel verder te rommelen met
01.37-31… Foei!
Dat Richard M bovenaan staat, mag welhaast een
wonder heten. Tegen Cees huppelde hij met open
ogen in een zetje, dat Cees ook over het hoofd zag.
In de stand van het derde diagram kan Cees zijn
naar eigen zeggen angstgegner vloeren met 01.2722 18x27 02.28-22 27x18 03.37-31 26x28 04.39-33
28x39 05.44x04 met dam en ongetwijfeld partijwinst.

Om af te sluiten nog een mooie winstforcing in de partij tussen Steven en Arie.
Weliswaar niet genomen, maar daarom niet minder fraai. Wit kan de winst
binnenharken met 01.31-27! 22x31 02.36x27! en zwart moet iets. Gewoon laten slaan, bijvoorbeeld met 02…10-14, kan niet
vanwege de combinatie 03.33x22 17x28 04.27-21!
16x27 05.38-32 27x38 06.42x22 18x27 07.29x16!,
terwijl ook 02…17-22 niet helpt: 03.41-36! 22x31
04.33x22 18x27 05.29x07 met doorbraak en/of heel
veel schijven winst. 02…17-21 dan? Nee: 03.26x17
12x32of? 04.38x27 met op de volgende zet
05.33x22 en schijfwinst. De enige hoop voor zwart
is dus 02…02-07, maar schijn bedriegt: 03.33x22
17x28 04.29-24!! En zwart heeft geen zet meer. De
twee om dries of twee of vier laat ik aan uzelf over, alleen de volgende variant
passeert nog even de revue: 04…12-17 05.27-21 16x27 06.24-19! 13x24 (op
06…23x14 volgt een één om vier naar dam met 07.38-32 27x38 08.43x01)
07.34-30! 25x34 08.39x19 23x14 09.38-32 27x38 10.42x02 met ook dam!
Mooie variant, jammer dat hij niet is genomen…

Richard Meijer
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Eerste Klasse
De verschillen in speelkracht zijn in de eerste klasse best wel groot. Dat wil niet
zeggen dat de toppers in deze klasse een makkie hebben. Ik heb al een paar
mooie spannende partijen gezien, wat dat betreft doet deze klasse zeker niet
onder voor de Hoofdklasse. Koploper is verrassend Jan Oudshoorn. De basis
voor deze koppositie legde hij in zijn partij tegen de voorzitter. Rinus overzag
een gemene damslag en kon het eigenlijk direct opgeven.
Over geluk heeft Jan trouwens niet te klagen. In zijn partij tegen Teun de Kluiver kwam hij volkomen verloren te staan. Teun was echter te “gruizig” en liet
zich in het eindspel dusdanig beetnemen dat hij zelfs nog verloor. De enige die
Jan wel een nederlaag bezorgde was debutant Daniel Boom. Met nog een vrij
gemakkelijk schema maakt Jan grote kans op het kampioenschap in deze klasse.
Op de loer ligt de nummer twee Rinus. Op zijn geheel eigen wijze legt hij de tegenstanders op de pijnbank. Zijn stijl lokt vaak mooie niet alledaagse standen
uit en daarin voelt Rinus zich als een vis in het water. Met veel rekenwerk krijgt
hij dan zijn tegenstanders op de knieën. Het verlies tegen Oudshoorn was natuurlijk gevoelig maar het verschil in bordpunten is slechts 1.
De laatste ronden zullen dan ook beslissend zijn waarin de topper tegen Daniel
waarschijnlijk de doorslag gaat geven. Daniel staat nummer drie en deze debutant is een gevaarlijke klant. Op het bord dan wel te verstaan want voor de rest
is het een best ventje die vooral verbaal van zich laat horen. Virtueel heeft hij
nog alles in handen want hij kan als ik goed geteld heb nog op 18 punten komen.
Zoals gezegd, de laatste partijen zullen hier de beslissing gaan brengen.
De middenmoot wordt gevormd door Nico, Jack van Delft, Kees Majoor en Patrick van Beekum. Al deze spelers moeten nog een vier vijf partijen spelen en
het hangt ervan af hoe deze verlopen want dan zal er nog wel stuivertje gewisseld worden.
De staart in deze klasse bestaat uit Teun, Anton, Gert en Jan Lute. Ook voor deze spelers geldt het bovenstaande. Opvallend was de sterke start van Teun die
nu toch wat moeilijkheden heeft de aansluiting te behouden met de middenmoot.
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Gert van Delft presteert onder zijn kunnen vind ik maar hij kan nog wel zijn
puntenaantal ophogen want hij moet nog 5 partijen spelen. Anton heeft een
vervelende periode achter de rug en dat heeft natuurlijk zijn weerslag op de
prestaties, met wat geluk kan hij wel nog alles spelen.
Als er iemand enthousiast is, is het Jan Lute wel. Het liefst zou hij iedere dag
dammen, maar ja het is nu eenmaal beperkt tot om de week. Hoewel zijn spel
zeker vooruitgang heeft geboekt, blijft het moeilijk om partijen te winnen.
Zetjes ziet hij wel beter als in het begin, en het uithalen van een zetje is voor
hem het mooiste wat er is. Ga zo door Jan!
De laatste partijen kan er nog veel gebeuren in deze klasse, we gaan het zien,
iedereen veel succes.
Arie Schoneveld
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RDC 1
Ronde 1: RDC 1 – VBI Huissen 2: 11-9
Vorig jaar eindigden we het seizoen toch een klein beetje in mineur met een
nipte nederlaag. Boosdoener: de dammers uit Huissen. Zaten we daar dat hele
eind met een toch wel zure nasmaak in de auto. Volgens Google Maps is dat
129 km in ongeveer 1 uur en 32 minuten rijden. Maar vorig jaar leek het veel
langer. Leek het meer op 129.000 meter in 5.520 seconden. Het gaat om het
gevoel hè, niet om de wiskunde.
Wat schetst onze verbazing, dat de Huissenaren het nieuwe seizoen de eerste
tegenstanders zijn. En zij komen naar ons. Aan ons dus de schone taak om ook
voor hen die 129 km om te zetten in 129.000 meter, om de minuten veel langer
te laten lijken dan ze eigenlijk zijn. Het begin was niet bijster goed. De kenners
onder ons zullen het al wel weten, maar voor de maagdelijken, zij die zich van
geen kwaad bewust zijn, toch even een introductie in ‘organiseren’. Een wedstrijd begint namelijk altijd ver voor de wedstrijd… Er moeten immers spelers
geronseld worden. Over het algemeen is dat weinig problematisch in RDC 1:
iedereen speelt altijd. Een enkele vakantie die er tussendoor loopt, prima, maar
structurele afwezigen zijn er eigenlijk nooit. Dat verklaarde wellicht voor een
belangrijk deel de irritatie die ontstond toen er plotseling wel een structurele
afwezige bleek te betreuren. Waar Pieter-Jan was ingeroosterd voor het sterrenensemble van RDC, bleek hij tot nader order niet inzetbaar. Paniek dus alom, maar gelukkig brachten good old Arie en Rinus redding. Arie zou invallen in
RDC 1, terwijl Rinus de vrijkomende plek van Arie zou innemen in het tweede.
Tot zover het gedoe vooraf: de wedstrijddag zelf. Vanwege een bruiloft waren
we verbannen van de trouwzaal naar het vaste verdomhoekje achterin De
Burgt. Geplande aankomsttijd van het bruidspaar: precies om 12:00. Omdat
iedereen ruim op tijd aanwezig moet zijn, zou dat geen problemen mogen geven. Als gevolg van de herdenking van Operation Market Garden uit WOII waren de Huissense dammers alleen wat later dan gepland. Pech natuurlijk, want
die herdenking en eventuele verkeersproblemen waren al maanden van tevoren bekend. Net toen zij aankwamen, kwam het bruidspaar ook binnen. Een
bruid die besloot deze ene dag in haar leven er heel mooi uit te zien – voor de
rest is het maar afwachten – met aan haar zijde de bruidegom, die kun je natuurlijk niet even opzij duwen vanwege een potje dammen.
Vandaar dat het tot 12:05 duurde voor de VBI’ers eindelijk boven waren aan-
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gekomen. Ze hadden ook nog de euvele moed te vragen of we de klokken wilden terugzetten vanwege de bruiloft… Dat ze vergeten waren filetijd in te bouwen, dat vermeldden ze er niet bij. Een klein clubje zou dat verzoek natuurlijk
glashard weigeren en met 5 minuten voorsprong de strijd aangaan. RDC staat
boven dat soort gedrag, dus met een groots gebaar zetten wij alle klokken weer
in de beginstand. Tot zover de sportiviteit, het blijft natuurlijk wel tobsport.
De eerste paar uur gebeurde er weinig noemenswaardigs. Een gebrekkige bediening van de medewerkers van De Burgt is het immers nauwelijks waard te
benoemen. Hoe iemand bedenkt dat 10 flesjes fris, 4 kannen koffie en 2 kannen theewater voldoende is om 40 man een hele middag te voorzien van voldoende vocht, blijft een mysterie dat wellicht nooit zal worden opgehelderd…
Daarna ging het echter snel. Cor vouwde Geert Berends – een déjâ vu met vorig seizoen – netjes van
het bord af, terwijl Steven een naar eigen zeggen
‘k*tstand’ met een paar zwakke zetten van zijn tegenstander zag kantelen en de hand ook in ontvangst mocht nemen. De forumlezers onder de
clubleden zullen de verwijzing naar de ‘wet van de
voorstopper’ van Tjalling Goedemoed begrijpen bij
de stand in het eerste diagram. Remco Vredenberg
vergat zijn voorstopper – de schijf op 13 – en verloor kansloos na 01…06-11?
02.42-37! dreigt met schijf- en partijwinst via 03.37-31 26x37 en 04.38-32
37x28 05.33x24, terwijl weglopen met schijf 19 ook geen soelaas biedt. Remco
gooide er daarom een schijf tegenaan, maar die ultieme remisepoging mislukte
jammerlijk: 02…16-21? (zo’n beetje het meest nutteloze offer, de dreiging blijft
immers intact) 03.27x16 18-22of? 04.33-29! en opgegeven. Wit gaat immers
een tweede schijf winnen en hengelt dan fluitend de winst binnen.
Waar Denise in de onderlinge al bijna haar puntentotaal van vorig seizoen heeft geëvenaard, doet ze
ook haar best in RDC 1 om haar puntentotaal van
vorig jaar toch niet te overtreffen. Na een spannende partijopzet schoot ze in de stand van het
tweede diagram een spreekwoordelijke bok:
01…03-09? Tegenstander Theo Berends was er als
de kippen bij om de partij met een leuke forcing te
beslissen: 02.32-28! 07-11of? 03.28x17 11x22
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04.38-32! met een heuse dubbele dreiging. Enerzijds het suffe achterlopen en
anderzijds 05.32-27 22x31 06.47-41 36x29 07.34x03 met dam. Denise
probeerde tevergeefs te redden wat er te redden viel met 02…18-23 maar
kwam van een koude kermis thuis na 03.32-28! 23x32 04.47-41 36x29 07.34x03
met dam en niet veel later partijwinst.
Terwijl Thomas in sneltreinvaart zijn tegenstander
in de problemen bracht, maar het net niet kon
winnen, speelde Richard K zijn tegenstander op het
oog eenvoudig de vernieling in en overspeelde
Arjen zijn hand door niet op tijd aan de noodrem te
trekken. Laura en Eric brachten met een dubbel
respectievelijk driedubbel offer de schaapjes op het
droge. Ondertussen had Richard M een kansrijke
positie op het bord, maar vergooide hij de
winstaspiraties met 01.38-32?? 26-31! en opgegeven. Hij kon kiezen uit twee
kwaden: 02.37x26 17-21 03.26x17 08-12 04.17x19 24x13 05.35x24 20x47 of
02.27x36 13-18 03.23x21 16x29, beide met eenvoudige winst.
Grote verrassing, in positieve zin, was Arie. Gedwongen om in te vallen in het eerste door gebrek
aan een tiende man, gekoppeld aan een van de
sterkere spelers van VBI en – eerlijk is eerlijk – volledig van het bord gezet. Maar Arie zou Arie niet
zijn als hij niet doorging tot het gaatje, omdat…
tja… je weet het maar nooit. En dat nooit was tegen
VBI. In de diagramstand winnen meerdere zetten
glansrijk, maar niet het gespeelde 01.29-24?? en
Arie pakte de buitenkans met beide handen aan: 01…22-28! 02.33x31 21-27
03.31x22 17x30 en na nog wat overbodige zetten opgegeven.
VBI mocht naar huis, alle 129.000 meters in om en nabij 5.520 seconden.
Ronde 2: DC Harderwijk – RDC 1: 12-8
Iets minder dan twee weken later mochten we het zoet der overwinning bij
Harderwijk halen. Dat kon toch nauwelijks een goed team zijn en met onze
nieuw gevonden vorm moest dat zeker goedkomen. In tegenstelling tot wat in
het programmaboekje stond, moesten we aantreden in een zaaltje van de PV
De Eendracht. Verwarring alom in Rijnsburg, want waar zou PV nou weer voor
staan? Na een kleine 100 kilometer rijden en veel verspilde energie waren we
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het er over eens: het zou wel een “personeelsvereniging” staan.
Verrassing nummer één: het staat voor een postduivenvereniging. Schrijver dezes heeft nare herinneringen aan dammen in een lokaal van een postduivenvereniging. In de tijd van DC Apeldoorn, dammen tegen een andere Gelderse
club, ook in een postduivenvereniging. De stank was bijna niet te harden, op
een gegeven moment leek de rook van een sigaar (toen mocht dat nog) een
verfrissend briesje op te leveren. Die partij duurde natuurlijk ook bijna zes uur,
dus die avond heb ik drie kwartier onder de stomende douche gestaan om alle
stank uit mijn haren te krijgen. De kleren die ik die dag aan had? Laten we het
er op houden dat vuurkorven reuze handig zijn…
Enigszins bevreesd openden we dan ook de deuren, om gelijk positief verrast te
worden door de totale afwezigheid van smerige luchtjes. Geen ‘nalatenschap’
van duiven te bekennen, gewoon een nette zaal, spartaans ingericht, maar wel
ok. De Harderwijkse dammers hadden zelf ook nog nooit in die zaal gespeeld,
dus het was voor beide teams even aftasten hoe dat zou lopen.
Zullen we het houden op ‘wisselvallig’. Er werden
een paar mooie partijen neergezet, maar er werd
ook wel wat geblunderd. De walk-over die het
moest worden, werd het in ieder geval niet. De
kopmannen Cor en Steven zetten de toon door samen één schamel puntje te halen.
Een typisch gevalletje van “oeps” bij Steven. In de
diagramstand ziet hij een dam schitteren. In plaats
van even rustig na te denken, zijn hoofd te krabben
en zich onderwijl af te vragen of dat niet wat te simpel is voor de tegenstander
om in te lopen, sloeg Steven direct keihard toe: 01.26-21??? 17x46 02.30-24
20x38! Idee was natuurlijk dat zwart met zijn dam zou slaan… Gedesillusioneerd gaf Steven dan ook gauw op.
Een leuke partij bij Arjen, met wisselende kansen.
Vanuit een kortevleugelopsluiting heeft Arjen –
met zwart – hier de winst voor het grijpen: 01…2934! Eerst offeren geeft het beste resultaat, al is direct 01…08-12 op zich ook goed. Wit kan dan wel
op compensatie spelen met 02.30-24(!) 29x20
03.31-27. Als wit niet offert, komt het op zetverwisseling neer, want na het offer van zwart volgt
02.30x39 en alsnog 02…08-12. Dreigt met schijf-
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winst via bijv. 03.41-36 21-27! 04.32x21 23x41 05.36x47 16x18, dus wit moet
wel sluiten. Maar dan wordt hij slachtoffer van een leuke combinatie: 03.3127of? 14-20! 04.25x14 19x10 05.28x08 17x28! 06.32x23of? 12x03 07.26x17
11x44 08.49x40.
Helaas miste Arjen deze winst en kwam hij verloren te staan na 01…05-10?
02.31-27. Nu offerde Arjen wel, maar eigenlijk te laat: 02…29-34 03.30x39 2329, dreigt, maar als wit 04.41-36! speelt, ziet Arjen zijn schijf niet meer terug.
Arjen mocht echter in de herkansing na 04.49-44? Nu kon Arjen alsnog een
schijf winnen via 04…29-34! 05.39x30 19-24! 06.30x19 14x23 07.28x19 17x28
08.32x23of? 13x24 09.26x17 11x33! met een schijfje extra voor het goede doel.
Jammer genoeg liet Arjen ook de tweede kans aan zich voorbij gaan. Hij liep in
een verraderlijk zetje na 04…19-23? 05.28x19 14x23 06.32-28!! 21x32 07.38x27
23x21 08.35-30 17x28 09.26x17 11x22 10.30-24 29x20 11.25x05 en Arjen gaf
op.
Om toch positief af te sluiten, een fragmentje van de enige winnaar uit ons
team. Of het nou paniek was, of een winstpoging die volledig in zijn gezicht
ontploft, feit blijft dat Ruurd Wuestman hier 01.3430 presteerde. Na het logisch 01…16-21 02.30x19
14x32 03.47-41 21-26 had wit zijn schijf gauw moeten terugpakken met 04.42-37 en er is weinig aan
de hand. Wit wilde echter meer en kwam na 04.3530?? 10-15! van een koude kermis thuis: de geofferde schijf is definitief weg. In de partij ging het
verder met 05.30-24 12-18! 06.42-37 07-12!
07.37x28 13-19 08.24x31 26x46 en de dam was genoeg voor de winst.
Ronde 3: DC Lent – RDC 1: 9-11
Medio oktober mochten we voor de tweede keer op rij uit spelen. Dit keer naar
het verre Lent. Arjen heeft daar jarenlang gespeeld, dus hij kon iedereen vooraf
even bijpraten in een speciaal ingelaste tactische bespreking. Daar kon hij van
alle tegenstanders de sterke en zwakke punten benoemen, eigenaardigheden
bespreken en speciale tips en trucs om de hoogst mogelijke uitslag te bewerkstelligen…
Tja, dat had gekund, als we een prof-team waren, waar iedereen met het mes
tussen de tanden speelt en voor zijn levensonderhoud afhankelijk is van de inkomsten uit het dammen. Gelukkig heeft iedereen in het eerste team ook nog
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neveninkomsten, de meesten uit een baan en een enkeling krijgt subsidie van
de overheid om net te doen alsof ze slimmer proberen te worden. Zie daar de
reden dat RDC 1 nooit is doorgedrongen tot de ereklasse: we hebben wel wat
beters te doen! Een ieder, behalve Arjen, zat dus zonder kennis van zaken achter het bord en rommelde lekker wat aan. Steven probeerde zijn tegenstander
onder druk te zetten, maar het was lang onduidelijk wie er nu eigenlijk beter
stond. Thomas stond al snel met de rug tegen de muur en moest laten zien dat
hij uitstekend kan keepen. Zijn tegenstander begreep er niets van: hij kwam
niet verder dan een gelijkwaardige remise. De tegenstander van Richard M had
blijkbaar nog niet gezien dat Richard nog geen punt gehaald had: hij ruilde alles
af wat er te ruilen viel, met een vlotte, saaie remise tot gevolg.
Ondanks de voorkennis van Arjen kwam hij in een
lastige stand terecht. In de diagramstand speelde
zijn tegenstander 01…06-11 met niet al te lang
daarna remise: 02.37-31 26x37 03.42x31 11-17
04.31-26 17-21 05.26x17 12x21 06.27-22 18x27
07.38-33 27x29 08.48-42 23x32 09.34x23 19x28
10.30x10. Zwart had in het diagram aan een langer
eind kunnen trekken met 01…07-11! 02.37-31of?
12-17! 03.48-42of? 17-22 04.28x17 11x22 en wit
gaat ten onder aan zijn schijven op de korte vleugel. 25, 30, 34, 35 en 40 kunnen nergens heen. Een voorbeeldje: 05.31-26 22x31 06.26x37 16-21 07.37-31
21-26 08.31-27 08-12 09.42-37 06-11 10.38-33 11-16 11.33-28 12-17 12.2822of? 17x28 13.34-29 23x45 14.32x12 45-50 15.12-07 14-20! 16.25x23 50-11
17.30x10 11x21
Dit seizoen lijkt Laura daadwerkelijk van haar geloof
gevallen. Wellicht zitten de drukke werkdagen in
het ziekenhuis haar dwars. Hoe het ook zij, waar ze
in het verleden altijd een veilig puntje wist binnen
te harken, gaat het de laatste wedstrijden seizoen
minder soepel. Tegen Marco van Bronswijk wist ze
lange tijd aan de veilige kant van het punt te blijven, maar op het eind liet ze zich toch verrassen. In
de diagramstand gaf ze tot overmaat van ramp ook
nog op. Nergens voor nodig, het is aan alle kanten remise 01…22-28, bijvoorbeeld 02.07-02 28-33 03.38x29 27-32 04.02-19 32-38 05.19-46 26-31 06.36x27
38-42 07.29-24 42-47 08.34-29 47-36 09.27-21 36-18. Jammer, een paaltje ge-
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mist!
Een fraai staaltje blufpoker aan het bord van Richard K. Hij had de hele partij nog niets bereikt en
het had er dan ook alle schijn van dat het remise
zou worden. Richard koos tussen de dood of de
gladiolen en gelukkig voor RDC werden het gladiolen: 01.33-29(?!). Als zwart nu ‘gewoon’ verder gaat
met 01…19-24 komt hij goed te staan, bijvoorbeeld
01….19-24 02.28x19 24x33 en nu redt wit alleen
een puntje met het dubbeloffer 03.37-31 13x24
04.30x19 21-26 05.42-38(!) 26x28 06.38x29 08-12 07.29-24(!) 20x40 08.35x44
met weliswaar twee schijven minder, maar wel vrije doorloop naar dam. Die
buitenkans was aan zwart niet besteed, die in no time ten onder ging na
01…20-24 02.29x20 25x14 03.30-25 14-20?? 04.25x14 19x10 05.28x19 13x24
06.34-30! 24-29* 07.27-22! 18x38 08.42x24 met snelle doorbraak.
Met de toch wel verwachte overwinning van Cor
sluiten we het rijtje. Joppe Lemmen, de net iets
minder sterke broer van Jasper, liep met 01…1319? in een relatief makkelijk zetje. 02.37-31 26x48
03.39-33 48x30 04.35x31 en na nog een heleboel
nutteloze zetten gaf zwart uiteindelijk op.

Ronde 4: RDC 1 - Van Stigt Thans 2: 13-7
De tweede thuiswedstrijd was er eindelijk eentje van de grotere, positieve score. Wedstrijden tegen Van Stigt Thans 2 zijn aan de ene kant vaak spannende
wedstrijden en aan de andere kant zit er altijd een vervelend bijsmaakje aan. Er
lijkt altijd wel wat te zeuren. Van met toestemming van de arbiter bellen met
de oppas, tot zeuren over de klok als spelers een minuut te laat zijn. Van Stigt
Thans 2 is duidelijk nog niet toe aan grootse gebaren zoals RDC in de eerste
ronde tentoonspreidde tegen VBI Huissen 2. Verschil moet er natuurlijk zijn.
Dit keer was het weer zo’n typisch flauw dingetje, wat zijn oorsprong kent in de
ZHDB-competitie. Van Stigt Thans 2 leeft blijkbaar ergens onder de derde rots
links van de achterste lantaarnpaal een paar meter voorbij de grens naar
niemandsland, want zij hadden nog niet door dat Cor dit jaar niet meespeelt in
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de provinciale competitie. Op voorhand voelden ze zich dan ook al kansloos,
reden om hun reguliere B-team op te stellen tegen RDC. Op het moment dat ze
merkten dat RDC de nodige invallers had en Cor ook niet speelde, pasten ze
nog gauw de opstelling even aan. Twee relatieve toppers op borden 5 en 6,
waaronder Ton Burgerhout. Met de nodige moeite maakte hij de verwachting
waar door van Marco te winnen, waarna hij uitgebreid verkondigde dat hij het
toch zo jammer vond dat hij niet tegen Cor zat. Had hem toch zoooo leuk geleken… Op bord 5. Ik heb even gekeken in de database van Toernooibase en Cor
heeft één keer op bord 4 gezeten en de rest alleen maar op 1 en 2. Lekker geloofwaardig.
Des te leuker was het dan ook dat Ton Burgerhout
in de nationale competitie tegen Cor lootte. Hij kon
niet beter dan schaapachtig lachen toen hem verteld werd dat het wel een erg ongeloofwaardig verhaal was, op bord 5 hopen op Cor als tegenstander.
Uiteraard verloor Ton ook. In de diagramstand
voert Cor de partij feilloos naar winst: 01.28-22!
17x28 02.32x23 25-30 03.24x35 13-19 04.43-38
19x28 05.38-32 14-20 06.32x23 20-24 07.29x20
15x24 08.50-44! 18x29 09.44-39! 12-17of? 10.47-42 29-33 11.39x28 24-29
12.42-38! en opgegeven.
Hoewel dat natuurlijk een leuke overwinning was,
ging het niet overal even goed. Thomas overzag in
het late middenspel een prima verdediging en werd
daarna kansloos naar een nederlaag gedirigeerd,
terwijl Richard M zijn slechte vorm etaleerde door
eerst een opgelegde winst te laten liggen en vervolgens zelf in een combinatie te lopen. In het
tweede diagram kon wit de winst forceren via
01.42-38! dreigt achterlopen, terwijl 01…28-33 niet
kan vanwege 02.29-24 33x31 03.24x11, dus veel beter dan 01…21-27 is er niet.
Dat verliest alleen ook en wel door 02.38-32! 27x38 03.48-42 38x47 04.29-24
47x20 05.15x33! met simpele winst. Gelukkig voor RDC liet Guido van den Berg
dit buitenkansje ook onbenut, zodat de eindstand uiteindelijk 1-1 werd: ieder 1
keer de winst gemist, dus terecht remise…
Ondertussen hadden zich al meer winnaars gemeld aan de kant van RDC. Richard K gaat als een speer en boekte zijn vierde overwinning op rij, ditmaal te-
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gen Kees Romijn. Kees stond de hele partij al onder
druk, wat waarschijnlijk de reden is dat hij het na
de inval van Richard allemaal niet meer zo goed
zag. Richard stelde de zwaktes van de witte stand
aan de kaak met 01…24-29! 02.33x24 20x29. Hier
had wit maar moeten terugruilen met 03.32-27 met
een moeizame verdere verdediging, maar Kees
presteerde het om zo’n beetje de slechtste zet van
het bord te vinden. Na 03.42-38? 13-18! zou Richard K minimaal één schijf winnen, maar dat liet Kees niet meer gebeuren. Na
04.41-37 18-22! gaf hij wijselijk op.
Voor een geschiedschrijver is Arjen gelukkig een
welkome bron van verwikkelingen. Ook dit keer
weer. In het vierde diagram staat hij natuurlijk als
een huis. Zwart moet alle zeilen bijzetten voor een
puntje, wat had gekund met een prachtige remisecombinatie: 01…16-21! 02.26x17 12x21 03.23x03
14-19 04.03x26 19x50 05.38-33 wit lijkt aan het
langste eind te trekken, want de zwarte dam gaat
er af, maar zwart mag eerst nog: 05…50-39! gewoon weggeven die dam, 06.33x44 02-08 07.26x03 10-14 08.03x20 15x22 met
nog maar 12 schijven op het bord. Doordat zwart in de diagramstand het wanstaltige 01…06-11?? presteerde, ging Arjen fluitend met de punten naar huis
met 02.28-22 18x27 03.23-19 14x23 04.29x07. Dat deed hij dan even later
weliswaar met een onreglementaire zet (hij pakte een andere schijf weg, dan
welke hij geslagen had) maar dat mocht de pret niet drukken. Zoals ik al zei:
een welkome bron van verwikkelingen…
Ronde 5: TDV – RDC 1: 11-9
De vijfde etappe ging over de Col TDV, alweer een eind uit de richting. TDV is
sinds vorig seizoen behoorlijk verzwakt met het vertrek van Anton van Berkel
en Alex Mathijsen en de vervanging in de vorm van Belgisch kanonnenvoer.
Desondanks staan ze nog steeds gewoon zo’n beetje bovenaan, dus dat geeft
het niveau van de andere acht wel aan. Alhoewel, bij die andere acht zit ook
nog Belgisch kanonnenvoer, dus de paar Nederlanders daar moeten het goed
doen…
TDV speelt in een café, met twee teams tegelijk. Lekker druk, helemaal des
RDC’s. Het zijn ook gewoon aardige lui, dus het tweede team vroeg regelmatig
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om wat stilte. Ze wilden graag nadenken. Mooie plannen smeden, een valstrik
spannen voor de tegenstander. En wij, wij speelden lekker ons potje op zaterdag. Regelmatig aan de bar. Hoe gezellig het ook moge zijn, er werd natuurlijk
wel gewoon serieus gedamd. Ook helemaal des RDC’s. En toen bleek toch al
gauw dat het een moeilijke middag zou worden. Zo slecht bleek dat kanonnenvoer niet te zijn. Om nog maar te zwijgen van de Nederlanders. Zo werd Eric
van het bord gezet door Martijn de Leeuw, maar gelukkig wist hij de noodrem
op tijd te vinden. Het eerste kanonnenvoer zat op bord 2 tegen Thomas, kanon
in dienst van RDC. Thomas kwam ver, heel ver, maar hij miste in het eindspel
de beste voortzetting, waarna het voer zich op het nippertje wist te redden.
Een andere bron van verwikkelingen wist dit keer
ook op het nippertje het vege lijf te redden. Steven
had er vooraf alle vertrouwen in toen hij tegen Thijs
van den Broek werd geloot, maar hij was op het
randje van wat kon. Steven trok ook net op tijd aan
de noodrem met 01.47-41 36x47 02.37-31 26x37
03.38-32 47x29 04.34x03 25x45 05.03x20 15x24
met schijfwinst in ruil voor een doorbraak. Steven
wist het uiteindelijk soepel naar remise te loodsen.
Denise had – het is inmiddels bijna traditie – minder geluk. In de diagramstand is er hoegenaamd
niets aan de hand, als je je als witspeler maar gewoon richt op damhalen. Alle ballen op rechts!
Maar Denise is een vrouw en die snappen nou
eenmaal weinig van voetbal. Ik snap dus wel dat de
term ‘alle ballen op rechts’ haar niets zegt. Ze werd
hard van het bord gezet toen ze besloot ‘over links’
te gaan. 01.37-31? 26x37 02.42x31 was niet haar
beste idee ooit. Zwart ging er als een razende doorheen met een offer: 02…2833! 03.38x29 21-26 waarna Denise in arren moede maar richting dam liep:
04.24-19 26x37 05.19-14. Haar tegenstander had het vrijgevige inmiddels
onder de knie, dus kreeg ze alsnog de schijf met 05…15-20 06.14x25, maar was
ze vervolgens kansloos omdat zwart er rustig doorheen ruilde: 06…22-27 07.2520 17-21 08.30-24 27-31 09.36x27 21x32 en zwart won.
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Hoewel de druk op RDC groot was, was het niet
alleen maar kommer, kwel en aan de noodrem
trekken. Richard M wist eindelijk een overwinning
te scoren, met dank aan kanonnenvoer. Met steeds
een minuut per zet loopt de winstvoering soepel:
01.44-39! 06-11 verplicht. 01…13-19 verliest precies
op tempo met het geplande 02.29-23 18x29 03.2721 26x17 04.28-22 17x28 05.32x25 12-18 06.25-20
18-22 07.37-32 06-11 08.20-14 11-17 09.14-09!
(niet 09.14-10 vanwege 09…17-21 met remise) 09…17-21of? 10.09-03 22-27
11.03x26 27x38 12.26x48 38-43 13.39-34 29x40 14.48x45. Jammer genoeg zag
het voer dat ook, dus kwam het met 01…06-11 op de proppen. Ook dat mocht
niet baten na 02.28-23 11-16 03.32-28 20-24 04.29x20 18x29 05.28-22 12-18
06.20-14 16-21 07.27x16 18x27 08.14-10 13-18 09.16-11! 18-23 10.11-07 23-28
11.07-02 28-33 12.39x28 29-34 13.28-22 27x18 14.02-11 en zwart gaf op.
Onderaan de streep stonden uiteindelijk twee nullen en maar één twee, dus
werd het een nipte nederlaag. Toch wel een beetje terecht, RDC had vaker de
noodrem nodig dan TDV.
Ronde 6: RDC 1 – WSDV: 8-12
Voor de wedstrijd tegen WSDV hadden we een heuse arbiter laten invliegen. Er
was al een paar keer ‘iets’ voorgevallen tijdens een wedstrijd van WSDV, dus
vroeg teamcaptain Richard K voor de zekerheid om ‘een goede’. Zul je
natuurlijk altijd zien: heb je een arbiter, heb je hem niet nodig. De dammers
hebben hun reputatie weer waargemaakt: de wedstrijd verliep zonder
kleerscheuren, zonder scheldkanonnades, zonder handgemeen. Jammer…
Het meest memorabele moment van de dag was wellicht vooráfgaand aan de
wedstrijd. Van de beheerder hadden we campingstoeltjes gekregen om op te
zitten. Van die stoeltjes waar je na een kwartier een houten ‘bips’ van krijgt, die
na een half uur echt pijn gaat doen en waar je na een uur dan maar gewoon
naast gaat staan. Pesterijtjes pur sang, maar gelukkig stonden de gewone
stoelen buiten de zaal. Met vereende kracht werden alle klapstoeltjes
vervangen door echte stoelen, zodat we op zijn minst gewoon lekker op ons gat
konden zitten.
Nadat alle stoelen waren vervangen en alle spelers aanwezig waren, was het
gewoon een gezellige drukte in De Burgt. RDC 1 was natuurlijk de underdog,
met een veelvoud van het aantal verliespunten van WSDV. Daarnaast was Cor
de ochtend van de wedstrijd pas geland op Schiphol, terug van zijn honeymoon
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op Aruba. Logischerwijs heb je dan wat last van een jetlag en moeite om op te
starten. Cor was dan ook zo’n beetje de laatste die binnen kwam, vlak voor het
luiden van de gong. Geen tijd voor een relaas over de huwelijksreis, er moest
worden gedamd! Hoewel de einduitslag anders doet vermoeden, hadden we
tegen WSDV meer kansen dan tegen TDV, we blunderden ze alleen allemaal
vakkundig weg. Zo zat Denise met zwart tegen Heike Verheul en stond zeker
niet minder toen ze ineens in een paar zetten twee keer een bok schoot,
waarna ze tegen een positioneel drama zat aan te kijken.
En bij Thomas was er na een rustig, zeg maar gerust traaaaaag begin – na 15
zetten had tegenstander Jan Groenendijk nog 3 minuten op de klok – nog niets
aan de hand toen ook hij een enorme mispeer beging. Hoe Jan het afmaakt, is
wel mooi om te zien. Thomas presteerde hier het
onmogelijke 01…21-27?? 02.31x22 18x27 03.32x21
16x27 en staat ineens verloren na 04.35-30! Op zijn
korte vleugel kan Thomas niet meer spelen, bijv.
04…17-21 05.36-31 27x36 06.33-28 23x32 07.38x18
13x22 met schijfwinst, of 04…17-22 05.33-28 22x44
06.43-39 44x33 07.38x16 ook met schijfwinst. Hij
had daarom de keuze tussen 04…14-20 en 04…1520 en koos voor het laatste. Na 05.39-34! had hij
helemaal geen zet meer over (05…20-24 06.33-29!
24x35 07.29x16, of 05…17-22 06.36-31 27x36 07.33-28 22x33 08.38x16). Niet
veel later betekende dat ook een nul.
De grootste bok kwam echter op naam van Eric. In
het Eric typerende tempo van 1 zet per 3 minuten
kwam hij al snel wat tijd achter en daarom miste hij
de er toch wel erg dik bovenop liggende ‘lokzet’ van
tegenstander Fred Ivens. Fred speelde in de
diagramstand 01.35-30 en Eric huppelde met open
ogen in de valstrik: 01…20-24? waarschijnlijk in de
overtuiging dat wit wel zou terugruilen met 02.3329 23x34 03.30x39, maar Fred had iets anders in
gedachten: 02.25-20! 14x34 03.33-29 24x33 04.38x16 met schijf- en later
natuurlijk ook partijwinst.
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Gelukkig waren wij niet de enigen die kansen
misten of anderszins ‘niet heel slim’ speelden.
Laura kreeg een klein cadeautje nadat ze in het
laatste diagram de euvele moed had om snel naar
dam te gaan. Verplicht is hier 01.27-22 17-21 02.3329 24x31 03.30-24 19x30 04.28x08 met een redelijk
makkelijke remise. Nu kwam Laura goed weg met
01.27-21? 16x27 02.32x12 23x43? met remise.
Winst is 02…23x41! vanwege ofwel 03.12-07 14-20!
04.25x23 41-46 05.30x08 46x39! ofwel 03.33-28 14-20! 04.25x23 13-19!
05.23x14 41-47 05.30x19 47x20!
Richard Meijer
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Wedstrijdverslag RDC 2 (uitgaan van eigen kracht)
In het nieuwe damseizoen zijn er een aantal dingen veranderd voor het tweede.
Jarenlange rots in de branding Arie Schoneveld trad af als teamcaptain en die
pet werd overgedragen aan Mariëlle. Ook stopte Arie met het schrijven van het
stukje over de competitie voor het clubblad en wist Mariëlle iemand anders te
strikken voor het schrijven daarvan, die dit al helemaal vergeten was, totdat
een week voor de deadline een herinnering in de mail stond.
Verder mochten we een nieuwe aanwinst verwelkomen. Daniel Boom werd
voor een behoorlijke transfersom bij de Westlandse DamCombinatie weggekocht.
Ook is het vanaf dit seizoen toegestaan om digitaal te noteren, maar ik geloof
niet dat er ook maar één dammer is geweest die daar gebruik van maakt.
We begonnen het jaar met 13 man, maar al snel verliet Arie ons voor een vast
plekje in het eerste. Met 12 man zou je dan toch nog ruim in de bezetting zitten, maar toch is er nog geen enkele wedstrijd geweest waarin er iemand over
bleef.
Voor de eerste wedstrijd tegen Den Haag 2 moest er zelfs al een invaller gezocht worden. Gelukkig wist Cees de Leeuw zich goed van zijn taak te kwijten
door op bord 1 van Hedwig Callender te winnen. Gera Hol en Nico Mul hadden
een wat minder succesvolle dag, maar de rest wist ook precies te doen wat ze
moesten doen en zodoende werd de einduitslag 15-5.
De tweede ronde hadden we vrij. Voor ronde drie moesten we uit tegen Scheveningen, wat parkeertechnisch heel vervelend is, maar damtechnisch een stuk
minder omdat ze op papier veel zwakker zijn dan wij..
De captain had al uitgezocht hoe Scheveningen het jaar ervoor uitkwam, maar
kwam er achter dat ze met 18 roulerende spelers damden en dat hier geen tactiek op te verzinnen was. We moesten dus maar uitgaan van onze eigen kracht
en spelen voor wat we waard waren.
Vooral Gé Berbee bleek hier veel waard te zijn en wist een smurfje te behalen
door van Arie te Lindert te winnen. Ook hier deed de rest (behalve Nico) weer
waarvoor ze meegenomen waren en wonnen we wederom met 5-15.
De vierde wedstrijd was tegen Schiedam oftewel Van Stigt Thans 3. Albert
Huisman moest bij het eerste invallen en Marco de Leeuw had een voetbalwedstrijd, waardoor we precies met 10 waren. Deze tegenstanders waren veel
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lastiger. Met een gemiddelde rating van 1025 zijn zij het sterkste team uit onze
klasse. Vorig jaar had RDC2 nipt gewonnen met 11-9, maar ook doordat zij met
een man minder waren opgekomen. Nu waren ze wel volledig dus was het niet
te zeggen dat we weer mazzel zouden hebben. Jan Parlevliet had een vermeldenswaardige remise tegen Jelle Groeneveld en met nog 5 remises en winst
van Gé, Gera en Cees van den Bosch lukte het ons toch weer en met 12-8
stootten we hen als nummer 1 van hun koppositie en gingen wij van de derde
naar de tweede plaats in de tussenstand.
Hierna kregen we Samen Sterk 2 voor de kiezen. De Hazerswoudenaren zijn
echte angstgegners voor Rijnsburg en vorig jaar hadden we met 13-7 klop gehad. Zouden we het tij dit keer kunnen keren? Afwachten maar.
Jack van der Plas strandde al heel snel tegen Bram Doeves, dus er moest lange
tijd tegen een achterstand aangekeken worden. Daarna volgden er 5 remises
en winst door Gera, waardoor de stand eindelijk gelijk werd. Uiteindelijk werd
het 9-9 en was Arno Kooloos nog met Raymond van Es aan het vechten in een
veel mindere stand. Gelukkig wist onze kanjer er nog een remise uit te slepen,
waardoor we met 10-10 heel opgelucht naar huis konden.
Helaas waren we hierdoor wel weer teruggezakt naar de derde plek.
In ronde 6 moesten we het opnemen tegen de Westlandse DamCombinatie.
Deze stonden op dat moment nummer 1, maar gelukkig hadden we inside information van Daniel.
Op papier zijn ze ongeveer even sterk als wij, maar ze gebruiken elke keer een
heel sterke invaller als geheim wapen. Hierdoor zou het nog moeilijker voor
ons zijn om te winnen van ze. De invaller was ook nu weer aanwezig en Arno
trof Walter Thoen op bord 5. Met een remise als eindresultaat werd dit voor
Arno een blauwe notering, waar hij zeker trots op zijn kan. Dit gold ook voor
Marco die van Peter Bentvelzen won en zo ook een smurfje verdiende. Het was
een spannende middag en deze eindigde in alweer een 12-8 resultaat, waardoor RDC 2 opeens 1e stond.
Ronde 7 was in Rotterdam, waar we samen met RDC1 tegen Constant Charlois
mochten spelen. Wel hadden we een invaller nodig, maar gelukkig wist onze
voorzitter ons team te versterken.
Intussen hadden we onze tactiek veranderd naar de befaamde en nog niet geslaagde tactiek van het eerste, namelijk Cor wint, de rest speelt remise. Alleen
gebruiken wij daar Gé voor.
Helaas faalde deze tactiek ook bij het tweede. Eigenlijk al direct doordat de
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borden 1 en 2 niet bezet waren, waardoor het al snel 0-4 stond. Daniel en
Casper Vroegop hielden zich nog wel aan de tactiek en speelden gelijkspel. Uiteraard won Gé, maar de rest kon de remise blijkbaar niet vinden en wonnen
allemaal waardoor we met 2-18 onze 1e plaats consolideerden.
Ondertussen is Gé topscoorder met 11 punten uit 6 wedstrijden. En niet enkel
topscoorder van het tweede, maar van de gehele competitie. Een bijzonder
knappe prestatie!
In 2015 moeten we nog 4 wedstrijden tegen de nummers 5, 6, 7 en 8.
Hierbij kan Reeuwijk/Zegveld nog lastig worden en zal het heel spannend zijn
tegen de Verhaar/ Montage kids, maar ik heb er alle vertrouwen in.
Durf ik het te typen? Misschien is het een beetje verzoeken, als je het uitspreekt, maar toch, ja, ik ga het gewoon neerschrijven:
Op naar het kampioenschap!!
Jack van der Plas
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Verslag RDC 1 provinciaal (oftewel het eerste prov team)
Het seizoen 2013 / 2014 was maar net geëindigd en het kampioenschap was
nauwelijks nog gevierd. We waren bij wijze van spreken nog niet nuchter toen
Cor ons meedeelde dat hij het komend seizoen niet voor ons wilde spelen in de
provincie. Dit vanwege een op handen zijnde bruiloft en alle andere zaken die
daar mee samenhangen. De andere toppers werden hierdoor ook wat minder
enthousiast en Steven deelde doodleuk mee dat hij overwoog om voor de Leidse glibbers te gaan spelen. Kortom er dreigde een bankroet voor ons prov
team. Nadat de selectie werd uitgebreid met Marco en de oude rot Kromhout
werden de plooien gladgestreken en gaven Frerik, Richard M en Arjen aan gedeeltelijk beschikbaar te zijn. Thomas was in alle hectiek gewoon beschikbaar
gebleven en Steven kwam tot de conclusie dat hij nog niet rijp was voor het
meer dan seniorenteam van LDG. Met Cees v.d.B, Arie en voor noodgevallen
Richard K op de bank hadden we een meer dan volwaardig team op de been
gebracht. Vol goede moed begonnen we aan onze missie. De eerste wedstrijd
was tegen de Hofstad groep. De naam klink dreigender dan de spelers die acteerden want het werd een regelmatige overwinning voor ons.
RDC Rijnsburg

-

De Hofstad Dammers

9-3

Frerik Andriessen (1404)
Steven den Hollander (1158)
Thomas Wielaard (1257)
Richard Meijer (1294)
Marco de Leeuw (799)
Rinus Kromhout (1084)

-

Peter van Eck (1243)
Frans Teijn (1015)
Frans van de Velde (1121)
Hans Jacobsen (1134)
Hugo Simons jr. (1200)
Bonne Douma (1053)

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

De tweede wedstrijd was Schiedam 2 onze tegenstander. Geheel in de traditie
van deze club werd na het arriveren van ons zestal de opstelling gewijzigd en
werden er 2 spelers vervangen die aanvankelijk wel opgesteld waren. Dit had
te maken met het feit dat ze Cor misten en het nodig vonden om hun team te
versterken om reden dat ze zich nu een kans toe dichten om ons te verslaan.
Het blijft natuurlijk wel een gotspe dat na de wedstrijd een speler van hen dan
meedeelt dat hij graag tegen Cor had gespeeld en het jammer vond dat hij er
niet was. Of het gedoe voor de wedstrijd van invloed was op de uitslag is niet
duidelijk geworden. Wel waren wij niet tevreden met de uitslag omdat er hier
en daar wel wat gemist werd. Een teleurstellend gelijkspel was het resultaat.
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Van Stigt Thans 2

-

RDC Rijnsburg

6-6

Peter Lansbergen (1045)
Leo Mous (1041)
Kees Romijn (1221)
Michiel Torn (1061)
Ton Burgerhout (1281)
Edwin de Jager (1233)

-

Steven den Hollander (1158)
Richard Meijer (1294)
Arjen de Mooij (1320)
Thomas Wielaard (1257)
Marco de Leeuw (799)
Rinus Kromhout (1084)

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

De derde ronde RDC – LDG
Na de kater van de vorige ronde en dit keer weer met Frerik en een zoals hij
zelf zei ‘een in bloedvorm verkerende Steven’ moest dit varkentje toch even
gewassen kunnen worden. Alleen liep het dit keer ook weer net iets anders.
Thomas normaal een zekerheid in deze klasse tegen een 1100 speler raakte tegen de voor ons bekende Hans Tangelder de weg kwijt en liep in een slagzetten
web waar geen ontkomen meer aan was. Steven en Cees deden wat er van hen
verwacht werd en wonnen hun partij gemakkelijk. Rinus liep in een bekend typezetje en verloor kansloos. Frerik probeerde tegen de oude meester Bronstring wel tot winst te komen maar de ervaring van zijn tegenstander was voldoende voor een puntenverdeling. Als laatste Marco wist een gelijkwaardige
remise te bereiken, dit was het 2e gelijkspel.
RDC Rijnsburg

-

Leids Damgenootschap

6-6

Frerik Andriessen (1404)
Steven den Hollander (1158)
Thomas Wielaard (1257)
Rinus Kromhout (1084)
Marco de Leeuw (799)
Cees van der Bosch (1041)

-

Evert Bronstring (1301)
Edwin van Hofwegen (1189)
Hans Tangelder (1129)
André van der Kwartel (1091)
Henk Meester (1033)
Peter van de Berg (879)

1-1
2-0
0-2
0-2
1-1
2-0
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Den Haag –RDC
Dit keer zonder Frerik en Marco maar met Richard en Arjen en Cees B. In Den
Haag aangekomen miste we Thomas. We maakten ons daar niet zo druk om
want de gastheren hadden gevraagd of we wat later konden beginnen vanwege
een prijsuitreiking voor de jeugd. Omdat wij de jeugd een goed hart toedragen
en omdat we allen jong geweest zijn en weten dat prijzen winnen het altijd
goed doet, hadden wij daar geen bezwaar tegen om wat later te starten. Alleen
na een halfuur werden we wat ongerust en werd Thomas gebeld: die bleek zijn
mail niet gelezen te hebben en was zich niet bewust dat hij moest spelen.
Jammer! 2-0 voor Den Haag. Richard verloor van oud RDCer Bas Messemaker.
Gelukkig was Steven nog steeds in vorm en knoopte hij weer een Haagse topper op. Cees was na een wat hij noemde een vreselijke hakpartij in een remiseachtig eindspel gekomen, wat hem ook werd aangeboden. Dit werd echter geweigerd wat niet echt slim bleek te zijn want hij liep in het laatste grapje en
verloor alsnog. Arjen had een gewonnen stand bereikt en nam ook dankbaar de
punten in ontvangst. Als laatste Rinus nog in een voordelige stand en nadat hij
de winst en zijn tegenstander de remise gemist had kwam er uiteindelijk toch
een 2 voor hem op het score bord. Het derde gelijkspel
Den Haag

-

RDC Rijnsburg

6-6

Bas Messemaker (1388)
Friso Fennema (1330)
Gerard de Groot (1261)
Jeroen Kos (1350)
Roy Bidesi (1107)
Harry Zandvliet (1110)

-

Richard Meijer (1294)
Steven den Hollander (1158)
Arjen de Mooij (1320)
niet opgekomen
Cees van der Bosch (1041)
Rinus Kromhout (1084)

2-0
0-2
0-2
2-0
2-0
0-2

RDC –Schiedam
Alweer een topwedstrijd. Dit keer werd Rinus gewisseld voor Richard en viel
Arie in voor Marco. Zoals in het begin al aangegeven is men in Schiedam altijd
geïnteresseerd wie er bij ons meespelen. Richard M is nooit te beroerd om dat
mee te delen dus vertelde hij dat kromhout, Frerik, Thomas, Arie, Steven en hij
gingen spelen. Er waren Schiedammers die wat in verwarring raakten toen
Richard K achter het bord verscheen ipv de voorzitter. Over de wedstrijd zelf
kan ik niet zoveel vertellen omdat ik er niet bij was. Alleen was er een hilarisch
moment toen Ron aan Frerik vroeg of het zetje wat erin zat niet goed was, Fre-
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rik iets mompelde en Frits tuinde er vervolgens in en vertrok daarna direct.(zie
partij op toernooibase). Dit was het 4e gelijkspel.
RDC Rijnsburg

-

Van Sticht Thans

6-6

Richard Kromhout (1338)
Frerik Andriessen (1404)
Richard Meijer (1294)
Thomas Wielaard (1257)
Steven den Hollander (1158)
Arie Schoneveld (1050)

-

Ron Heusdens (1493)
Frits Luteijn (1403)
Peter van der Stap (1325)
Guido van den Berg (1238)
Hans Lansbergen (1210)
Gerrit van Mastrigt (1213)

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

CCR – RDC
Met in het achterhoofd dat Damlust verloren had van Schiedam 2 gingen wij
vol goede moed naar Rotterdam. Steven ging even winnen om de topscoorder
te worden en wij hoefden alleen maar de zaak te consolideren. Maar zoals altijd gaat het iets anders. Arjen en Thomas waren in no time klaar, 4-0 voorsprong. En Steven ging winnen, niemand wist nog hoe, maar er is altijd compensatie zegt hij in zijn jeugdige overmoed en zeker nadat bekend werd dat
zelfs de voorzitter van zijn tegenstrever ooit eens gewonnen had, twijfelde hij
daar geen moment meer aan. Helaas is onderschatting de meest gevaarlijke
tegenstander en kwam de top positie op de topscorerslijst niet in beeld en was
een vette nul was zijn deel. Richard K die inviel wist zijn voordeel niet te verzilveren en moest in remise berusten. Cees en Rinus prutsten er na een goed begin rustig op los en verloren beiden. Hé, hé eindelijk geen gelijkspel.
Constant Charlois

-

RDC Rijnsburg

Ramdew Jahani (1197)
Patrick Adriaans (1113)
Ratan Ganeshie (934)
Radjan Gobardhan (926)
Mehmet Yöney (1224)
Ashok Bhajan (1158)

-

Steven den Hollander (1158)
Richard Kromhout (1338)
Arjen de Mooij (1320)
Thomas Wielaard (1257)
Cees van der Bosch (1041)
Rinus Kromhout (1084)

7-5
2-0
1-1
0-2
0-2
2-0
2-0
Rinus Kromhout
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RDC Provinciaal 2
Allereerst de stand in de 3e klasse provinciaal.
Pl
1
2
3
4
5
6

Teams
Damlust Gouda 3
RDC Rijnsburg 2
MDV Monster 3
Den Haag 4
KDC Katwijk 2
Scheveningen 2

1
3
1
6
1
2

..
..
3
..
2

2 3 4
5 .. 7 .. 2 5
5 6 5 ..
32
7 ..
3 .. 1 ..
3 .. 3 4 6 ..
2 2 3 .. 2 ..

5
7 ..
5 ..
54
2 ..

6 We A/B Pu
66 7
12
66 7
12
5 .. 7
7
6 .. 6
4
6 .. 6 -2 3
2 ..
7
0

Bs
20
16
-2
-6
-2
-26

Met nog 3 ronden te gaan staat RDC 2 op een gedeelde eerste plaats. Helaas
kan ik niks schrijven over de wedstrijden, omdat ik zelf niet mee speel. Als
teamleider weet ik wel dat het heel lastig is om steeds volledig uit te komen.
Vooral in uitwedstrijden is het niet altijd makkelijk om genoeg mensen te vinden. Als club moeten we dan ook de invallers dankbaar zijn dat ze willen invallen, want dat zorgt ervoor dat we toch een mooi provinciaal tweede team op
de been kunnen brengen. Dit is belangrijk omdat in de laagste provinciale klasse, de basisspelers spelen tegen mensen van hun eigen niveau en dat worden
er helaas steeds minder in het dammen. Vaak zien we dat het om de toppers
gaat, maar wordt de wekelijkse recreant vergeten, terwijl die eigenlijk het belangrijkste zijn.
Pl Naam
1
2
3
4
5
6
7
8

Jac van Delft
Kees Majoor
Teun de Kluyver
Mariëlle Meijer-Kromhout *
Cees van der Bosch *
Gert van Delft
Patrick van Beekum *
Cees de Leeuw *

We

Pt

Rating

TsRat

Bgem

5
4
6
2
2
5
1
2

8
7
6
4
4
4
2
1

795
749
565
997
1041
826

667
644
601
792
500
675
474
682

1.80
3.25
3.83
1.50
2.00
2.20
2.00
1.00

1010
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Bij de topscorers maken nog 3 spelers een goede kans om topscorer van het
team te worden. Op dit moment staat Jac van Delft eerste, terwijl hij het vaak
niet met mij eens is dat hij op een hoog bord moet. Maar met 3 overwinningen
en 2 remises doet hij het natuurlijk zeer goed. Kees Majoor wordt in deze klasse gelukkig veel gegund, met 3 overwinningen en 1 remise. Kandidaat drie Teun
de Kluijver begon het seizoen niet al te sterk, maar met 2 overwinningen op rij,
behoort hij ineens ook weer tot de serieuze kandidaten.
Het resterende programma is als volgt:
06 januari uit tegen Den Haag
23 januari thuis tegen medekoploper Damlust
4 februari uit tegen Katwijk
Nog drie spannende wedstrijden en wie weet een kampioenschap aanstaande.
Richard Kromhout
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Verslag van het 17e Campeonata de Costa Daurada

Verslag van het Salou Open 2014
Aan het 17e Salou Open werd deelgenomen door 124 dammers. Opmerkelijk
was de aanzienlijke deelname uit China en Trinidad en Tobago. Katwijk en omstreken werd ditmaal vertegenwoordigd door Cees Plug, Jack van der Plas, Arjan Varkevisser en Gé Berbee. Teun de Kluyver, die lange tijd op de deelnemerslijst stond, was genoodzaakt om zich terug te trekken nadat ma haar veto
over deelname had uitgesproken. Deelname van onze vertrouwde huis-tuin-enkeukenlobbes zou zeker een verrijking voor het toernooi zijn geweest. De omstandigheden in Salou waren ook dit maal uitstekend voor de deelnemers aan
het toernooi.

Hotel Cala Font speellocatie van het 17e Salou Open.
Tijdens de eerste ronde speelde debutant Arjan
Varkevisser met zwart tegen de Rus Pavel Avsievich. Arjan had in de bijgevoegde stand ambitieus 48. … 13-18? gespeeld. Pavel was er als de
kippen bij om via 49. 30-24 29x20 50. 37-32
28x37 51. 48-42 37x48 52. 39-34 48x30 53.
35x2 naar dam te combineren. Jack en Gé verloren ook hun partij. Cees Plug speelde een
knappe remise tegen de Chinees Zhenyu Li.
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In de tweede ronde remiseerde Cees Plug met
enig fortuin tegen Johan Zijlstra. In de stand
rechts ruilde Johan met wit 23. 36-31 26x37 24.
32x41 wellicht door vrees voor 23. … 12-18. Na
23. 29-23 neemt wit definitief bezit van het
centrum waardoor de lange vleugel van zwart
buiten spel wordt gezet. Wit kan via verschillende afruilen de korte vleugel van zwart uitdunnen waarna zwart moet offeren. Na 23. …
2-8 en 24. … 12-18x22 beperkt zwart zichzelf
door een zware korte vleugel.
In de tweede ronde miste Theo Dijkstra met
zwart remise tegen Guntis Valneris. In de volgende stand speelde Theo 39. … 14-19? 39. …
12-17 is hier aangewezen voor een taaie verdediging.
40. 24x13 9x18 41. 23-19 4-10 42. 29-24 10-14
43. 19x10 15x4 zal niet voorkomen dat wit gaat
doorbreken.

44. 24-19 3-9 45. 33-28 6-11 46. 19-13 18-23 47.
28x19 9x18 48. 34-29 11-17 49. 19-14 21-26 50.
29-24 26-31 51. 24-20. Wit heeft de partij in zijn
voordeel beslist.

51. … 17-22 52. 20-15 22-27 53. 14-10 27-32
54. 10-5 31-37 55. 47-42+.
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Jack van der Plas speelde bij de vijfde ronde tegen Wim Martin een prachtige partij. Wim die
bekend staat als een positioneel degelijke speler
had in onderstaande stand 18. 39-34 gespeeld.
Jack antwoordde met 18. … 3-9? en werd op drie
schijven achterstand gezet via 19. 34-30 25x34
20. 29x40 18x29 21. 35-30 24x35 22. 33x15
22x33 23. 31x22 17x28 24. 26x8 7-12?? 25. 8x17
11x22 26. 32x23 19x28 27. 38x29+. Na 18. … 1015 is lastig te bepalen wie voordeel heeft. Bij
nauwkeurig spel heeft zwart zeker kansen.

Tijdens de zesde ronde won het jonge damtalent Jorne Huiting via een combinatie van niemand minder dan Harry de Waard. Jorne had tijdens de eerste vijf
ronden remises behaald tegen tegenstanders met (veel) hogere rating! Harry
lette in de volgende stand met wit even niet op en speelde 32. 39-33?

Wit heeft met 32. 27-22 wellicht een alternatief. Jorne vervolgde met 32. … 12-17 33. 22x11
16x7 34. 27x16 18-22 35. 28x17 24-30 36.
35x24 19x28+.
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De witspeler gaf aan dat hij de combinatie niet
had gezien.

Joras Ferwerda miste diezelfde ronde met
zwart de winst tegen Martijn van Gortel. Nadat
Martijn 64. 18-12 had gespeeld vervolgde zwart
met 64. … 47-15? Hierna haalde wit dam via 65.
12-8 en was remise snel een feit.

Na 64. … 25-34! 65. 12-8 47-24! 66. 8-3 24-33!
67. 3-25 34-48 heeft wit geen goede zet meer!
(na 68. 35-30 volgt 68. … 33-17+).
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Anton Schotanus haalde in de achtste ronde een prachtige combinatie uit tegen de Russische speelster Ayanika Kychkina.
Zwart had in bovenstaande stand zojuist 30. …
9-14? gespeeld terwijl 30. … 15-20 de meest
logische zet lijkt. Wit kwam een schijf voor via:
31. 38-33 29x38 32. 49-43 38x49 33. 39-33
49x21 34. 26x17 11x22 35. 34-29 23x34 36.
40x27+.

De Chinees Wenlong Gao won ditmaal de prijs
voor de mooiste combinatie van het toernooi.
Deze haalde hij uit tijdens de 8e ronde tegen Peter Pippel. Peter hielp hierbij een handje door 41.
30-25? te spelen. Er volgde evenwel: 41. … 18-22
42. 25x14 3-9 43. 14x3 23-28 44. 3x6 en 28x50+.

Tijdens de 8e ronde werd een heuse “El Clásico” uitgevochten tussen de Scheveningse Joke van der Meijde en de Katwijker Cees Plug. Vermeldenswaardig is
het door Cees gebezigde Spaans met een (over)zwaar Katwijks accent. Hierbij
wordt de term “El Clásico“ op unieke wijze uitgesproken! De verrichtingen op
dit bord werd door menigeen nauwgezet gevolgd. Vers in het geheugen lag de
vorige “El Clásico” in 2011 die door eigen toedoen van Cees met een onvervalste harakiri-variant werd verloren. Henk Hoekman en Tjalling van den Bosch waren ook ditmaal getuigen van deze “thriller der thrillers!”. Toen Gerda en Nel
uit waren schaarden zij zich ook onder de toeschouwers. De spanning steeg
toen naar een ongekend niveau. Tijdens de klassieker gaven de twee dames
duidelijk hoorbaar hun mening over de verrichtingen op het dambord. Het onderstreepte alleen maar de beladenheid van deze partij.
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We kijken naar het verloop als Cees in de onderstaande stand 32. … 15-20 speelt. Hier
moet zwart de reeks 8-12, 12-17 en 17-22x22
spelen om de lange vleugel van wit buiten spel
te zetten. Als 38-33 wordt gespeeld moet deze
worden afgeruild. Hiermee krijgt zwart beter
grip op het verloop van de partij. In de partij
liep het echter anders.

Wit speelt in de volgende stand 49. 40-35,
zwart begaat hierna een cruciale fout door 49.
… 30-34? te spelen. Na 50. 42-38 8-13 51. 43-39
34x43 52. 38x49 liep de partij snel ten einde
met verlies voor zwart. Zwart had met het offer
49. … 29-34 remise voor het grijpen.

Tijdens de laatste ronde liet Harry de Waard
zich wederom lelijk verrassen. Hij had tegen
Yulia Yurkova 35. … 12-17? gespeeld. Yulia
combineerde hierna relatief eenvoudig naar
dam via 36. 27-21 16x27 37. 35-30 24x35 38.
29-24 20x38 en 39. 43x3+. Na 37. 29-23 18x38
38. 43x3 behaalt wit dezelfde dam maar met
behoud van een extra schijf!
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Ook Jan Hendrik Kok liet zich in de laatste ronde
lelijk verrassen. In de volgende stand werd
nietsvermoedend 24. … 2-7? gespeeld. Tegenstander Aat Verhaar was er als de kippen bij om
via 25. 33-29 22x33 (24x33 is niet beter) 26.
31x22 17x37 27. 29x18 13x22 28. 26x39 twee
schijven voor te komen. Jan Hendrik liet hierop
de punten direct aan Aat.

In de laatste ronde viel de beslissing van het
toernooi in de partij van Alexander Georgiev
tegen Kees Thijssen. 1. 33-28 17-21 na 1923x23 wordt het gevecht om het centrum aangegaan. 2. 31-26 20-24 3. 26x17 11x33 4.
38x20 15x24 5. 32-28 16-21 6. 43-38 21-26 7.
39-33 10-15 8. 44-39 18-23 nu werkt zwart
mee aan de opbouw van de witte centrumstand! Met 7-11 wordt een veel taaiere verdediging ingericht. 9. 49-43 23x32 10. 37x28 1318 11. 41-37 5-10 12. 46-41 15-20 13. 36-31. Opmerkelijk is dat wit hier niet 13.
37-32 speelt als meest logische zet.
13. … 18-23 Ook hier is 7-11 veel taaier. 14. 38-32 9-13 15. 42-38 13-18 16. 4742 10-15 17. 31-27 vanuit de opening heeft wit een actieve en evenwichtige
stand gerealiseerd.

17. … 4-9 met 3-9 wordt de stand meer in balans gebracht door zwart! 18. 41-36 6-11 19. 5044 11-16 20. 34-29 Wit gaat voor nog meer centrumdominantie! 23x34 21. 40x29 18-23 Zwart
probeert de stand meer in evenwicht te brengen. 22. 29x18 12x23 23. 27-22 8-13.
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24. 33-29 24x33 25. 38x18 zwart verkeert in
serieuze problemen 24. … 23x34 25. 39x30 2025 26. 44-39! 25x34 27. 39x30 is niet veel beter
voor zwart. 25 … 2-8 26. 36-31 8-12 27. 31-27
12x23 28. 37-31 26x37 29. 42x31.

29. … 7-11 Hier is 7-12 en 12-18 verplicht! 30.
39-34 20-24 31. 43-38 14-20 32. 34-30 1-6 33.
44-40 11-17 34. 22x11 16x7 (34. … 6x17 35. 3126! 17-22 36. 27x29 24x22 37. 26-21!+) 35. 3126 20-25? De beslissende fout, hier blijkt waarom zwart veld 18 had moeten bezetten.

Zwart kan alleen nog maar met kunst- en vliegwerk aan schijfverlies ontkomen. 36. 27-22
25x34 37. 40x18 3-8 38. 26-21.

Zwart kan de verloren schijf alleen heroveren
ten kosten van een doorbraak! 38. … 8-12 39.
48-42 12x23 40. 22-18 13x33 41. 38x18+. 15-20
39. 21-16 24-29 40. 32-27 en opgegeven door
zwart. Hiermee wist wit relatief snel te winnen.
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Alexander Georgiev won het Salou Open 2014 door een eindsprint met vier
punten uit de laatste twee partijen. Acht ronden lang leek Guntis Valneris het
toernooi te gaan winnen. In de laatste ronde ging Kees Thijssen ten onder aan
de taaie en bovenal duurzame strategie van Georgiev. Toernooiveteraan Anatoli Gantvarg wist Georgiev enigszins bij te blijven door Ivan Trofimov in de
laatste ronde te verslaan. Yuriy Anikeev hield Valneris op remise tijdens de
laatste ronde waardoor deze op de derde plaats eindigde. Het sneldammen
werd ditmaal gewonnen door Joost Hendriksen. Tijdens de laatste drie ronden
won hij van respectievelijk van: Hanqing Zha, Yuriy Anikeev en Wouter Sipma.
De andere toppers scoorden minder punten tijdens de zeven speelronden. Bij
de prijsuitreiking kreeg Cees Plug via loting een gratis verblijf voor het Salou
Open 2015! Zeer terecht dat juist Cees deze prijs ten deel viel. Het personeel
van het hotel regeerde met uitspraken als: “muy buena”, “merecido” en “un
merecido ganador”. Hiermee eindigde het Salou Open 2014 op een waardige
manier. Het toernooi volgend jaar zal zeker belangstelling hebben uit Katwijk
en Rijnsburg.
Eindstand van het Salou Open 2014

1. Alexander Georgiev
2. Anatoli Gantvarg
3. Guntis Valneris
..
93. Arjan Varkevisser
96. Jack van de Plas
97. Gé Berbee
109. Cees Plug
124. Jugray Sohi

Gm
GMI
GMI
GMI

W - Pt
9 - 14
9 - 14
9 - 13
9-8
9-7
9-7
9-6
9-3

Zie ook toernooibase
Gé Berbee
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Brunssum 2014
Wat te doen op zondagavond? Geen zin meer in Netflix en die dag erna op tijd
eruit, dus maar naar bed. Toch nog even mail lezen, om tot mijn grote verassing erachter te komen dat er weer geschreven moet worden voor het clubblad. Slechts één stukje deze keer (gelukkig voor u en mij). In het vorige clubblad had een verslag moeten staan over het geweldig verlopen toernooi in
Brunssum. Wegens tijdnood pas in dit clubblad, maar dat mag de pret niet
drukken!
De voorbereiding was erg kort dit jaar. Om nog enigszins in vorm te blijven tijdens de zomer speel ik eigenlijk elk jaar wel een zomertoernooi. Afgelopen zomer had ik er echter niet echt zin in, tot ik een dag bij Marco ging kijken in
Heerhugowaard. Hier en daar werd gevraagd of ik nog Brunssum ging spelen
dit jaar. Brunssum? Dat is toch ver weg? Dat bleek inderdaad zo te zijn en met
het openbaar vervoer onbereikbaar. Wel staat het bekend als een vrij relaxed
toernooi waar het meer vakantie vieren is dan dammen. Twee telefoontjes
naar Dordrecht gaven de doorslag, samen met Pim Arts een week op de camping in Brunssum. De vorige kampeerervaring was Heerhugowaard 2011, wat
minder geslaagd was…
Gelukkig was mijn vader zo aardig om de auto een week af te staan wat enorm
aan reistijd zou schelen. Om uiteindelijk alle kleren en de tent erin te krijgen
bleek nog lastig (Kia Picanto). Opgetogen stapte ik 1 augustus 5.45 het autootje
in om eerst richting Dordrecht te rijden en daar Pim op te pikken. De reis liep
voorspoedig en uiteindelijk waren we ruim op tijd om de tent op te zetten.
Thuis had mijn broertje geholpen bij het proefopzetten van de tent, dus dat gaf
deze keer geen problemen. Of de tent waterdicht zou zijn zou nog moeten blijken. Het weer zat de eerste dagen in ieder geval niet tegen!
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Trots na het opzetten van de tent
Aangekomen bij de speelzaal bleek de loting bekend te zijn. Zelf mocht ik het
opnemen tegen Ruben Groenendijk terwijl Pim tegen de altijd gevaarlijke Anqi
Guo mocht. De Chinezen waren ruim vertegenwoordigd, met als leider Henk
Stoop. De sterkte van al deze spelers was niet hoog, met uitzondering van Jin
en Chen. Vooral Chen zou het fantastisch doen deze week. Uiteindelijk deden
er 118 deelnemers mee. De partij tegen Ruben liep vrij gemakkelijk. Een risicovolle omsingeling liep goed omdat hij in paniek raakte en mij een schijf cadeau
gaf. Onderstaande stand was een lastig moment.
Steven den Hollander – Ruben Groenendijk 2-0
waz
Dit is een moeilijke stand. Er moet een keuze
gemaakt worden. Met 43,45 en 48 spelen komt
“gewoon” 14-20 waarna de 1 om 2 verhinderd
is. 30-24 lijkt de enige serieuze actie tot mijn
oog viel op varianten als 48-42 14-20 42-38 2025 29-24! Waarna wit in mijn ogen goed staat.
Dit klopt natuurlijk voor geen meter aangezien
er gelijk 23-28 zal volgen. In de partij ging het
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als volgt: 24. 48-42 27-32!? 25.37x28 23x32 Na 3x controleren zag ik dat dit
hem gewoon een schijf ging kosten, als ik maar goed sla. Er volgde daarom 26.
42-38 22-27 27. 31x22 17x28 waarna de volgende stand ontstond:
Na 33x22 lijkt het dat wit geen van de twee
voorposten kan winnen. Schijn bedriegt, want
er volgde 28. 33x22 18x27 29. 29-23! 19x28 30.
38-33 en zwart verloor een schijf. Wanneer er
vanuit de diagramstand echter wordt vervolgd
met 38x27 wordt wit op een dikke 0 getrakteerd. Dit gaat door de volgende combinatie:
38x27 14-20 33x22 19-24 30x19 13x44 22x02
44-50 en de witte dam sneuvelt door de dreiging 11-16. Gelukkig had ik dit zien aankomen
en kon de eerste twee punten opschrijven. Pim was eerder klaar. Dit kwam na
een van de meest eenvoudige combinaties. De arme chinees bleek deze nog
niet allemaal te kennen.
Pim Arts- Anqi Guo
Na vier(!) zetten werd 17-21?? gepresteerd.
Een snelle overwinning voor Pim dus.

De partij was uit voordat er een drietal supporters aangekomen waren. Micha
van Tol, Martin van der Sluis en Martin de Jong waren de eerste twee dagen
aanwezig om wat van de sfeer te proeven. Onder het gejuich wist clubgenoot
Louis de Frankrijker voor de verrassing van de dag te zorgen door de sterke Igor
Chartoriyski in geheel eigen style te verslaan.
Na de ronde wat boodschappen gedaan om vervolgens lekker te barbecueën
op de camping =) De eerste dag werd het centrum van Heerlen nog gemeden.
Wel werd er gekaart op de camping waarbij Eric Maijenburg onder de tafel
werd gedronken en later op de avond de wc van dichterbij kon bekijken. Verde-
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re details zullen bespaard worden, voordat er afgehaakt wordt!
De regen was die nacht goed aanwezig, maar tot onze blije verassing bleek de
tent waterbestendig. Bij de tweede ronde stond voor mij de onbekende Yang
Yiang op het schema. De opening kwam hij niet goed door wat mij twee schijven voor gaf na een zet of 30. Pim zat tegen de taaie Piet Rozenboom. Piet wist
met zijn bekende rustige spel aanvankelijk goed op de been te blijven. Pim wist
hem uiteindelijk in zijn geliefde dunne standjes toch nog te overmeesteren. Een
goede start voor ons beiden dus, 4 uit 2. De loting was minder plezierig, we
werden aan elkaar gekoppeld. Tijdens het voetballen met vele deelnemers die
op de camping stonden kwam de geniale ingeving om een onbekende remise
opening te spelen. Van begin tot eind is de partij volledig symmetrisch. Hierbij
de notatie:
Steven den Hollander
01.32-27 19-24
06.36-31 15-20
11.31-27 20-24
16.27x16 18x47
21.15x14 19x10
26.34-30 25x34
31.38x27 07-11
36.39-34 12-17
41.32x16 30-02

- Pim Arts

02.38-32 13-19
07.41-36 10-15
12.36-31 15-20
17.46-41 47x36
22.34-29 17-22
27.24-19 13x24
32.16x07 01x41
37.04-27 47-24
42.16-49

1-1 03-08-2014 2.01/1.57

03.43-38 08-13
08.47-41 04-10
13.39-33 12-18
18.37-31 36x37
23.40-34 11-17
28.44-40 35x44
33.10-04 41-47
38.27-49 24-02

04.48-43 03-08
09.33-28 18-23
14.35-30 24x35
19.32x41 05-10
24.41-37 22-27
29.50x10 17-21
34.49-43 02-08
39.34-29 02-30

05.31-26 20-25
10.27-22 24-29
15.33x04 16-21
20.04x15 14-20
25.29-24 10-14
30.26x17 27-32
35.43-39 08-12
40.49-32 17-21

De toernooisite schreef over de partij het volgende (let met name op de eerste
zin ;p) :
De kwaliteiten van de toppers lopen niet veel uiteen. Zo leverden Steven den
Hollander en Pim Arts een strijd, waarvan een enkeling zich op Facebook afvroeg of de heren een huisvlijtvariant op het bord brachten. De vraag werd
(nog) niet beantwoord. De openingszet 32-27 deed al het een en ander vermoeden. Vanuit een symmetrische stelling kwamen beide spelers al na 16 zetten op
dam. Beide dammen werden meteen daarna op een identieke manier van het
bord verwijderd. Tot de 38e zet bleef de symmetrie gehandhaafd en enkele zetten later werd de vrede getekend. Een zeer vermakelijk duel.
De remise bleek nog meer leuk nieuws te bevatten, want toen alle uitslagen
bekend waren verscheen de volgende stand op Toernooibase:
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Ook teletekst had intussen onze namen erop gezet. Na deze egostreling werd
er richting de camping vertrokken. Op de camping werd elke avond fanantiek
gevoetbald om vervolgens nog een avondduik te maken in het zwembad. Dit
werd niet door iedereen gewaardeerd. Zo was er een heel lieve campingbaas
die als bijnaam “De Dictator” heeft gekregen. Wanneer er bijvoorbeeld te lang
voor de tent werd gezeten in de nacht kwam hij met de gevreesde fiets en zaklamp langs om mensen het bed in te schoppen. Uiteraard was het niet heel
verassend dat hij de hele week een extra rondje bij ons gebied maakte. =)
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De volgende tegenstander was Willy Maertzdorf. Eerder het jaar had ik van zijn
broer gewonnen dus dat gaf al een goed gevoel. Ook is hij in 2 jaar tijd ruim
100 punten gedaald. Een mooie gelegenheid om toe te slaan dus. Wel staat hij
in de regio bekend om zijn handigheid en taaiheid. Het voordeel wat ik de hele
week zou hebben is dat ik altijd naar beneden geloot zou worden, wegens mijn
hoge weerstand. De partij liep fantastisch. Vanaf de eerste zet bleven de scherpe zetten komen wat in onderstaande stand resulteerde.
Willy Maertzdorf – Steven den Hollander 1-1
waz
De hekstelling die wit bezit is niet goed. De
schijven staan iets achtergebleven en 17-21
gaat vanzelf een dreiging worden. Ik had gerekend op 23.42-38 maar er volgde het slechte
23.43-39 Zwart kan kiezen uit 04-10 of uit de
partijzet 23.09-13 Er zijn intussen voor wit
meer problemen ontstaan. 39-33 is verhinderd
wegens een dam. Op 42-38 volgt 17-21. Wit
vervolgde met 24.45-40 04-10 25.40-34 20-24
26.30x19 13x24

De problemen worden met de zet groter voor wit. Zwart heeft zowel 24 als 25
onder controle en gaat snel een schijf winnen.
Er volgde 27.34-30 en nu is het belangrijk dat
zwart niet kiest voor het goed ogende 15-20.
Na dubbelslaan volgt namelijk het ontnuchterende 39-33 waarna zwart niet meer beter
staat. Daarom werd er nog een veldje verder
gegaan, 27.24-29 28.44-40 17-21 29.26x17
12x32 Ik hoor u allen al denken, waarom nu de
1 om 2 nemen? Dat is wegens een verborgen,
gemene combinatie!! Er werd logisch vervolgd
met 30.40-34 29x40 31.35x44 15-20!
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Het lijkt of hier probleemloos het schijf kan worden teruggewonnen, maar laat
u verrassen!
31. 39-33 28x39 32. 37x17 39-43 33. 49x38 1822 34. 17x28 20-24 35. 30x19 14x43 Dit was
helaas gezien door mijn tegenstander, waardoor er normaal vervolgd werd.
Deze partij had ik opmerkelijk veel tijd gebruikt
waardoor het toch misging met het schijf voorsprong. Dit ging als volgt. 31.31-26 16-21
32.26x17 22x11 33.39-34 08-12 34.34-29 03-08
35.44-39 11-17 (de foutzet, vanaf hier gaat het
mis) 36.30-24 10-15 37.39-33 Waarna het plusschijf kon worden afgegeven.
Vlak hierna bood de tegenstander remise aan wat door mij direct werd afgeslagen. Uiteindelijk kon ik op 1 tempo nog remise maken..
Het verging Pim niet veel beter. Tegen de niet erg sterke Peter Swelsen verkreeg hij na de opening wat voordeel en leken zijn schijven goed genoeg te
staan. Helaas liet Peter zien hoe er goed zijn verdediging bleek. Allebei huilend
naar de camping dus, de kopposities waren verloren gegaan. De volgende dag
zou er gewonnen moeten worden om nog bij de top mee te doen.
En intussen is het weer zondagavond. Maar dan een week verder. Kijkend vanuit mijn raam zie ik Eric en Mariëlle aankomen met fakkels en hooivorken.
Gladjes vergeten dat het verslag af moest zijn. Excuses als nog uitrusten van
het afgelopen kersttoernooi wat ik gewonnen heb (jawel!) zullen niet werken.
Smekend vraag ik om een dag uitstel. Gelukkig mag dit waardoor het niet in
meerdere stukken geknipt hoeft te worden. We waren gebleven bij de vijfde
ronde op dinsdag. In de avond zou een sneldamtoernooi zijn waarvoor Pim en
ik ons hadden opgegeven.
Zoals al eerder vermeld had ik het “voordeel” van omlaag loten. De tegenstander viel echter tegen, Timo Kuipers. De afgelopen twee duels had ik dan wel
van hem gewonnen, maar dat ging alles behalve soepel. Tijd dus om een nieuwe troef in te zetten. Vanuit de opening besloot ik een speltype op het bord te
brengen waarop ik samen met Cor de afgelopen maanden op had zitten oefenen. Het plan werkte, mijn tegenstander was volkomen onbekend hiermee.
Wel bleek ik ontzettend goed weg te komen.
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Steven den Hollander - Timo Kuipers 2-0 zaw
Een leuk fragment deed zich hiervoor. Timo
vervolgde prima met 14-19. Wanneer er echter
wordt vervolgd met het logischer ogende 1319 komt er een enorme verassing. 28. .. 13-19
29. 27-22 18x27 30. 30-24 20x29 31. 39-33!
Een heus dubbeloffer waar geen verdediging
meer mogelijk bij is! 28. .. 14-19 29. 25x14
09x20 30.39-33 20-24 Hier dacht ik zwart aardig vast te hebben, maar het blijkt precies andersom te zijn. Met volle overtuiging gooide ik er een Ghestem tegenaan 31.
28-22 Nu staat wit zo goed als verloren. De tegenGhestem met 23-29 is al een
goed idee, maar er is meer te halen. Het geluk wat ik hierbij had was dat Timo
constant met een minuut of 2/3 zat. Er werd vervolgd met 31. .. 12-17 32.33-28
Zwart kan hier het enorm sterke 26-31 spelen!
Na 27x36 18x27 loopt zwart dood wegens de
dreigende combinaties. Al wordt er gekozen
voor 37x26 ben je sneller klaar. Na 37x26 volgt
24-29 (dreigt 29-33). Op zowel 41-37, 30-25 als
42-37 volgt 29-33. Na 40-34 volgt (na het slaan)
19-24.
Gelukkig zag Timo dit allemaal niet en vervolgde met 32. ..03-09 Na deze zet staat wit echter
enorm goed. 33. 43-39 De enige redding is nu
nog mogelijk met 23-29. Dit werd onder de tijdsdruk niet gevonden waarna ik
enkele zetten later twee schijven en punten in ontvangst kon nemen.
Ook Pim herstelde zich goed na de deceptie van een dag eerder. Tegen de sterke MI Fahrad Huseynov (de onpasseerbare keeper) kwam hij geen moment in
de problemen en na wat ruiltjes hier en daar kon hij een verdiende puntendeling noteren. Na de middag hebben doorgebracht in het centrum van Brunssum
werd er in de avond gesneldamd. Dit ging fantastisch. Met overwinningen op
GMIF Munkbataar, Koopmanschap, Van Buuren, Stepanov en remises tegen MI
Nogovitsyna, Van Gortel en Vreugdenhil kwam ik uiteindelijk op de vierde plek
(van de 46 deelnemers).

R D C 52
Uitslagen sneldammen

Bij die vierde plek behoorde een envelopje. De sfeer zat er goed in, waarna we
met z'n vieren (Gerbrand en Niek erbij) het centrum van Heerlen onveilig gemaakt. Foto’s zullen u bespaard worden, er zijn kinderen bij. Laten we het er
maar op houden dat het erg gezellig was en er tot in de late uurtjes werd doorgegaan.
Opstaan was geen probleem in de ochtend, maar kijkend naar de loting werd ik
niet lekker wakker. Tegenstander was Andrew Tjong a Ong, een sterke speler.
Omdat hij tegenover onze tent stond kreeg ik al door dat hij het een en ander
had voorbereid deze week. Dat zou voor zijn partij tegen mij niet anders zijn.
Tijdens de partij besloot ik om in de opening af te wijken van de zetten die ik
normaal gesproken speel. Dit resulteerde in een klassieke stand, wat sowieso al
niet mijn voorkeur heeft. Met allebei een achtergebleven schijf blijken mijn
schijven iets beter te staan. Met een offer probeerde ik nog een winstpoging,
maar dit viel enorm tegen. Hij bood uiteindelijk remise aan, wat ik maar aannam.
Tot dan toe een geslaagd toernooi. Een +3 score, nog niet verloren en een vijfde plek. Uiteraard moest het ergens mis gaan. Dit volgde in de zevende ronde.
In een podkowa probeerde ik Manlai Ravjir te pakken. Ik overzag met nog voldoende tijd op de klok een erg makkelijke dam. De dam kon voor een schijf
minder worden afgepakt. Helaas bleek er weinig tot geen compensatie te zijn
voor mij, wat de eerste nul betekende. Nog net een top 10 plek, dus er was nog
wel het een en ander mogelijk in de laatste rondes. Pim speelde deze ronde
gelijk met voormalig NK-finalist Martijn Vissers. De omsingeling mislukte, maar
gelukkig wist Martijn de overgebleven stand niet te winnen.
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De laatste twee rondes kwam ik niet verder dan remises. Koos van Amerongen
en Gerben van Steenbergen gaven geen kansen weg en zelf hield ik de poort
ook dicht. Dit leverde uiteindelijk een 15de plek op. Vooraf gezien een prima
resultaat, maar de stand na zes rondes gaf hoop op meer. Pim verloor tussendoor nog een keer en duikelde in het klassement naar een 27ste plek. Wel hebben we een enorm leuke week gehad en het kamperen ging prima, ondanks de
regen op enkele dagen. De uiteindelijk winnaar werd Ravjir, tweede Tjong a
Ong en derde Monteba.
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Ten slotte nog enkele combinaties:

Jan van Dijk – Gijs Schoenmakers waz

Alex Ketelelaars – Michel Stempher
waz

Theo Dijkstra – Gijs Schoenmakers zaz

Manlai Ravjir – Be Eggens zaz

Matthias de Kruiff – Dick Huitink waz
(Naam combinatie?)

Shuimu Jin – Fahrad Huseynov waz
Lokzet!
Steven den Hollander
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