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Van de voorzitter
Beste lezers,
Een klokslag waarin we teams kunnen feliciteren met een kampioenschap komt
niet zo vaak voor. Vandaar dat ik er mee begin dit keer. Als eerste werd het
tweede provinciale team kampioen van de 3e klasse ZHDB. Al voor dat ze de
laatste wedstrijd moesten spelen, was het kampioenschap een feit. Dat ze die
wedstrijd verloren mag een smetje zijn op het blazoen; niettemin wil ik de vaste kern van het team Kees Majoor, Gert en Jac van Delft, Teun de Kluyver, alsmede chauffeur Cees v.d. Bosch en non-playing captain Richard Kromhout van
harte feliciteren met het behalen van dit kampioenschap.
Dit geldt natuurlijk ook voor het tweede tiental dat het kampioenschap van de
2e klasse KNDB op zijn naam wist te schrijven. Vooral de laatste wedstrijd tegen Dordrecht 2 was bloedstollend. Er ging voor dammen een oorverdovend
gejuich op toen het 11e punt voor de poorten van de hel werd binnen gehaald.
Ik heb zelfs het idee dat dit gejuich aanleiding is voor de bondsraad om juichmomenten te gaan reglementeren.
De feestcommissie heeft voor het 80-jarig bestaan een drietal evenementen
georganiseerd. Allereerst was er op 27 maart een simultaan tegen vicewereldkampioen en Afrikaans damgrootmeester Jean-Marc Ndjofang. Deze
happening in de Burgt begon om 19:45 en ging door tot in de late uurtjes. We
hebben geprobeerd het hem zo moeilijk mogelijk te maken, we hebben tenslotte een reputatie op dit gebied.
Als tweede gaan op zaterdag 16 mei met onze partners met de bus naar
Amsterdam en gaan daar een rondvaart maken om met een diner in de oude
school af te sluiten. Ieder lid heeft zich hier al voor op kunnen geven. Mochten
er zijn die dit nog niet gedaan hebben: het kan nog steeds maar haast je wel.
Ten derde gaat de jeugd van de donderdagavond naar Linnaeushof in
Bennebroek op een nader te bepalen datum. Kortom een programma waar
voor ieder lid iets georganiseerd is. Wat het clubdammen betreft zijn we inmiddels gestart met het kampioenschap van Rijnsburg, dit gaat door tot de eerste week van juni.
Kortom, ondanks dat wij als club de leeftijd der zeer sterken hebben bereikt,
zijn we springlevend.
Rinus Kromhout
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GEZOCHT: VERSLAGGEVER VOOR WEBSITE
Wij zijn op zoek naar één of meerdere mensen die regelmatig een (kort) verslag
willen schrijven voor onze website. In eerste instantie zouden wij graag verslagen over onze clubavond op de website publiceren, maar ook over de externe
competitie en de nationale bekercompetie. Daarnaast willen wij natuurlijk ook
hoogtepunten, zoals het 80-jarige jubileum en knappe individuele prestatie van
onze leden vermelden op de website.
Het bestuur is hiervoor op zoek naar leden die een stukje verslaggeving op zich
zouden willen nemen. Ben je technisch handig dan kan je het verslag rechtsteeks op de website zetten. Wil je wel een verslag schrijven, maar zie je het
niet zitten om dit rechtstreeks op de website te plaatsen dan is dat geen probleem. Wij kunnen dan regelen dat een van de website beheerders je verslag
plaatst.
Afhankelijk van het verslag zullen wij dit ook naar de redactie van
www.spelofsport.nl en/of De Rijnsburger sturen. Wij hopen onze club zo onder
de aandacht te houden van geïnteresseerden.
Wil jij meehelpen met het actueel houden van onze website, laat het dan weten aan Mariëlle (secretaris@damclubrdc.nl). Wij hopen dat er een aantal mensen is die wil schrijven, want vele handen maken ten slotte licht werk.
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Clubkampioenschap - Hoofdklasse
Vorige keer liet ik u achter met de mededeling dat beide Richards en Arno om
het clubkampioenschap strijden. Nu de kruitdampen zijn opgetrokken is Jan P
in de eindstand in geen velden of wegen meer te bekennen. Hij was zo geschrokken van de mededeling dat hij nul uit vijf stond, dat hij het dambord niet
lang daarna in de wilgen hing. Jammer! Met het eerdere terugtrekken van Cor
een record aantal deelnemers dat de eindstreep niet heeft gehaald.
Door het terugtrekken van Jan P heeft Cees de twijfelachtige eer de rode lantaarn te mogen dragen. Met zijn kenmerkende voorbereide openingen kon hij
het toch net niet bolwerken. Zijn achilleshiel was duidelijk het eindspel, waar
hij nodeloos een paar punten cadeau heeft gedaan aan zijn tegenstanders.
Bovenaan de ranglijst blijkt Arno nog aan de nekharen te zijn bijgehaald door
een ultieme jump in de ranglijst van Steven. Richard M raakte al gauw na het
verschijnen van het vorige clubblad de nodige puntjes kwijt en dus is Richard K
met de eer gaan strijken.
Voor de eindstand verwijs ik natuurlijk weer graag
naar de website; tijd voor wat technisch vernuft!
Het eerste diagram komt uit de partij tussen Marielle en Arjen. Normaal gesproken zou je verwachten dat Mariëlle een moeilijke avond zou moeten
hebben tegen Arjen, maar nadat ze eerder al aan
manlief een remise had ontfutseld, legde ze nu Arjen op de pijnbank: 01.22-17! 12x21 02.34-30
25x34 03.40x18 13x22 04.28x26. Met een heuse
kaatsingzet wist Mariëlle een schijf te winnen.
Niet veel later liep Arjen ook nog eens in een doorbraak, die hij zich wijselijk niet meer liet bewijzen.
In het tweede diagram schittert Mariëlle wederom,
maar nu als lijdend voorwerp. Steven wist in de
opening een schijfje te rapen via 01.37-31! 26x28
02.33x22 21x32 03.42-37 12x21 04.37x10 en
04…09-14 05.10x19 13x24 06.25x14 04-09 07.40-34
09x20 08.34-30 mocht niet meer baten. De schijf
was definitief verloren. Hoewel Mariëlle nog even
doorging, maakte Steven geen grote fouten meer
en wist hij een tweetje bij te schrijven.
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Nog een diagram verder is het de beurt aan Richard
M. Waar hij tegen Cees al mazzelde (zie vorige
clubblad) leek er tegen Marco ook geen einde aan
zijn geluk te komen. In de diagramstand staat hij al
flink gekraakt: Marco kan het snel uitmaken met
01…13-19! 02.24x13 18x09 03.15x24 27-31!
04.36x18 12x41 05.47x36 met een schijfje meer.
Marco vervolgde echter met 01…03-09 waarna Richard M met de schrik en een puntje vrij kwam.
Richard Meijer
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Clubkampioenschap - Eerste klasse
Wie na dit seizoen nog durft te zeggen dat de eerste klasse weinig te betekenen heeft moet echt naar de oogarts. Zelden beleefde deze klasse een spannender ontknoping dan dit jaar. In het vorige clubblad beschreef ik al de verrassende koppositie van Jan Oudshoorn. De grote vraag was natuurlijk of hij deze
positie kon handhaven. Immers, concurrenten genoeg die deze plek over zouden willen nemen.
Naarmate de competitie vorderde werd duidelijk dat de achtervolgers bestonden uit Rinus, Daniel, Nico en in minder mate Jac. Van Delft.
Jan Oudshoorn echter hield de druk er goed op want hij won de ene na de andere partij. In eerste instantie leek Rinus de beste papieren te hebben.
Hij had dan wel verloren van Jan, maar Parijs was nog ver om Zoetemelk maar
weer eens van stal te halen. Helaas ging het voor Rinus in de cruciale partijen
tegen medeconcurrenten Nico en Daniël helemaal mis. Een spannende partijopzet eindigde tweemaal in verlies en daarmee kwam Rinus op een achterstand die onoverbrugbaar bleek.
Verrassing van deze klasse was uiteraard Daniël Boom. Zijn debuut zal menigeen herinneren want hij maakte daarin behoorlijk wat indruk. Ogenschijnlijk
een simpel spelletje spelend weet hij zijn tegenstander uiteindelijk in de verdrukking te brengen en dat resulteerde in vele overwinningen. Even leek het
erop dat hij dan Jan van zijn troon zou stoten want in het onderlinge treffen
werd Jan overtuigend verslagen. Helaas verslikte Daniël zich in Jac van Delft en
Patrick van Beekum. Deze nederlagen zorgden ervoor dat ook hij bleef steken
in zijn achtervolging.
Nico begon wat aarzelend maar uiteindelijk begon ook bij hem de punten machine te draaien. Helaas eindigden een aantal partijen net in remise maar ook
hij moest uiteindelijk het hoofd buigen tegen Jan die ook deze concurrent wist
te verslaan. U begrijpt dat dit betekende dat Jan Oudshoorn, onbedreigd, met
een punten totaal van 17, slechts drie verliespunten, kampioen werd van de
eerste klasse. Met recht mogen we spreken van een uitstekende prestatie in dit
veld van spelers. Debutant Daniël eiste de tweede plek op met slechts 1 punt
verschil. Ook hij maakte indruk met zijn optreden en is een welkome aanvulling
op onze vereniging.
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Een mooie derde plaats was er voor Nico met 14 punten, die met zijn eindspurt
zelfs Rinus nog inhaalde op de lijst. Rinus dus vierde met 12 punten. Het gat
met de groep achter deze matadoren was wel wat groot. Alleen Jac van Delft
stak daar met 11 punten bovenuit. Mooi was natuurlijk zijn overwinning op Daniël.
Na een droomstart moest Teun in het vervolg van de competitie toch enkele
bittere nederlagen slikken. Met 9 punten wist hij zeker te imponeren.
De overige spelers bestaande uit Anton, Gert, Kees Majoor en Jan Lute wisselden een beetje stuivertje met elkaar. Jan Lute tenslotte wist deze competitie
zelfs drie punten te behalen en dat is uitstekend.
Arie Schoneveld
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Roosters Kampioenschap van Rijnsburg - Groep A

1
2
3
4
5
6
7
8

Spelers
Richard Kromhout
Richard Meijer
Steven den Hollander
Arno Kooloos
Thomas Wielaard
Marco de Leeuw
Arjen de Mooij
Arie Schoneveld

7 of 8 spelers
ronde 1
ronde 2
ronde 3
ronde 4
ronde 5
ronde 6
ronde 7

1-8
8-5
2-8
8-6
3-8
8-7
4-8

1

2-7
6-4
3-1
7-5
4-2
1-6
5-3

2

3-6
7-3
4-7
1-4
5-1
2-5
6-2

3

4

4-5
1-2
5-6
2-3
6-7
3-4
7-1

5

6

7

8 Tot Pl
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Roosters Kampioenschap van Rijnsburg - Groep B

1
2
3
4
5
6
7
8

Spelers
Mariëlle Meijer-Kromhout
Cees van der Bosch
Jan Oudshoorn
Daniël Boom
Nico Mul
Rinus Kromhout

7 of 8 spelers
ronde 1
ronde 2
ronde 3
ronde 4
ronde 5
ronde 6
ronde 7

1-8
8-5
2-8
8-6
3-8
8-7
4-8

2-7
6-4
3-1
7-5
4-2
1-6
5-3

1

2

3-6
7-3
4-7
1-4
5-1
2-5
6-2

3

4

4-5
1-2
5-6
2-3
6-7
3-4
7-1

5

6

7

8 Tot Pl
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Roosters Kampioenschap van Rijnsburg - Groep C

1
2
3
4
5
6
7
8

Spelers
Jac van Delft
Teun de Kluyver
Kees Majoor
Anton van Dusseldorp
Gert van Delft
Jan Lute
Mats Wolthaus

7 of 8 spelers
ronde 1
ronde 2
ronde 3
ronde 4
ronde 5
ronde 6
ronde 7

1-8
8-5
2-8
8-6
3-8
8-7
4-8

1

2-7
6-4
3-1
7-5
4-2
1-6
5-3

2

3-6
7-3
4-7
1-4
5-1
2-5
6-2

3

4

4-5
1-2
5-6
2-3
6-7
3-4
7-1

5

6

7

8 Tot Pl
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NK vrouwen 2015
Nou moet ik toegeven dat ik dit van te voren nou niet bepaald had verwacht,
toen ik woensdagochtend klokslag 10 uur voor het huis van Mariëlle stond. Gezamenlijk reden wij richting Zoutelande voor de eerst twee zware dagen voorrondes. Zowel Mariëlle als ik hadden allebei van te voren goede kansen voor de
finale. De autorit richting Zoutelande was dan ook vol goede moed.
Terwijl Mariëlle in de eerste ronde aan mocht treden tegen outsider Iepie
Poepjes, trad ik aan tegen Nicole Schouten. De partij ging gelijk op, maar de
grote blunder van Nicole was fataal. Op het bord van Mariëlle bouwde de
spanning op, al helemaal op het moment dat Mariëlle de schijfwinst mist. Toen
Iepie verkeerd afwikkelde richting het eindspel lag de winst open, maar Mariëlle wist even niet hoe. Ze moest een plusremise accepteren, iets wat op de
tweede dag altijd goed van pas kan komen.
De tweede dag trad Mariëlle in de ochtendronde aan tegen de geliefde Zeeuwse Ineke Flikweert. Ineke was op papier de zwakkere van de twee, maar kwam
door een fout van Mariëlle toch een schijf voor. Gelukkig wist Mariëlle nog een
punt te pakken. In de middagronde had ze aan een punt genoeg aangezien
Laura van Iepie won in de ochtendronde. Helaas was Laura niet bepaald van
plan om mee te gaan werken in het voordeel van Mariëlle. Integendeel zelfs:
Mariëlle kwam er helaas niet aan te pas, terwijl Iepie al vrij vroeg klaar was met
een makkelijke overwinning op Ineke Flikweert. Dat betekende dat Mariëlle
helaas haar koffer zwaar onterecht weer moest inpakken.
Ik mocht daarentegen wel blijven: Annemieke Stunnenberg leek in de ochtend
ronde niet eens haar best te doen voor plaatsing en verloor gemakkelijk een
schijf in de kettingstelling. Met die overwinning was het al duidelijk dat ik geplaatst was, aangezien Barbara en Nicole remise hadden gespeeld. Dat betekende ook dat een punt voor Barbara genoeg was. Dat punt kreeg ze ook, met
een plusje zelfs aangezien de energie aan het einde van de middag wel op was.
De vrijdag begon het toernooi pas echt: in de ochtend was nog even het afscheid van Mariëlle lastig, wat ook even de nodige emoties opleverde (we blijven tenslotte vrouwen, daar valt niks op aan te merken). Na flink wat uit te
hebben gewaaid op het strand van Zoutelande waren de geplaatste NK deelneemsters ook gearriveerd en kon het toernooi gaan beginnen.
En de manier waarop het begon zal mij altijd bijblijven.
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Ik trad aan tegen Heike Verheul, één van de favorieten voor de titel. Met de gedachte dat ik niets
te verliezen had liep ik de zaal in en enkele uren
later verliet ik de zaal weer met 2 punten. 2 punten waarvan ik niet had verwacht dat ik ze zou
halen. Eigenlijk was de verbazing nog groter omdat Heike in een relatief makkelijke combinatie
liep. Ik nam zelfs nog een kwartier de bedenktijd
om te kijken of ik het wel echt goed zag. In het
diagram hiernaast valt de makkelijke combinatie
nog eens te.. bewonderen. Of hoe je het ook wilt noemen. Zwart speelde hier a
tempo 27. … 06-11? Waarna wit toesloeg met 28. 25-20! En de rest wijst zich
uiteraard vanzelf.
Zaterdag was het duidelijk tijd voor een rustdag. In de ochtendronde liep het
allemaal niet lekker tegen andere favoriet en uiteindelijke kampioene Vitalia
Doumesh. Ik was moe, had weinig tijd en.. ik was moe. Allemaal mooie smoesjes, maar het ging gewoon slecht, wat
al gauw resulteerde in een nederlaag.
En ook in de middag ging het ondanks
het support van onze geliefde Steven
niet lekker tegen outsider Iepie Poepjes. De opening leek geweldig voor mij,
maar later bleek dit tegen te vallen.
Aangezien Iepie verzuimde voor de
betere afwikkeling te gaan waren er
genoeg kansen voor een punt, maar je
open ogen houden.. eh, ik bedoel ogen
openhouden was op het einde iets wat er kennelijk voor mij niet in zat: een onnodige nederlaag.
Op zondag was ik duidelijk nog niet hersteld van mijn beroerde fase op zaterdag: tegen Barbara Graas ging het bijna weer mis. De opbouw van de partij was
prima, het vervolg was bagger. Gelukkig had vandaag Barbara haar ogen niet
open en verzuimde ze de partij meerdere malen te winnen waardoor ik met
een minremise gelukkig moest zijn. Beetje jammer dat ik daarmee alweer mijn
fans teleur moest stellen: ditmaal waren mijn ouders helemaal uit Wageningen
gekomen. Gelukkig stelde ik op maandag mijn fans niet teleur. Ik had immers
wat goed te maken ten opzichte van zaterdag en zondag. In de ochtendronde
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trad in aan tegen Ester van Muijen, die het kampioenschap in eigen handen
had: alle ‘’toppers’’ had ze immers al gehad. De opening verliep niet echt lekker
voor mij, gelukkig zei dat dit toernooi niets. In het middenspel leek het voordeel steeds meer mijn kant op te gaan en voordat ik het wist had ik ook een
schijf meer, wat uiteindelijk ook twee punten opleverde. Ook de middagronde
had het verloop waar ik die avond ervoor weer totaal niet op had gerekend:
ondanks de matige opening sloot ik de partij na de fouten van Laura af met een
overwinning, eentje die wel heel erg handig uitkwam. Al helemaal aangezien
Heike vrij vroeg verrassend verloor van Iepie en Ester opnieuw verloor van Barbara. Alle deelneemsters lagen opeens wel heel dicht bij elkaar, iets wat je niet
zo snel ziet op een Nederlands Kampioenschap.
En toen kwamen mijn fans weer terug naar Zoutelande. Ruim een uur voor de
wedstrijd stond Steven alweer in het hotel en in de middag arriveerde ook mijn
vader. Met een overwinning was ik opeens tweede, wanneer de partij in remise
eindigde hing het af van de andere resultaten wat mijn klassering zou zijn. De
grootste grap was eigenlijk ook nog wel dat ik met een nederlaag in het slechtste geval zelfs nog op de zesde plaats kon eindigen. En mijn tegenstandster,
Leonie de Graag, had slechts een puntje minder en maakte dus ook nog kans
op een podiumplaats. Om
jullie als lezers het wat gemakkelijker te maken zien
jullie hiernaast de tussenstand met nog één rondje
te gaan. Alle kansen dus!
En dat was ook wel te merken. De zenuwen gierden door de gehele zaal heen.
Ook bij mijn wedstrijd, die niet lekker verliep. Ik was niet tevreden over de
opening en al helemaal niet over het vervolg. Met wat geluk liet Leonie de
winst lopen en leverde het nog bijna een plusje op voor mij. Op dat moment
waren Heike en Vitalia al klaar: de partij was zoals verwacht in een remise geëindigd. Aangezien Barbara op dat moment er niet gemakkelijker voor stond,
kon ik met een gerust hart het punt accepteren. En even later bleek ook nog
eens dat er geen barrage meer hoefde te komen: op onderling resultaat, dus
dankzij die gemakkelijke combinatie, was ik op de tweede plaats geëindigd. Ik
herhaal. Ik was, als debutant, als jongste deelneemster, op de tweede plaats
geëindigd! Zelfs de combinatieprijs pakte ik nog even mee met die combinatie.
Het moest niet gekker worden.
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In de krantenartikelen die volgden op het toernooi stond hoe trots ik erop was.
En dat zal ik blijven. Ondanks de twee slechte dagen kan ik terugkijken op een
zeer geslaagd toernooi. Op naar volgend jaar, hopelijk dit maal met Mariëlle
erbij!
Denise van Dam
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Simultaan teven vice-wereldkampioen Jean Marc Ndjofang
Op 27 maart vierden wij ons 80-jarige jubileum met een simultaan tegen vicewereldkampioen Jean Marc Ndjofang. Hij is geen onbekende voor onze club. Zo
is hij een trouwe deelnemer van het jaarlijkse Johan Kromhout toernooi in september. Hij wist dit toernooi zelfs al 6 keer te winnen.
Vanwege de grote stroomstoring in Noord-Holland die dag was het nog even
spannend of Jean Marc op tijd in Rijnsburg zou zijn. Maar met een lift vanaf het
station kwam hij geheel relaxt om 10 voor 8 de speelzaal binnen lopen. Gezien
de sluitingstijd van De Burgt kwam Jean Marc met het voorstel om er een kloksimultaan van te maken. Dit zorgde voor een extra leuk element op deze avond
Er waren 23 RDC-ers aanwezig om het Jean Marc zo moeilijke mogelijk te maken. Het was een avond vol strijd. Er waren spelers die al snel de handdoek in
de ring moesten werpen, maar ook dammers die een goede partij tegen deze
sterke speler wisten te spelen. En er waren leden die een prachtige combinatie
zagen, maar bij het uitvoeren daarvan tot de conclusie kamen dat het allemaal
niet klopte. Jack wij zullen verder geen namen noemen.
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De meeste RDC-ers ging zonder punten naar huis, maar een aantal topspelers
van RDC wisten Jean Marc wel punten afhandig te maken. Uiteindelijk wist
Richard Meijer remise te spelen. Richard Kromhout, Arjen de Mooij en Marco
de Leeuw wonnen hun partij. De meest opvallende overwinning was die van
jeugdspeler Marco de Leeuw. Marco kwam al vroeg in de partij een schijf voor
en gaf dit voordeel niet meer uit handen.

Naast de wedstrijden was er volop gelegenheid voor gezelligheid, bijpraten en
verhalen delen over vroeger. Onze 80-jarige jubileum zullen wij later dit jaar
vieren met een dagje uit. Op 16 mei zullen wij met de senioren een rondvaart
maken door de Amsterdamse grachten met aansluitend een diner. Ook voor de
jeugdleden wordt een feestelijke activiteit georganiseerd. De jeugd zal naar
Linneaushof gaan. De datum is nog niet bekend, maar waarschijnlijk zal dit op
een zaterdag in juni zijn.
Mariëlle Meijer-Kromhout
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Verslag RDC 1
Nationale competitie, hoofdklasse B, seizoen 2014/2015
Op 16 maart las ik het onvermijdelijke mailtje. It’s that time again. Tijd om in de
pen te klimmen en vooral om de partijen uit de nationale competitie één voor
één na te spelen, op zoek naar leuk fragmenten om de saaie tekst een beetje
mee te larderen. Geheel in lijn met de gevestigde traditie wachtte ik tot het
laatste weekend, in de hoop onvermoede inspiratie op te doen. Toen ik eindelijk tot de onvermijdelijke conclusie kwam dat de inspiratie weer op zich zou
laten wachten, toch maar voor de computer gaan zitten om leuke fragmenten
te scoren. De bron voor dat alles is www.turbodambase.nl. Een paar jaar geleden zijn daar alle partijen van de nationale competitie online gezet, een paar
weken nadat ze gespeeld zijn.
Dit keer is er echter een onverwacht probleem: de link naar de partijen is er
niet meer. Wel een stel links naar één of andere database met composities en
eentje naar een paar na te spelen combinaties, maar geen real life partijen
meer. Ook een uitgebreide speurtocht op de site helpt niet: de partijen zijn
offline gehaald.
Dit maal daarom maar een beperkt aantal fragmenten, uit een beperkt aantal
partijen. Voor zover de partijen op toernooibase zijn vereeuwigd, heb ik ze
kunnen bekijken, maar jammer genoeg zet slechts een beperkt aantal spelers
van het eerste zijn partijen daar online. Steven is zo’n fervente ijdeltuit die
zichzelf graag ziet spelen en anderen graag laat mee genieten van zijn fantastische spel. Richard K heeft ook een behoorlijk aantal van zijn partijen vereeuwigd in toernooibase en Cor doet dat alleen bij winstpartijen (sic). Met dank
aan onze soms onvermoeibare tegenstanders zijn van een paar rondes toch alle
partijen via toernooibase te vinden.
Dit alles alvast vooraf, zodat niemand vreemd opkijkt als het aantal fragmenten
wat klein lijkt of bepaalde spelers een onevenredig aantal keer voorkomt.
Ronde 7: Constant Charlois - RDC 1 8-12
De laatste wedstrijd voor Kerst was tegen onze goede vrienden van Constant.
Helaas zonder Daouda Soumah, die met de noorderzon vertrokken is. En het
leek erop dat hij een groot aantal andere spelers heeft meegenomen op zijn
reis. Maar liefst vier invallers had het eerste van Constant opgetrommeld. Of
dat nou een slimme zet was, of dat ze beter de borden leeg hadden kunnen
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laten, zullen we maar in het midden laten. Uit de openingsspeech van de voorzitter van Constant konden we opmaken dat de Rotterdammers er weinig vertrouwen in hadden dat ze tegen ons een puntje zouden kunnen halen. Des te
bijzonderder dat ze de invallers uit het tweede haalden. Door de invallers was
het tweede van Constant dusdanig verzwakt, dat ons tweede geen strobreed
meer in de weg werd gelegd. Zij konden een mooie 18-2 overwinning bijschrijven.
Geheel in de traditie van Constant werd het merendeel van de invallers op de
bovenste borden opgeofferd. De laatste invaller zat op bord 8. Beide Richards,
Cor en Thomas zaten tegen tegenstanders die gemiddeld ruim 400 ratingpunten minder hadden, dus was het niet heel verrassend dat ze allemaal geen bijster moeilijke middag hadden. Thomas had gevoelsmatig zelfs al gewonnen
voordat het startschot goed en wel aan den ginder was uitgedoofd, alleen zijn
tegenstander begreep dat nog niet. De eerste acht punten waren in ieder geval
vrij snel in de pocket.
Steven was de enige die wist te winnen van een van de vaste klanten van Constant. Francis Tholel staat er om bekend onbevreesd het avontuur tegemoet te
gaan, dus tegen Steven is het dan vooral de vraag wie het eerst de grote fout
maakt. Dat was Francis. De grote fout van Steven was vervolgens niet aan hem
besteed, dus ook Steven nam twee punten mee terug naar Rijnsburg.
De vijf overwinningen waren genoeg om RDC 1 aan een comfortabele voorsprong te helpen, de onverwachte nederlagen van Arjen, Arie en Laura konden
de pret daarom niet meer drukken. Helaas kon Arie de start van het seizoen,
waar hij nota bene bovenaan de topscorerslijst prijkte, geen overtuigend vervolg geven. Dit was de tweede nul op rij, waardoor hij weer op zijn gemiddelde
uit kwam.
De techniek blijft dit keer beperkt tot een tweetal
diagrammen, waarvan die van Steven het verdient
om het stuk te sluiten. In het eerste diagram een
klein zetje van Richard M, die de weg omhoog weer
heeft gevonden en zijn derde overwinning op rij
kon bijschrijven. Na 01…22-28 02.23x32 18-23
03.29x18 20x49 gaf Harry Bisambhar verder verzet
wijselijk op.
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In de partij van Steven gebeurde als vanouds weer
een hoop. Tegenstander Francis Tholel staat er niet
om bekend het zekere voor het onzekere te nemen
en deze partij was daarop geen uitzondering. Hij
had zich willens en wetens laten opsluiten in een
kettingstelling en als Steven ‘gewoon’ doorspeelt,
wint hij fluitend, bijvoorbeeld 01.30-25 09-13
02.49-43 04-09 03.47-41 15-20 04.41-37 en het
grote geven kan beginnen.
Steven staat er daarentegen ook niet om bekend
‘gewoon’ te dammen, dus hij besloot de knuppel in
het hoenderhok te gooien met het ludieke 01.2823(!?) 19x37 02.30x10. Omdat Steven nu dreigt met
een 2 om 3 naar dam dacht hij waarschijnlijk een
briljante ruil te hebben gedaan, maar Francis krijgt
hierdoor de remise weer vast in handen via 02…0914! 03.10x19 16-21! 04.27x16 18-23! 05.19x28 1721! 06.16x18 12x34 07.44-39of? 34x43 08.49x38 en Steven staat weliswaar een
schijf voor, maar zwart dreigt dam te halen (zie derde diagram). Met goed spel
kan zwart dit dan ook remise houden. Nadat Francis de euvele moed had te
vervolgen met 08…15-20? wist Steven alsnog een schijfje winst te halen met
09.31-27! 37-41 10.38-32 41-46 11.33-28 46-41 12.42-37 41-46 13.47-41 20-24
14.37-31 46x37 15.31x42. Niet veel later betekende de schijfwinst ook de
partij.
Ronde 8: RDC 1 – Heijmans Excelsior 12-8
Na de jaarwisseling mochten we tegen de voormalige toppers uit Rosmalen
aantreden. Waar Heijmans in vroeger jaren steevast bovenin de ranglijst te
vinden was, spelen ze de laatste tijd vooral leuk mee. Een beetje à la RDC 1 zeg
maar… De sponsoring biedt ze te weinig extra punten om mee te doen om de
promotieplaatsen en de ouderdom lijkt genadeloos toe te slaan.
De obligate beste wensen ten spijt, ging RDC er eens goed voor zitten om het
varkentje van Heijmans eens grondig te wassen. Vooraf gaf Steven te kennen
tegen iedereen te willen spelen en van iedereen wel even te zullen winnen. Één
uitzondering: hij wilde absoluut niet tegen Andrew Tjon a Ong aantreden.
Vrouwe Fortuna besliste uiteraard anders en Steven mocht een middagje keepen tegen Andrew. Het siert hem dan ook dat hij dat met verve deed en het
puntje behoedzaam de veilige haven in wist te loodsen.
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In de rest van de opstelling zat eigenlijk maar één nadeel en dat was dat Eric
tegen GMI N’Diaye was gekoppeld. Op een normale dag is de uitslag daarvan
natuurlijk ver vantevoren bekend. En dat zou dan niet de uiteindelijke uitslag
zijn geweest. Eric kreeg conform verwachting alle hoeken van het dambord te
zien, alleen wat niet was verwacht, was dat met de nodige dammen…
N’Diaye nam op een gegeven moment een mooie dam, maar toen de stofwolken waren neergedaald, dreigde Eric de dam voor gelijk spel af te pakken. Of
dat, of Eric had zelf ook een doorbraak. N’Diaye koos uit twee kwaden toch
echt de verkeerde: Eric mocht ook een dam halen en ondertussen had hij ook
wat schijven meer. Geheel tegen de verwachting in wist Eric N’Diaye aan zijn
zegekar te binden… Chapeau! Helaas is die partij een van de vele die niet in
Toernooibase is opgenomen, dus kan ik de combinatie en het vervolg niet laten
zien.
Verder kwamen we eigenlijk nergens echt in de problemen, dus de uiteindelijke
uitslag van 12-8 valt daarmee nog wat magertjes uit. Dat kwam onder andere
doordat Arjen zijn strakke partij net niet in winst kon omzetten, Laura een goede opzet gestraft zag worden met een nadelige stand en met moeite zijn voorbeeld kon volgen en Arie en Denise zelfs onnodig een heuse nul incasseerden.
De partij van Cor is wel beschikbaar, dus de uitslag daarvan kan iedereen wel
raden… De manier waarop Cor de punten naar Rijnsburgse kant haalde, was
echter zeker de moeite van het tonen waard. Hoewel er analytisch weinig aan
de hand is, is het niet verwonderlijk dat Frank Teer het allemaal niet meer vertrouwde. Aan zijn lange vleugel is hij voorlopig helemaal uitgespeeld en ook op de korte vleugel lijkt
het een kwestie van tijd voor het licht uitgaat. Hij
dacht er daarom goed aan te doen op dit moment
door te stoten met 01.28-22? maar daar kwam hij
bedrogen mee uit door 01…23-28! 02.32x23 19x39!
03.30x10 15-20 04.25x14 04x15 05.43x34 21-27
06.22x31 03-09 07.14x03 11-17 08.03x21 16x47
met een dam. Niet veel later was Cor dan ook twee
punten rijker.
Thomas speelde voor de tweede keer op rij zijn tegenstander helemaal zoek, al
was het dit keer een stuk moeilijker dan tegen Constant. Richard M was de
laatste die een tweetje mocht bijschrijven, tegen de zichtbaar ouder wordende
Wim van der Kooij. Hoewel hij niet veel later kampioen van Brabant wist te
worden, kwam zijn niveau er tegen Richard niet helemaal uit. Hij probeerde uit
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alle macht een zinvolle verdediging op te zetten,
maar dat mislukte volledig. Een leuk variantje uit
die partij in het tweede diagram. Zwart liet terecht
01…18-23? achterwege vanwege 02.24-19! 13x24
03.33-29 24x33 04.39x19 14x23 05.34-30 25x34
06.40x18 12x23 07.27-21 16x27 08.32x05!
Ronde 9: Gooi & Eemland – RDC 1 7-13
In de sneeuw mocht het Rijnsburgse sterrenensemble aantreden in een nieuwe ronde. En RDC 1 ook, wij mochten uit tegen
Gooi & Eemland. Ondanks een onwillige routebeschrijving waren we allemaal
netjes op tijd om aan te treden in het typische onderkomen van de damclub:
een gebouw in de vorm van een damschijf en een schaaktoren. Gemaakt voor
denksporters, zou je denken. In ieder geval licht genoeg, omdat het voor de
helft uit glas is opgetrokken.
Je zou denken dat zo’n pand dan wel zal zijn voorzien van airco om te voorkomen dat het een oven wordt, maar nee. Het budget was waarschijnlijk op na al
dat glas. En waarschijnlijk was het budget al eerder op, want in de speelzaal
was alleen een paar pietepeuterige zolderraampjes te vinden. Niets van de
grandeur van de entree, met een mooie glazen pui en een strakke stalen trap.
Gelukkig was er wel gedacht aan voldoende lichtpunten, zodat we niet het gevoel kregen in een kelder te hoeven spelen. De mooie ronde damschijf waar we
in zaten, paste aan de ene kant wel goed bij onze sport, maar echt praktisch
was het niet met al die ronde muren.
Maar genoeg gezeurd, er moest gedamd worden. Op voorhand mocht dat eigenlijk geen probleem worden. RDC deed bijna mee om de titel, Gooi & Eemland keek al ronden lang in de afgrond naar de Eerste Klasse. Hoewel de punten
niet allemaal even soepel op het Rijnsburgse droge werden gesleept, wisten we
uiteindelijk toch een comfortabele voorsprong op te bouwen.
Met dank aan de tegenstander is deze wedstrijd wel in zijn geheel te bewonderen in toernooibase, dus gooien we er een groot aantal diagrammen tegenaan.
Te beginnen bij bord 1, toch weer Steven (aan de ene kant speelt hij nou eenmaal interessante partijen en aan de andere kant maakt hij ook mooie blunders
). Al halverwege de partij heeft zijn tegenstander een belabberde verdediging
zonder schijf 43. Steven vertrouwde de inventiviteit van zijn tegenstander niet
en haakte hier af met het volgens eigen zeggen ‘laffe’ 01…19-23. Me dunkt, een
terechte toevoeging aan die zet… Steven kan hier sterk verder gaan met het
logische 01…18-22! 02.37-32* (verplicht, op zowel 02.41-36 las 02.34-29 volgt
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02…27-32 met schijfwinst) 02…09-13 03.32x21
16x27 en het zwarte plan is simpel: achterlopen op
23 en een schijf winnen… Bijvoorbeeld 04.41-37 1318 05.37-32 18-23 06.32x21 23x43 07.39x48 17x26.
De computer komt echter met een prachtige
redding: 04.34-29! En ofwel 04…03-09 05.29x20
15x24 06.41-37! 13-18of? 07.37-32! en het plan
met 07…18-23 werkt niet vanwege 08.32x21 23x34
09.40x20 17x26 10.20-15! waarna zwart verplicht
moet afhaken met 10…22-28 11.15x11 28x50 12.11-06 en wit staat zelfs een
schijf voor… Zwart kan na 04.34-29 ook verder met 04…15-20, waarna wit zich
kan handhaven met 05.40-34! 13-18 en het fantastische offer 06.38-32! 27x38
07.44-40 waarna wit een duivelse dreiging in het spel heeft gebracht. Het
logische 07…07-11 levert dan niet meer dan een punt op na 08.28-23! 19x28
09.30x19 14x23 10.25x14 10x19 11.29-24 38x20 12.39-33 28x30 13.35x02 met
een dam voor vier schijven die naar een punt te dirigeren is. Mooie varianten,
maar de kans dat de tegenstander van Steven die had gevonden, is natuurlijk
dicht tegen het nulpunt aan…
Een gemiste redding ook in de partij aan bord 2.
Richard M dreigt met wit een schijf te winnen, wat
de tegenstander ook toeliet met 01…02-07 en de
schijfwinst werd in winst omgezet. Direct na afloop
gaf Richard aan dat zijn tegenstander in de
diagramstand had moeten vervolgen met 01…1217! waarna wit met 02.41-37 zou hebben vervolgd.
De schijfwinst is dan namelijk vergiftigd door
02.33-28 22x33 03.39x19 15-20 04.24x15 13x33! en
zwart dreigt op meerdere manieren dam te halen. Direct 05…05-10 06.15x22
17x46 bijvoorbeeld, maar als wit die mogelijk voorkomt met bijvoorbeeld
05.41-37, dan volgt 05…33-39! 06.44x33 05-10 07.15x22 17x48!
Even verderop zat teamcaptain Richard K met
zwart te zwoegen tegen voormalig Nederlands
kampioen bij de aspiranten Alex Ketelaars.
Richard K had hier het lid op de neus kunnen krijgen met 01.29-24! waarna Richard in alle varianten
een schijf verliest. Bijvoorbeeld 01…04-10 02.47-41
36x47 03.48-43 47x20 04.25x05, of 01…04-09
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02.34-29 23x43 03.32x03, of 01…12-17 02.34-29 23x43 03.32x21 16x27
04.48x39, of 01…22-27 02.32x21 16x27 03.47-41 36x47 04.34-29! 23x43
05.48x39 47x20 06.25x21. Wit vervolgde echter met 01.46-41? Waarmee hij
tevergeefs hoopte op 01…12-17? 02.26-21 16x38 03.37-31 36x27 04.39-33
28x39 05.34x12 23x34 06.12x14 met schijfwinst. Richard K vervolgde echter
slim met het droge 01…15-20 02.25x14 19x10 en knoopte de zwakke vleugel
van Alex vervolgens langzaam op.
Nog een paar borden verderop zat Thomas die zijn
goede vorm bevestigd zag vanuit de volgende diagramstand. Zijn tegenstander dacht slim te zijn met
01.27-22 18x27 02.31x22 maar verloor vervolgens
een schijf met 02…13-18 03.22x13 21-27 04.32x21
23x41 05.42-37 26x17(!) 06.37x46 24-30! 07.13x24
30x28.

Naast Thomas zat Laura, die vanaf zet één geen enkele moeite leek te hebben
een puntje veilig te stellen. Enige memorabele moment in haar partij was dat
haar tegenstander het blijkbaar nodig achtte even en plein publique te melden
dat hij naar het toilet moest. Tja, sommige zaken zijn nu eenmaal belangrijker
dan andere…
Denise onderstreepte haar vorm – in negatieve zin
– tegen bedenker en maker van Turbo Dambase
Klaas Bor. In de diagramstand heeft Denise brutaal
een schijfje in het centrum geparkeerd. Ze probeert
hem alleen op een verkeerde manier te verdedigen,
via 01…13-19? waarna Klaas toesloeg met 02.3833! 06-11of? 03.33x22 17x28 04.25-20! en Denise
gaf op. Ze mocht kiezen hoe ze wilde verliezen. Via
04…23-29 05.39-33 28x39 06.43x14, of via 04…2429 05.37-31 15x24 06.35-30 24x35 07.26-21 16x27 08.31x02
De laatste twee rondes blijven over voor de volgende keer…
Richard Meijer
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Verslag RDC 2
Op naar het kampioenschap!!
Ja, ja, in de laatste klokslag sloot ik al af met deze herinneringswaardige woorden, in de hoop dat ik niet te fanatiek zou zijn en wij vervolgens alleen maar
klop zouden krijgen. Maar klop kregen we. Direct de eerste wedstrijd van het
nieuwe jaar mocht ons tweede het opnemen tegen het combinatieteam van
Reeuwijk en Zegveld. Deze mensen hadden wat zwakkere vaste spelers thuisgelaten en hadden sterke spelers als Jeroen en Arie de Bruijn, J.L.P. Buitenhuis
en Arie van der Knaap meegenomen, waardoor hun rating 100 punten hoger
uitkwam dan hun normale gemiddelde. Voor RDC wisten Gera, Casper, Albert,
Nico en Jack nog allen een klein puntje uit de strijd te slepen, maar de rest
moest het hoofd buigen en met een 5-15 nederlaag in eigen huis zag het pad
naar kampioenschap er een heel stuk minder rooskleurig uit.
Twee weken later mochten we in Alblasserdam acte de presence geven bij
Verhaar Montage. Jack blunderde direct enorm en mocht zijn woede afkoelen
door de kinderdijk zonder jas af te lopen. Toen hij eindelijk weer terug op de
speellocatie was, waren de meeste partijen al gespeeld en was het voordeel
duidelijk aan Rijnsburgse kant. Daniel, Casper, Gera en Nico hadden allemaal
gewonnen en Gé had een mooie remise tegen de 200 ratingpunten sterkere
Rien Broekzitter behaald. Met een stand van 2-9 moet de winst dan toch wel
binnen te halen zijn, zou je denken. Nou, denk daar nog maar een keer over.
Mariëlle zat op bord 1 tegen Rien Visser en ondanks dat dit een zware kluif is,
wist ook zij tot een puntendeling te komen. Dus 3-10, in ieder geval 1 punt binnen, nou dat laatste puntje nog. Maar nee hoor. Arno Kooloos moest het hoofd
bieden aan aanstormend jeugdtalent Yoshua van der Most. Cees de Leeuw kon
Ruben Groenendijk niet stoppen en Cees van der Bosch kon tegen Aart de
Bruijn ook geen potten breken. 10-10 Gelukkig consolideerden we daarmee
wel onze tweede plek in het klassement.
Toen was het tijd om Delft te ontvangen.
We hadden wat goed te maken naar aanleiding van de partijen tegen Reeuwijk
en Alblasserdam, dus vol goede moed gingen we achter het bord zitten. Het
begon goed met Jan Parlevliet, die de spits afbeet en de eerste 2 punten voor
RDC verzorgde. Gé Berbee volgde dat goede voorbeeld. Casper Vroegop en Albert Huisman hadden ondertussen ook hun tegenstanders aan de zegekar gebonden en Jack en Mariëlle mochten daarna ook de winst in hun zakken steken. Arno kreeg hierop ook de hand van zijn tegenstander en Cees van den
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Bosch wist zijn opponent ook de bietenbrug op te sturen. Ook Marco wist dit
keer de overwinning te claimen, maar Nico, arme Nico. Nico moest tevreden
zijn met één lullig puntje. Hij was er duidelijk wel blij mee, maar wat zal hij zich
eenzaam gevoeld hebben tussen al die tweeën. En voor de tegenstander was
het natuurlijk erg positief dat ze niet helemaal met lege handen naar huis gingen. Maar deze 19-1 zorgde er wel voor dat wij weer op plek 1 stonden in het
algemeen klassement. Dus nu werd het toch weer spannend!
We stonden gedeeld eerste met Samen Sterk. Alleen was ons bordsaldo 52 en
dat van hen 34. Maar uiteraard werd er hard gerekend hoe we de laatste ronde
moesten aanpakken. Samen Sterk moest tegen Reeuwijk spelen, dus dat zouden ze wel winnen. Westland moest tegen Charlois en dat is ook te voorspellen, maar wij moesten dus per se winnen tegen Dordrecht 2 om de kampioenstitel op bordsaldo binnen te halen. Dat is geen makkelijke opgave. Gé had
trouwens nog alle papieren om topscoorder te worden van de hele klasse.
Maar daarvoor moest hij in Dordrecht wel winnen van de 300 punten sterkere
Joop Roedolph.
Maar goed, met de kans op een eventueel kampioenschap gingen we spelen
voor wat we waard waren. En dat was niet veel. Jan P. blunderde in het begin
al en was direct uit. Nico wist dit gelukkig weer recht te trekken en de remise
van Casper veranderde ook niets aan de stand. Jack kreeg een schijf en daarmee de partij cadeau van zijn tegenstander en Cees de Leeuw had ook de buit
binnen, maar de andere borden zagen er niet in ons voordeel uit. Mariëlle, Daniël en Arno kwamen niet veel verder dan een gelijkspel en Gé moest helaas
zijn meerdere erkennen in Joop Roedolph. Joop werd daarmee topscoorder van
de 2e klasse D, maar Gé is het nog steeds voor ons team! Met Casper in zijn
kielzog.
Maar goed. De stand is 8-10 in ons voordeel en Cees van den Bosch is nog bezig
tegen Nico Stuurstraat. Cees was al 2 schijven achter gekomen, en had er één
teruggewonnen, maar de eindstand waarin hij zat was dramatisch. Omdat
iedereen rondom het bord stond, waren alle analyses zo’n beetje al voorbij gekomen en verlies was eigenlijk onontkoombaar voor Cees. Gelukkig hadden wij
buiten zijn tegenstander gerekend en deze speelde elke keer zeker niet de verkeerde zetten, maar ook net niet de goede en dat bleef ons hoop geven. De
minuten kropen voorbij en het leek uren en uren te duren, maar uiteindelijk
waren er zo veel minder goede zetten gedaan, dat Cees daadwerkelijk remise
maken kon. Zijn tegenstander erkende dit en gaf ons het verlossende woord en
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puntje. Uiteraard werd dit euforische moment veel luister bijgezet door het
nodige gejuich, maar al snel werden we door de arbiter tot rust gemaand omdat er bij het eerste nog gespeeld werd. In stilte genoten wij verder.
Goed, de feestvreugde is geweest en we mogen gaan nadenken, hoe we het
volgend jaar in de eerste klasse gaan doen. Ons best, dat sowieso, verder zien
we het wel. We gaan gewoon uit van onze eigen kracht.
Ging dit jaar ook goed!
Jack van der Plas
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Verslag RDC 1 - Provinciaal
De 8e ronde
Naaldwijk was dit keer onze tegenstander. Dit team stond strak onderaan en
het bleek ook vooraf al dat de onze niet zo geïnspireerd waren. Richard M., Arjen, Frerik en Marco waren niet beschikbaar. Niettemin bleek tijdens de wedstrijd dat we de beschikking hadden over een surplus aan kwaliteit want de
overige selectie spelers wisten vrij eenvoudig te winnen. Alleen liep Arno tegen
een ongelukkige nederlaag op en wist Cees niet verder dan remise te komen.
Al met al een zeer regelmatige 9 -3 overwinning. Wel dient opgemerkt te worden dat wij als club ons niet van onze beste kant lieten zien met name omdat
de herrie in de zaal ongewenste proporties aan nam gedurende de hele avond.
Wij zullen hierop toch wat meer op moeten letten. De gedetailleerde uitslag:
RDC Rijnsburg
Steven den Hollander (1158)
Rinus Kromhout (1084)
Thomas Wielaard (1257)
Arie Schoneveld (1050)
Arno Kooloos (1074)
Cees van der Bosch (1041)

-

Naaldwijk
Peter Bentvelzen (1048)
Ad van der Voort (975)
Walter de Koning (977)
Hans Bentvelzen (1061)
Bernard de Koning (961)
Ton van de Ende (834)

9-3
2-0
2-0
2-0
2-0
0-2
1-1

De 9e Ronde
De laatste wedstrijd uit tegen Damlust Gouda. De Gouwenaren stonden aan
kop en hadden alleen verrassend van Schiedam 2 verloren terwijl zij het 1e van
die club met 9 – 3 hadden opgerold, de rest was voor hen in louter overwinningen geëindigd. Met Richard Kromhout voor Frerik en Cees de Leeuw voor
Marco trokken wij vol goede moed naar Gouda. Om 19.35 uur daar aangekomen en na telefonisch contact met Thomas die inmiddels ook in Gouda was
gearriveerd, gingen wij de damzaal van Damlust binnen. Na het welkomstwoord van de voorzitter brak de strijd los.
Alleen bleek het vinden van het clublokaal van onze gastheren voor Thomas
een crime want de navigatie gaf geen goede route, iets wat volgens velen in de
damzaal en bekend verschijnsel was. Na veel omzwervingen in de stad kwam
hij om 20.25 uur binnen. Dit was voor hem ondanks deze tegenslag geen belemmering om zijn opponent op te rollen.
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Arjen kwam allengs beter te staan en won ook. Alleen Richard wist na een aanvankelijk goed begin daar geen vervolg aan te geven en verloor van Erno Prosman. Cees speelde een heel goede partij maar kon aan het eind jammer genoeg niet de remise vinden. Steven, zoals jullie ongetwijfeld weten bezig aan
een opmars op de rating lijst, wist zijn tegenstrever aan de rand van de afgrond
te brengen. Alleen het laatste duwtje werd niet gevonden, remise derhalve.
Rinus zat als laatste en moest het zesde punt binnenhalen zodat wij kampioen
gelijken spelen werden, aan deze opdracht werd na 16 zetten in een 3 om 1
eindspel uiteindelijk voldaan.
Al met al kijken we met plezier terug op deze competitie waarin we er niet in
slaagden om het kampioenschap te prolongeren, maar waarin we wel op waardige wijze met veel spelers onze titel verdedigd hebben.
De gedetailleerde uitslag:
Damlust Gouda
André Venema (1253)
Erno Prosman (1560)
Henk van Klaveren (1283)
Teun van de Krol (1351)
Erik Hoogendoorn (1273)
Harry Clasquin (1219)

-

RDC Rijnsburg
Arjen de Mooij (1320)
Richard Kromhout (1338)
Thomas Wielaard (1257)
Steven den Hollander(1158)
Rinus Kromhout (1084)
Cees de Leeuw (1010)

6-6
0-2
2-0
0-2
1-1
1-1
2-0
Rinus Kromhout
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Nieuwjaarstoernooi: Steven wint toch niet altijd
Op vrijdag 2 januari stond zoals altijd het nieuwjaarstoernooi op het progamma. Iedereen werd ingedeeld in 4 teams die tegen elkaar spelen. De teams waren:
- team katwijk met Bas, Marco, Jac en Teun.
- team Cees met Arjen, Cees b, Cees l en Kees m
- team buitenland met Richard, Arno, Daniël en Anton
- team Rijnsburg met Steven, Arie, Jasper en Jan
Toen alle teams gemaakt waren wist Steven al wie er bovenaan zal eindigen.
Net zoals de vorige keer zou hij wel eerste worden. In de eerste ronde was het
al meteen de derby team katwijk-team rijnsburg. Team katwijk won deze derby
met 5-3. Het team van steven had al meteen zijn eerste nul te pakken. Team
cees won deze ronde ook overtuigend van team buitenland met 7-1.
Na 3 rondes had iedereen 1x tegen elkaar gespeeld. Team katwijk stond bovenaan met topscorer Teun die 5 punten uit 3 wedstrijden heeft gehaald.
In de laatste ronde stond team katwijk bovenaan met 1 punt meer dan team
rijnsburg. Team katwijk had het dus in eigen hand want de wedstrijden waren
team rijnsburg-team buitenland en team cees- team katwijk. Team rijnsburg
won met 7-1 van team cees dus moest team katwijk winnen om de eerste prijs
van het jaar binnen te halen. Het begin ging goed voor team katwijk Teun en
Marco wonnen. Ze hoefden nog maar 1 punt binnen te halen uit 2 partijen om
eerste te worden. Het werd nog even spannend toen Jac van Cees l verloor
maar Bas wist Arjen op remise te houden waardoor de uitsalg 5-3 werd. Ook
was er een verrassende topscorer van iedereen. Cees l had met 9 punten de
meeste van allemaal gescoord.
Uitslag:
1. team Katwijk 9 punten
2. team Rijnsburg 8 punten
3. team Buitenland 4 punten
4. team Cees 3 punten.
Marco de Leeuw
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WK junioren meisjes 2014
Mijn laatste wereldkampioenschap junioren meisjes voordat ik daadwerkelijk
te oud word om mee te spelen. Na het inzamelen van veel sponsorgeld kon het
toernooi daadwerkelijk beginnen. Zoals iedere keer was alles tot in de puntjes
geregeld: de reis verliep prima, het verblijf was zelfs nóg beter dan in WitRusland: we hadden letterlijk ons eigen chaletje met een slaapkamer, badkamer en huiskamer met daarin een kleine keuken. De bank in de huiskamer
werd omgetoverd tot bed voor Ester en de slaapkamer deelde ik met Stella,
wat geheel de week beter liep dan ik had verwacht. Ook het eten was goed te
doen. En dat zeg zelfs ik, de meest moeilijke eter op aarde. Een enkele dag was
het minder, dan hadden we gelukkig nog de supermarkt die letterlijk naast onze zogeheten chaletjes zaten.
En dan het toernooi. Tja, het toernooi. Slecht
gespeeld heb ik absoluut niet, het kwam er
alleen de gehele week niet uit. In ronde 1 nam
ik het op tegen Joanna Sild, een goede vriendin van mij. De wedstrijd verliep zeer goed en
uiteindelijk kreeg ik een zeer goede positie op
het bord. De tijdsverdeling was echter niet zo
goed waardoor ik de stand niet goed kon afronden en zelfs moest oppassen om niet te
verliezen. De volgende dag in de tweede ronde werd het er niet beter op. Ik
nam het op tegen de taaie Milda Jocaite uit Litouwen. De betere positie die ik
leek te hebben werd afgestraft met een damcombinatie die uiteindelijk winnend bleek te zijn. En ook in de middagronde kon ik weer mijn wedstrijd niet
winnen: ik speelde tegen de Poolse Daria Babiak. Hoe verafschuwend haar opbouw ook was, het winnende voordeel viel niet te krijgen.
Aan de bak dus op dag drie in de vierde ronde. Maar ook met
de loting zat het niet bepaald mee: ik was omhoog geloot
tegen de sterke Wit-Russische Vera Kvashchynskaya, een absolute kandidate voor een mooie klassering. De partij ging
lang gelijk op, later kwam ik in een nadelig klassiek terecht
wat uiteindelijk de doodsteek was. Met een behoorlijke negatieve score zag het er niet best uit. Tijd voor een hele hoop
chocolade. Al snel werd de supermarkt geplunderd: twee volle repen gingen er doorheen. En met succes: dag vier ging een stuk beter. Twee
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keer werd er gewonnen. In de ochtendronde kwam alle frustratie eruit tegen
Elvija Vanaga, een Letse. Alle schijven gingen in de partij ver naar voren wat
een doorbraak opleverde voor mij. In de middagronde speelde ik tegen de Surinaamse Sahira Chiragal (artistieke naam). Dit meisje speelde nu voor het eerst
het spelletje. Lang ging het gelijk op, uiteindelijk wist ik na veel pijn en moeite
toch winnend voordeel te krijgen in het late klassiek.
En toen brak dag vijf aan: de dag waar ik mij al sinds dag 2 op had verheugd. De
dag waarop het sneldamtoernooi plaatsvond. Het was tijd om alle frustraties
van het gewone toernooi er eens goed af te spelen. En dit lukte, absoluut. Hoe
de partijen zelf gingen, is mij niet geheel bij gebleven. Slechts één partij had ik
over alle rondes verloren, twee partijen wist ik in winst om te zetten en vijf partijen speelde ik remise. Zo ook de laatste wedstrijd, tegen Agnieszka Szymanska. Met een overwinning zou ik op het podium eindigen, iets wat ik op dat
moment zelf eigenlijk niet eens goed doorhad. Ik kwam tegen haar een schijf
voor, maar wist de partij niet te winnen door gebrek aan tijd. Iets wat niet geheel verrassend is met sneldammen, zou je zeggen. Ik eindigde daarmee op de
5e plaats, wat absoluut ook niet verkeerd was. Een mooie opsteker om het gewone toernooi goed af te gaan sluiten.

Dat goed afsluiten lukte echter niet geweldig. Op dag zes moest ik zeer blij zijn
met een punt tegen Regina Ajupova. Met een gelukje kwam ik in een anti-
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scouppe terecht, waarmee ik het punt nog binnen kon sleuren. En ook op de
laatste dag van het toernooi verliep het allemaal niet lekker: de goede stand
tegen Agnieszka Szymanska viel helaas niet te winnen. Ik bereikte een gemiddelde score van 8 punten uit 8 wedstrijden een gedeelde 9e plaats. (Aangezien
dat veel mooier klinkt dan de uiteindelijke 13e plaats op tegenstandersrating).
Enigszins teleurgesteld vertrokken we ’s nachts terug naar Nederland. Ondanks
het tegenvallende resultaat was het alsnog een week om niet te vergeten en
een mooie afsluitende week van mijn jeugd carrière.
Denise van Dam

Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven?
Wie ben je?
Daniël Boom
Wanneer en waar ben je geboren?
30 oktober 1985 in Delft
Wat is je burgerlijke staat?
Alleenstaand
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)
Ik heb eerst biomedische wetenschappen gestudeerd. Daar heb ik veel theorie
en praktijk gedaan voor het laboratorium. Om in ontwikkeling te blijven volg ik
nu ook de opleiding proces en kwaliteitsmanagement in deeltijd.
Hoe lang dam je al en hoe ben je met dammen begonnen?
Nou dat is al een tijdje geleden. Ik ben vlak voor mijn 10e verjaardag begonnen
bij damclub VELO in Wateringen. Maar daarvoor damde ik al met mijn opa en
oom. Die zijn alleen allebei nooit lid geworden van een club.
Speel(de) je bij andere clubs?
Ik ben in totaal zo’n 18 jaar lid geweest van damclub VELO. Later ben ik begonnen bij D.C.Westland, een samenwerking van 4 Westlandse clubs om op zaterdag te kunnen spelen. Na mijn verhuizing naar Leiden besloot ik op zoek te
gaan naar een club in de buurt en dat werd dus Rijnsburg. Wel zo praktisch.
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Wat is je grootste prestatie op damgebied?
Helaas ben ik vaak buiten de schijnwerpers gebleven. Maar ik heb een paar
keer meegedaan aan het NK sneldammen in de B-categorie (rating 900-1100).
Hier ben ik ergens in het midden geëindigd. Ook lukt het me zo nu en dan eens
om hele sterke spelers op remise te houden of zelfs te winnen.
Wat vind je het leukste aan dammen?
Proberen slimmer te zijn dan je tegenstander. En vooral ook de verrassende
wendingen die het spel kan nemen. Een gewonnen stand is nog niet gewonnen,
een verloren stand is ook nog niet verloren.
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld?
Den Haag open. Zo jammer dat het gestopt is. Het NK sneldammen vond ik ook
erg leuk, omdat er zoveel bekenden komen. Ook de blindsimultaan tegen Erno
Prosman in Gouda was erg leuk.
Van welke muziek houd je?
Van alles. Meestal staat bij mij fresh fm, radio 538 of radio veronica aan.
Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast)
Op damgebied heb ik niet echt een ambitie. Vroeger had ik dat wel, maar ik
viste vaak achter het net. Ik ben ontelbare keren 4e geworden als jeugdspeler.
Dus dan probeer ik er altijd gewoon een leuke partij of een gezellige middag
van te maken, dat is wat minder frustrerend. In mijn werkleven hoop ik nog
een keer een goede kwaliteitsmanager binnen de farmacie of voedingsmiddelenindustrie te worden.
Waar geniet je het meest van?
Een gezellige middag of avond.
Wie is je grootste Angstgegner op het dambord?
Dat moet wel Teun Dekker zijn. Hij speelt bij De Lier in het Westland. Op basis
van ratingsverschil moet ik makkelijk een punt kunnen halen, maar op de een
of andere manier is dat nog nooit gelukt.
Wat was het meest bepalende dammoment in je leven?
Dat is lastig te zeggen, maar ik denk dat mijn partij tegen Arie Bom (nationale
competitie) uit Den Haag heel erg bepalend is geweest. Het was het type partij
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waarbij ik me realiseerde dat je best kunt winnen van een sterkere tegenstander, als je maar wil. En dat dingen niet alleen maar fout gaan, maar dat je net
zoveel kan leren van een partij die goed gaat. En dat dan in je volgende partij
weer gebruiken. Vanaf dat moment ben ik veel samenhangender gaan spelen
en mijn rating schoot omhoog. Die is veel lager geweest.
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)
Maak je niet druk, die stress is niet goed voor je.
Ok, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (of
een getal tussen de 0 en 20 waarmee we loten.)
Aangezien ik eerder al een tijdje met hem in het ZHDB-bestuur heb gezeten wil
ik wel meer van hem weten. Geef hem maar aan Rinus.
[Rinus is, ver voordat Daniël onze club leerde kennen, al een keer aan de beurt
geweest, dus daarvoor in de plaats zullen we loten - Red]
Verzin een nieuwe vraag voor het volgende interview en geef aan welke bestaande vraag eruit mag?
Eruit: Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast)
Erin: Wat is volgens jou de mooiste plek voor vakantie?
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