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Colofon 
 
SAMENSTELLING BESTUUR 
Rinus Kromhout  voorzitter    (071) 4023677  
Mariëlle Meijer-Kromhout secretaris    (071) 4028520 
Richard Kromhout  jeugdleider    (071) 8884496 
Cor van Dusseldorp  penningmeester   (06) 13387057 
Arie Schoneveld  vice-voorzitter   (071) 4026427 
Laura Andriessen  wedstrijdleider   (015) 2571081 
Jan Oudshoorn  materiaalbeheerder   (071) 4021852 
 
 
REDACTIE KLOKSLAG   WEBSITE 
Eric Hogewoning    http://www.damclubrdc.nl 
Gera Hol 
Mariëlle Meijer-Kromhout 
 
CONTRIBUTIES PER JAAR 
senioren     Euro  120,00 
junioren (geb. na 31-12-1995)  Euro  96,00 
aspiranten (geb. na 31-12-1998)  Euro   84,00 
pupillen (geb. na 31-12-2001)  Euro   72,00 
welpen (geb. na 31-12-2004)  Euro   72,00 
kalenderjaarbetalers te betalen vóór 10 juli ! 
 
 
ADRES SECRETARIAAT   FINANCIËN 
Spinozalaan 55    ING rek. nr. NL12 INGB 0007 5280 71 
2231 SH Rijnsburg    t.n.v. penn.m. R.D.C. 
tel. 071-4028520    Bolstraschans 33 
      2728 ER Zoetermeer 
       
 
SPEELLOKAAL:    DAMBIBLIOTHEEK: 
Gemeenschapshuis De Burgt  Richard Kromhout 
Burgemeester Koomansplein 1  Anemomenstraat 6, Rijnsburg 
2231 DA Rijnsburg    tel: (071) 8884496 
tel: 071-4087752 
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Jac en Gert van Delft 60 jaar lid van RDC 

De ALV was dit jaar een extra feestelijke. Dit was niet alleen vanwege het feit 
dat het de 80e was en dat de twee kampioenschappen in de externe competitie 
gevierd werden. De avond stond met name in het teken van het lidmaatschap 
van 2 trouwe leden. De broers Jac en Gert van Delft zijn dit jaar 60 jaar lid van 
de club. Namens de Koninklijke Nederlandse DamBond reikte voorzitter Rinus 
Kromhout aan beide heren een oorkonde uit.  Voor beide mannen is vrijdag-
avond een gezellig avondje uit, waarbij voor Gert en Jac winnen niet het be-
langrijkste is. Zo horen wij Gert regelmatig zeggen, “winst of verlies ik lig er niet 
wakker van”. En Jac die gaat door tot het gaatje, want “3 om 1 kan je nog win-
nen, maar een 2 om 1 is remise”. Wij hopen dat wij Jac en Gert nog lang op on-
ze clubavonden mogen begroeten! 
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Van de voorzitter 
 
Beste Lezers, 
Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om even terug te kijken op 
de activiteiten die we georganiseerd hebben ter gelegenheid van ons 80 jarig 
bestaan. De simultaanwedstrijd tegen Jean-Marc Ndjofang was een groot suc-
ces. Met 22 deelnemers wisten we de Kameroenese grootmeester te dwingen 
om een uiterste krachtsinspanning te leveren. Er werden door diverse spelers 
prachtige partijen gespeeld met het uiteindelijke resultaat dat Richard Krom-
hout, Arjen de Mooij en de verrassing van de avond: Marco de Leeuw de simul-
taangever wisten te verslaan en Richard Meijer remise wist te spelen. 
 
De uitgaansdag op 16 mei met onze partners was ook iets waar we met plezier 
op terugkijken. Amsterdam vanaf het water was een belevenis op zich en het 
diner in Ter aar was zo gezellig dat de penningmeester een extra rondje uit de 
clubkas betaalde. Als laatste activiteit is de jeugd op zaterdag 13 juni een dagje 
naar Linaeushof geweest. Van horen zeggen heb ik begrepen dat ze zich gewel-
dig hebben vermaakt. Vanaf deze plaats wil ik de begeleiders van die dag harte-
lijk bedanken voor hun inzet. 
 
Op onze ledenvergadering hebben wij Jac en Gert van Delft in het zonnetje ge-
zet vanwege hun 60 jarig lidmaatschap. Het was bijzonder dat zij dit jubileum 
konden vieren in het bijzijn van hun echtgenotes, kinderen en kleinkinderen. 
Dit jubileum geeft aan dat we als vereniging alleen maar kunnen blijven be-
staan als we meer dan voorheen onze aandacht blijven richten op de gewone 
clubdammer die wekelijks komt dammen en daarmee het fundament van onze 
club vormt.  
 
Op de ledenvergadering is ook een besluit genomen om onze huidige locatie te 
verlaten. De belangrijkste reden hiervoor is dat wij teleurgesteld zijn in de ac-
commodatie waar onze jeugd wordt weggestopt. De biljartzaal is bepaald geen 
ruimte waarin het goed toeven is voor kinderen van 7 tot 12 jaar. 
 
Een voor de club niet onbelangrijke 2e reden is dat wij zien dat de donateurs-
inkomsten fors teruglopen,  wat op den duur zal leiden tot een forse contribu-
tieverhoging. Wij hebben de directie van de Wilhelminaschool bereid gevonden 
om ons onderdak te verlenen en denken daar een ongeveer gelijke ruimte te 
hebben voor onze club. Misschien iets minder luxe en met wat meer werk om 
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alles op orde te krijgen maar wel met eigen kantine opbrengsten. 
Persoonlijk vind ik het jammer dat het niet gelukt is om van ”de burgt ” ons 
thuis te maken, maar anderzijds denk ik dat de Wilhelminaschool snel onze stek 
zal zijn, met mogelijkheden voor de jeugd om zowel in aantal als in kracht te 
groeien.  
 
Tot slot wens ik iedereen een goede zomervakantie toe en hoop jullie de ko-
mende tijd op of om het dambord te ontmoeten. En zet 12 september in je 
agenda, want dan is het JKT! 

Rinus Kromhout  
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Van de redactie 
 
Oproep voor een nieuwe rubriek!! 
 
De afgelopen jaren heeft u kunnen genieten van de rubriek "Wie kunnen we nu 
eens dwingen een stukje te schrijven". Persoonlijk een van mijn favoriete ru-
brieken, omdat je zo de persoon achter het dambord eens van een andere kant 
te zien krijgt. En zelfs wanneer je elkaar al jaren kent en regelmatig spreekt op 
de club, dan toch, komt er nog wel eens een verrassing uit zo'n interview rol-
len. 
 
Inmiddels beginnen we echter het punt te naderen waarop alle spelers al een 
keer aan de beurt zijn geweest voor deze rubriek. Snel geteld, geloof ik dat we 
ongeveer 5 clubgenoten te gaan hebben. Met wat aanwas van buitenaf of 
doorstroming vanuit de jeugd houden we het nog wel even vol, maar anders is 
echt het einde in zicht. 
 
Daarom bij deze de oproep om uw gedachten eens te laten gaan over een 
nieuwe rubriek die we kunnen introduceren, liefst iets waarvoor iedereen een 
keer aan de beurt kan komen en wat voor spelers van verschillende niveaus 
leuk is, zowel om te lezen als om zelf te schrijven. 
 
Als jullie een goed idee hebben, mail het naar mij (erichogewo-
ning@gmail.com), dan zet ik het op de lijst. Vervolgens ga ik de lijst weer aan 
jullie voorleggen en dan mogen jullie stemmen! En dan kies ik nog steeds zelf 
wat het wordt, uhhh, ik bedoel, de meeste stemmen gelden! 
 
Hier alvast een enkele ideeën.  Vul hem verder aan! 
 

A) De beste partij ooit van ..... : iedereen mag wat vertellen over 
zijn/haar allerbeste partij ooit. Liefst met notatie en/of een diagram, 
maar een mooi verhaal mag natuurlijk ook. 

B) .... vertelt: iedereen heeft wel een mooie damanekdote. Kies een 
mooie uit (die je niet elke vrijdag al vertelt) en zet hem op papier. 

C) ....'s damgeheim: Iedereen heeft z'n eigen damgeheimen. Misschien 

een huisvlijtvariant, een favoriete opening, concentratieoefeningen, 
partijvoorbereidingen enz. Normaal verklap je die niet, maar deel er 
voor deze ene keer één met je clubgenoten. 
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Damkalender 
 
Vrijdag 26-jun  Start Rabo Zomertoernooi 
Vrijdag 3-jul  Rabo Zomertoernooi 

 
Vrijdag 10-jul  Rabo Zomertoernooi 

 
Vrijdag 17-jul  Rabo Zomertoernooi 

 
Vrijdag 24-jul  Rabo Zomertoernooi 

 
Vrijdag 31-jul  Rabo Zomertoernooi 

 
Vrijdag 7-aug  Feestweek 
Vrijdag 14-aug  Rabo Zomertoernooi 

 
Vrijdag 21-aug  Rabo Zomertoernooi 

 
Vrijdag 28-aug  Blitz 

 
Vrijdag 4-sep  Start Clubkampioenschap 
Zaterdag 12-sep  Johan Kromhout Toernooi 
 
 
 

Kampioenschap van Rijnsburg, Groep A 
 

Het is altijd weer een heel karwei om de onderlinge helemaal uitgespeeld te 
krijgen. Het aantal vrijdagen waarop gespeeld kan worden, daar ligt het meest-
al niet aan. Wel aan het aantal vrijdagen dat de deelnemers andere verplichtin-
gen hebben. Zo kwam het dat de clubcompetitie een paar weken extra de tijd 
kreeg en het Kampioenschap van Rijnsburg dientengevolge nóg minder dagen 
kreeg toebedeeld. Daardoor leek het al vroeg een onmogelijke taak alle spelers 
tegen elkaar te laten uitkomen. Met dank aan spelers die toch besloten die an-
dere ‘verplichtingen’ gewoon te laten schieten en spelers die op doordeweekse 
dagen een wedstrijd inhaalden, ging het toch nog verrassend goed. 
 

Op de oproep een paar weken voor het einde om aan te geven wanneer spe-
lers konden, werd ook massaal gereageerd. En zo leek het drie weken voor het 
einde toch allemaal rond te komen. Het rooster voor de laatste rondes was 
verstuurd en precies op de laatste dag zouden de laatste drie wedstrijden ge-
speeld worden. Hosanna! 
 

Tot de jongste telg in ons midden besloot roet in het eten te gooien. Een paar 
dagen voor het moment suprême besloot hij dat een of ander duf voetbalge-
beuren voorrang moest krijgen op het dammen. En met nog één speelronde te 
gaan wordt het lastig ijzer met handen te breken. Daardoor is het kampioen-
schap officieel dan ook nog niet ten einde. Één wedstrijd nog te gaan, welis-



  R D C 9 
 

waar om des Keizers baard, maar toch een klein smetje. 
Maar verder, was het nog een beetje spannend? Nou, een beetje… Richard K 
had in het begin van de competitie tijd over en presteerde het daardoor om 
nog bijna eerder klaar te zijn dan Arie, die tussendoor besloot even een tijdje 
pauze te nemen. Dat is nog nooit eerder vertoond! Als gevolg van afzeggingen 
herstelde de natuurlijke orde zich toch nog bijtijds en was Arie uiteindelijk tra-
ditiegetrouw toch weer als eerste klaar met zijn wedstrijden. Maar het had ge-
kund… 
 

Qua punten verging het Richard K beter. Hij verloor al vroeg in de competitie 
een punt tegen de uiteindelijk nummer laatst (Arie), maar verder offerde 
iedereen zich netjes op. Uiteindelijk ging hij met één punt voorsprong de laat-
ste ronde tegen Arjen in, die dus moest winnen om nog aanspraak te maken op 
de titel. Zo ver liet Richard het niet komen, zodat hij uiteindelijk de cup zonder 
oren tijdens de ALV in ontvangst mocht nemen. 
 

Ditmaal ook niet zo’n scherpe scheiding tussen de ‘bovenkant’ en de ‘onder-
kant’ van de ranglijst. Nergens een ex aequo gebeuren, nergens een gapend gat 
tot de volgende in de ranglijst. Voor de precieze ranglijst verwijs ik iedereen 
naar de website (en toernooibase), de rest vul ik graag met wat luchtige tech-
niek. 
 

Te beginnen bij Arno tegen Arjen. Arno had niet 
door dat hij aan zijn linker vleugel voorlopig even 
uitgespeeld is omdat Arjen op alle zetten aan die 
kant een venijnig zetje achter de hand heeft. Waar-
schijnlijk had Arno de eerste twee nog wel gezien, 
namelijk enerzijds 01.41-37? 27-32! 02.38x27 
22x31 03.36x27 17-22 04.28x17 12x41 05.47x36 18-
23 06.29x18 20x47 met dam en anderzijds 01.38-
32? 27x38 02.43x32 17-21! 03.26x17 (op 03.28x17 
18-23 met winst) 12x21 04.28x26 18-23 05.29x18 20x27 met schijfwinst. Het 
derde zetje is wellicht nog het meest geniepig en Arno liep daar dan ook met 
open ogen in: 01.42-37? 18-23! en Arno kon uitkiezen hoe hij een schijf wilde 
verliezen. Hij koos voor 02.29x18 12x32 03.37x28 20x29 04.33x24 22x42 
05.47x38, anders was gevolgd 02.28x19 27-32! 03.38x18 12x34! 04.39x30 
20x38 05.43x32 13x35. 
 

Zijn tactisch vernuft bracht Arjen nog wel meer punten, zoals tegen Richard M. 
Richard heeft genoeg  kansen gehad de volle buit binnen te harken en als je dat 
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niet doet, tja, dan mag je blij zijn dat je nog met een 
puntje weet weg te komen. In de diagramstand 
vervolgde Richard met 01.43-39? waarna hij met de 
schrik vrijkwam via 01…26-31! 02.37x26 12-18 
03.23x12 17x19 04.26x28 20-25 05.24x13 25x34 
met een remise-eindspel. De partij ging als een 
nachtkaars uit na 06.13-09 14-20 07.08-03 20-25 
08.03-17 34-40 09.17-39 en schijf 27 gaat verloren. 
 

Tot slot nog twee partijen met Steven in de hoofd-
rol. Eerst als lijdend voorwerp tegen Richard K. Naar eigen zeggen heeft Steven 
in de stoffige kelders van zijn bestaan gezocht naar een wedstrijd waarin hij 
een punt wist veilig te stellen tegen Richard (anders dan sneldammen). Richard 
kon zich daar in ieder geval niets van herinneren, maar of dat komt doordat hij 
nog nooit een punt verloren heeft, of door de gevolgen van ouderdom, zullen 
we waarschijnlijk nooit meer weten.  Deze competitie wist Steven in ieder geval 
geen punt te halen.  
Hij had het briljante idee opgevat om Richard in de kettingstelling te nemen en 
zo de winst af te dwingen. Een nobel idee, ware het 
niet dat er een levensgroot lek in de variant be-
stond: 01.35-30(?) 25x34 02.40x34 23x34 03.32-28. 
Het liefst had Steven een groot uitroepteken achter 
dat offer gezien, maar helaas. In de zaal klonk al 
wat rumoer, waarna Steven zich het vervolg maar 
niet meer liet bewijzen: 03…16-21 04.27x16 18-23 
05.28x19 34-39 06.43x34 22-27 07.31x22 17x30 en 
schijf 19 wordt nog een keer opgepeuzeld. 
 

In de tweede partij is Steven het leidend voorwerp. 
Het zetje van Raman maakt nog steeds ieder sei-
zoen een paar slachtoffers en dit jaar had Arno de 
twijfelachtige eer. Hij vervolgde met 01…05-10? En 
kreeg een dam om de oren via 02.30-24! (nu wel 
een uitroepteken) en Arno koos voor 02…19x30 
03.28x19 13x24 04.37-31 26x28 05.39-33 28x39 
06.43x05. Arno had ook een dam kunnen toestaan 
met 02…20x29 03.27-22 18x27 04.32x21 23x32 (na 
slaan met 16 of 26 volgt 05.39-34 met dam) 05.38x27! 26x17 06.27-22 17x28 
07.39-33 28x39 08.43x05! 

Richard Meijer 
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Kampioenschap van Rijnsburg, Groep B 
 
Helaas waren er dit keer maar 6 deelnemers, wat niet wil zeggen dat het daar-
mee ook oninteressanter was dan wanneer er meer spelers waren geweest. 
Vooral tegen hen die zich terugtrokken wil ik zeggen: dit was en is nu juist een 
leuke groep waar iedereen punten kan halen tegen iedereen, want als 3 spelers 
gelijk eindigen op de eerste plaats en er ook 3 deelnemers dan vierde worden 
met een gelijk aantal punten en het verschil tussen de kampioen en de laatste 
plaats 2 punten is, dan kan iedere deelnemer wel een moment in een partij 
aanwijzen waar hij of zij ook kampioen dan wel laatste had kunnen worden. 
 
Dan nu iets over de stand: Daniél wist als enige 2 keer te winnen en verloor 1 
maal. Cees en Rinus bleven op 1 winstpartij steken maar bleven ongeslagen. 
Mariëlle had tot de laatste ronde kans op eremetaal maar verloor en moest 
zodoende stuivertje wisselen met de voorzitter. Jan en Nico eindigden daar-
door gelijk met haar op de 4e plaats. 
 
De beslissingswedstrijden worden op een nader te bepalen datum gespeeld.  
Voor de stand verwijs ik u naar de website. 

Rinus Kromhout 
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Kampioenschap van Rijnsburg, Groep C 

 
Het kampioenschap van Rijnsburg kenmerkt zich in groepen die bestaan uit 
spelers die aan elkaar gewaagd zijn. Een nadeel is dat de groepen wat klein zijn 
voor het mooie maar voor sommige spelers is zes partijen genoeg in deze peri-
ode van het jaar. Het leuke in deze groepen blijft natuurlijk het feit dat ieder-
een van iedereen kan winnen of verliezen. 
 
Zo maakte bijvoorbeeld Jack van Delft, toch een van de favorieten, een kapitale 
blunder tegen de altijd gevaarlijke Teun de Kluyver. Teun profiteerde optimaal 
en won overtuigend. Maar andersom kan het ook. Jeugdspeler Mats Wolthaus 
speelde voor het eerst mee op de vrijdagavond. Niet eenvoudig tegen deze 
routeniers maar Mats liet zich niet uit het veld slaan en bleef dapper strijden. 
Zijn mooiste moment was zijn partij tegen, jawel Teun. Na een korte instructie 
van mijn kant om niet bang te spelen en vooral het centrum te bezetten volgde 
een werkelijk zeer fraaie partij. Mats bezette het centrum, liet Teun lekker de 
kant opzoeken, en vermorzelde op deze wijze de stellingen van zijn tegenstan-
der. De winst was een mooie beloning voor dit gedurfde spel, deze jongen 
komt er wel. 
 
Desondanks moest Mats tegen andere spelers wel in het stof bijten. Ook Jan 
Lute bediende zich in zijn partij tegen Teun van dezelfde tactiek als Mats. 
Na een werkelijk zeer goede partij wist Jan Teun zo in het nauw te drijven dat 
deze een schijf moest offeren. Ondanks een goede positie werd besloten om de 
partij op een remise te houden. Teun zat dus in hoek waar de klappen vielen, 
en ondanks nog een knappe remise tegen Gert van Delft zat er niet meer in dan 
4 punten dit maal. 
 
Kees Majoor kon niet echt potten breken dit keer. Winst was er nog wel op 
Teun en Mats, maar met remises tegen Jan en Gert bleef hij steken op 6 pun-
ten. 
 
Dan komen we nu bij de favorieten. Jack, Gert en Anton scoorden er aardig op 
los. Vooral Anton was, ondanks wat persoonlijke malheur, goed op dreef. 
Winst op Teun, Kees, Jan en Mats zorgden voor een comfortabel punten-
aantal. 
Een goede partij tegen Gert van Delft werd met een verdiende remise afgeslo-
ten. Dat bracht zijn punten-aantal op 9 en daar mocht de concurrentie zich op 
stukbijten. En de concurrenten Jack en Gert deden dat inderdaad. 
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De laatste partij ging tussen hen beiden en werd een bloedstollend gevecht. 
Om kampioen te worden moest Jack winnen, terwijl wanneer Gert wist te win-
nen deze nog een beslissing moest spelen met Anton. Jack speelde zeer gecon-
centreerd en miste een winnende voortzetting. In plaats daarvan verloor hij 
pardoes een schijf en leek Gert te gaan winnen. Met veel bluf wilde Gert de 
partij remise houden en Jack ging na lang aarzelen akkoord. Richard Kromhout 
liet echter zien dat het eindspel, ondanks een schijf achterstand, toch nog ge-
wonnen was voor Jack omdat hij eerder op dam kon komen. 
 
Helaas werden deze mogelijkheden gemist, wat betekend dat Anton en Jack 
nog een beslissingspartij moeten spelen voor de eerste plaats in groep C. 
 

Arie Schoneveld 
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Verslag van het Salou Open 2015 
 

   
 

Aan het 18e Salou Open werd deelgenomen door 137 dammers. Katwijk en om-
streken werd ditmaal vertegenwoordigd door Kees Majoor, Teun de Kluyver, 
Cees Plug, Arjan Varkevisser en Gé Berbee. Het toernooi stond zondermeer in 
het teken van de return van de grote Teun. Helaas was Teun niet bij machte om 
deze reputatie waar te maken, mogelijk door de zware bezetting dit jaar. De 
(weers)omstandigheden in Salou waren zo goed als optimaal, alle dagen zon 
met ’s middags aangename verkoeling door een matige bries vanaf de Middel-
landse Zee! Speellocatie betrof wederom hotel Cala Font in Cap Salou. 
 

 
 

Hotel Cala Font speellocatie van het 18e Salou Open. 

 
Tijdens de eerste ronde speelde Cees Plug een zeer goede partij tegen de Wit-
Russische GMIF Irina Pashkevich. Irena had zojuist 47. 35-30 gespeeld in de on-
derstaande gelijkwaardige stand. Cees vervolgde hier met 47. … 15-20 terwijl 8-
12 hier de beste zet lijkt. 
 
 
 
 
 

Verslag van het 18e Campeonata de Costa Daurada 
 



  R D C 15 
 

 
Wit combineerde hierop naar dam via 48. 30-24 
19x39 49. 42-37 23x34 50. 38-33 39x28 en 51. 
32x3. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierop moet zwart direct doorlopen naar dam 
via de velden 40 en 44 voor een snelle remise. 
Cees speelde echter 51. 20-25 waarop de partij 
werd vervolgd via 52. 3x26 34-40 53. 26-17! 40-
45 54.17-50 25-30 55. 37-32 16-21 56. 50-6 30-
35 57. 48-43 10-14 58. 6-50 14-19 59. 36-31 21-
26 60. 31-27 19-23 61. 43-38 35-40 62. 50-6. 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de stand links is 62. … 26-31 63. 27x36 45-50 
direct remise. Zwart vervolgde echter met 62. … 
23-29? In de partij volgde 63. 6-50 29-34 64. 38-
33 40-44 65. 50x25 45-50 66. 32-28 50-44 67. 
25-48! 44-35 68. 33-29 35-13. 68. 35-40 leidt 
sneller tot remise. 
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In de partij verloor zwart onnodig na 69. 28-22 
en 26-31?? (70. 48x26). In deze stand leidt 13-
35 en 35-49 nog steeds tot remise. 
 
Kees (Majoor), Teun, Arjan en Gé verloren 
eveneens van hun sterkere tegenstander. Kees 
Majoor had zelfs de winst voor het oprapen na-
dat tegenstander Erwin Heslinga in de volgende 
stand 32. 8-13?? speelde. 
 

 
Kees vervolgde hier met 32. … 37-32??? 32. … 
33-28! leidt hier namelijk direct tot winst! Kees; 
vanaf nu willen wij het verhaal over een oude 
man en punten die hem wel of niet worden ge-
gund natuurlijk niet meer horen. Voortaan ge-
woon de opgelegde kansen benutten. 
 
 
 
 

 
 
 
Jan Groenendijk hoor je niet klagen over pun-
ten die wel of niet worden gegund. Hij benut 
wel opgelegde kansen. In de eerste ronde trof 
hij de Let Leons Bersons die in de stand niets-
vermoedend 36. 18-23? speelde. 
 
 
Jan combineerde hierop prachtig naar veld 7 
via: 37. 41-37 32x41 38. 36x47 27x36 39. 47-41 36x47 40. 33-29 47x24 en 41. 
20x7+. Leons hield het hierop direct voor gezien. 
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Teun de Kluyver vergaarde in de tweede ronde maar liefst twee punten toen hij 
tegen de dummy werd geloot. Tja, een kwestie van geluk maar spelers zoals 
Teun weten op één of andere wijze toch het geluk af te dwingen. Buiten het 
dammen had Teun ook te maken met pech. Zijn scheerapparaat raakte defect 
en hij was ook nog een dag ziek tijdens het toernooi. 
 

 
 

Radjinder Jharap en een ongeschoren Teun de Kluyver. 

 
Tjalling van den Bosch combineerde in de 3e ronde op inventieve wijze tegen 
de Fransman Jean-Noel Fabre. Allereerst ruilde Tjalling met zwart naar voren 
met 22. … 23-28 23. 32x23 19x28. 
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Wit staat hier totaal verloren en speelt derhalve 
24. 38-32. Anders volgt natuurlijk 24. … 28-32+. 
Nu combineerde zwart naar dam via 24. …. 14-
20 25. 32x23 20-24 26. 30x19 13x24 27. 29x20 
18x49 28. 27x18 12x23+ en won hiermee de 
partij op overtuigende wijze. 
In de 4e ronde speelde Gé Berbee met zwart 
tegen de Portugees Luis Carvalho. 
 
 

 
 

In de nevenstaande stand volgde 35. 40-34. Gé 
nam hierop de doorbraak via 35. … 23-29 36. 
33x24 14-20 37. 25x23 18x40. Na 38. 30-25 40-
45 39. 49-44 12-17 40. 38-32 13-19 41. 24x13 
45-50 42. 43-39 17-21 volgde snel remise. 
 
 
 
 
 

 
 
43. 13-8 3x12 44. 39-34 50x30 45. 25x34=. 
DAM 2.2 nam bij de analyse achteraf ook de 
doorbraak maar kon voor zwart de winst ook 
niet vinden, een schrale troost. 
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Tijdens de 7e ronde speelde Jan Groenendijk een opmerkelijk partij tegen de 
Duitse grootmeester Vadim Virny. 
 

 
 
We kijken naar de partij als wit als terug ruilt 
met 33. 34-29 23x34 34. 30x39. De partij wordt 
vervolgd met: 18-23 35. 27-22 3-8 36. 22x11 
6x17 37. 37-31 26x37 38. 42x31 17-21 39. 31-
27 21-26. 
 
 
 
 

Wit lijkt te zijn overspeeld en speelt 40. 27-22. 
Zwart speelt een tempozet om de volgende zet 
van wit af te wachten 40. … 10-15. 40. … 12-18 
41. 22-17 16-21 42. 17-11 21-27 43. 32x21 
werkt niet vanwege de drieslag 23x34. Wit 
schuift aan met 41. 48-43! 
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Zwart speelt nu 41. … 12-18 42. 22-17 16-21 
waarschijnlijk in de veronderstelling dat de be-
doelde drieslag is opgelost. 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de partij volgde echter zeer verassend een 
andere drieslag! 43. 33-29! 24x11 44. 32-28 
23x32 en 45. 38x7 met doorbraak voor wit. 
 
 
 
 

 
 
45. 8-12 waarna wit deze stand behendig in 
winst wist om te zetten. 46. 7-2 18-22 47. 39-34 
12-17 48. 2-16 13-18 49. 16-7 26-31 50. 7x29 
31-37 51. 34-30 22-27 52. 29-45 19-24 53. 
30x10 15x4 54. 45-29 17-22 en 55. 29-38+. 
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Wouter Wolff damde uitstekend tijdens het toernooi. In de 7e ronde won hij 
eenvoudig van GMI Alexander Presman. 
 
1. 31-27 19-23 2. 33-28 17-22 3. 28x17 11x31 4. 36x27 6-11 5. 39-33 11-17 6. 
44-39 14-19 7. 33-28 10-14 8. 34-30 20-24 9. 30-25 14-20 10. 25x14 9x20 11. 
40-34 17-22 12. 28x17 12x21 13. 45-40 4-9 14. 38-33 5-10 15. 42-38 10-14 16. 
33-28 7-12 17. 39-33 2-7 18. 50-45 12-17 19. 47-42 7-12. 

 
 
20. 34-29? 23x34 21. 40x29 (20. 41-36 als af-
wachtende zet lijkt beter, na bijvoorbeeld 20. … 
21-26 kan 21. 34-30 worden gespeeld) 21. … 1-
7. 
 
 
 
 
 

 
Nu dreigt 18-22+, wit offert derhalve, wellicht 
met de gedachte om het schijf later weer terug 
te winnen. 
 
 
22. 29-23 18x29 23. 37-31 29-34 24. 41-36 20-25 25. 42-37 14-20 26. 27-22 7-
11 27. 31-26 12-18 28. 37-31 18x27 29. 31x22. 
 

 
29. … 21-27 zwart offert zijn voordeel echter 
tijdelijk op! 30. 32x12 8x17 31. 46-41 3-8. In de 
ontstane stand dreigt zwart door te breken via 
32. … 34-40 33. 45x34 24-30+ of 33. 35x44 19-
23+. 
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Dus wederom geofferd; 32. 22-18 13x22 33. 41-
37 8-13 34. 48-42 24-29 35. 33x24 19x30 36. 
35x24 20x29 en zwart kwam nog een schijf 
voor! 
 

 
 
Er volgden nog 7 overbodige zetten voordat wit zich mentaal met verlies wist te 
verenigen. 
 
Tijdens de 8e ronde wist Wouter op nog spectaculairdere wijze te winnen van 
GMI Anatoli Gantwarg! 

 
 
 
We komen in de partij bij de 33e zet van wit. 33. 
28-23 21-27. Zwart omsingelt het witte centrum 
34. 32x21 16x27. Wit ruilt terug voor het ver-
krijgen van de benodigde tempi 35. 38-32 
27x38 36. 33x42. 
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26. … 22-27 37. 42-37 13-18 38. 37-31 27-32 39. 34-30 25x43 40. 49x27 20-25 
41. 40-34 10-14 42. 45-40 8-13 43. 40-35 2-7 44. 27-21. 
 

 
Zwart valt het witte centrum aan 44. … 15-20 
45. 24x15 13-19 46. 31-27 19x28 47. 36-31 4-9 
hier is 14-19 beter vanwege de mogelijkheid 
van een “tikkie terug” met 19-24. 48. 35-30 9-
13. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wit neemt de doorbraak naar dam op veld 2 49. 
29-23 18x40 50. 27-22 25x34 51. 22x2 13-18 
52. 2-11 28-32 53. 11-16 11-17 brengt de winst 
zo mogelijk nog sneller! 
 
 
 
 
 

 
 
 
53. ... 32-37 54. 31x42 14-20 55. 15x24 40-45 
56. 21-17 12x21 57. 16x25 zwart is met een ver-
liezend eindspel opgezadeld! Ook deze jeugd-
speler speelt behendig naar winst. 
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57. … 45-50 58. 25-14 50-17 59. 14-41 18-22 60. 
41-32 17-3 61. 24-19 3-20 62. 42-37 20-9 63. 32-
38 9-3 64. 19-13 3-14 65. 37-31 14-10 66. 38-47 
22-28 67. 47-38 10-15 68. 38-49 15-20 69. 26-21 
20-47 70. 13-9+. 
 
 
 
 
 
 
Diezelfde ronde verschalkte Wouter Ludwig Elena Milshina-Djemotskina door 
een listige combinatie uit te halen. In de onderstaande stand ruilde zwart 33. … 
23-29 34. 34x23 18x29. 
 

 
 
Hierop nam wit een doorbraak via 35. 28-23 
19x37 36. 38-33 29x38 37. 49-43 38x49 38. 40-
34 49x21 en 39. 26x10+. 
 
 
 
 
 

 
In de laatste ronde speelde Roel Boomstra met wit tegen Wouter Wolff. In de 
volgende stand ruilde wit na de zet 27. … 14-19? naar dam (27. … 13-19x19 is 
hier beter op zijn plaats). 

 
 
 
28. 29-23 20x18 29. 28-22 18x27 30. 38-32 
27x29 31. 34x5. Zwart beantwoordt dit met 31. 
… 13-18. 
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Wit kan directe vang van de dam voorkomen 
via 32. 37-31x46, dan volgt sowieso een moeilijk 
eindspel. In de partij werd de witte dam derhal-
ve snel gevangen na 32. 40-34 4-10 33. 5x3 8-13 
34. 3x17 21x12 waarmee het evenwicht snel 
werd hersteld. Achteraf een belangrijke voort-
gang die Boomstra waarschijnlijk de eerste 
plaats van het toernooi heeft gekost. 
Het Salou Open 2015 werd gedurende het ver-
loop steeds meer gedomineerd door Neder-

landse (jeugd-)spelers. Daar waar Wouter Sipma gedurende de vierde en vijfde 
ronde bovenaan stond nam Roel Boomstra vanaf ronde zes de koppositie over 
van hem. Na ronde acht voegde Wouter Wolff zich ook bij het gezelschap in de 
top.  
 
In de laatste ronde speelde Jan tegen Alexander Schwartzman en Roel dus te-
gen Wouter Wolff. Beide partijen eindigde in remise, door de hogere tegen-
standersrating eindigde Jan op de eerste plaats. Roel had pech om juist tegen 
Wouter Wolff te moeten spelen vanwege zijn relatief lage rating. Zoals in de 
verslag is te lezen had Roel serieuze kans om deze partij te winnen. Jeugdcoach 
Rik Keurentjes gaf aan dat het zaak blijft om de ontwikkelingen bij de Neder-
landse concurrentie nauwgezet te blijven volgen tot het WK in Emmen in no-
vember. Hopelijk weten de Nederlandse deelnemers hier ook zo goed te pres-
teren.  
 
De deelnemers uit de regio Rijnsburg en Katwijk maakten zich hier niet zo druk 
om. Kees Majoor wist in de laatste ronde zelfs op zes punten te komen. Laat dit 
een voorbeeld zijn voor (de grote) Teun die ietwat terugviel tijdens het toer-
nooi. Teun ging desondanks uit van ratingwinst door zijn deelname, de KNDB- 
en de FMJD-rating van Teun zijn echter beiden iets gedaald. Reden genoeg om 
volgend jaar deel te nemen aan het Salou Open 2016. 
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De nummers twee, één en drie van het Salou Open 2015. 

 
Eindstand van het Salou Open 2015 

 Gm  W - Pt 
1. Jan Groenendijk MI 9 - 13 
2. Roel Boomstra GMI 9 - 13 
3. Alexander Georgiev GMI 9 - 13 
4. Gawril Kolesov MI 9 - 13 
5. Wouter Wolff  9 - 13 
6. Wouter Sipma MI 9 - 12 
7. Guntis Valneris GMI 9 - 12 
8. Hein Meijer GMI 9 - 12 
9. Ron Heusdens GMI 9 - 12 
10. Nikolai Gulyaev GMI 9 - 12 

.. 
103. Arjan Varkevisser  9 - 8 
110. Gé Berbee  9 - 7 
118. Cees Plug  9 - 6 
124. Kees Majoor  9 - 6 
136. Teun de Kluyver  9 - 4 
137. Zhen Liu  9 - 3 

 
Zie ook toernooibase 

Gé Berbee 



  R D C 27 
 

 



R D C 28 
 

NK Sneldammen 2015 

Op 13 juni vond in Utrecht het NK Sneldammen voor alle categorieën plaats. 
Zoals ieder jaar bestond dit toernooi uit een voorronde en een finaleronde. Ten 
opzichte van vorig jaar was de opzet van de voorrondes veranderd: er werd ge-
speeld met een Zwitsers systeem in plaats van de standaard groepen. De eerste 
acht zouden zich plaatsen voor finalepoule 1, de volgende acht voor finale-
poule 2 (In het geval van de vrouwen de eerste zes), enzovoort.  

En dan nu het toernooi zelf. Ik speelde mee in de categorie vrouwen. Bij het 
binnenlopen van de zaal had ik mij voorgenomen dat het doel van de dag de 
finalepoule halen was. De beste sneldamster was ik immers toch niet, dus dan 
was het bij de beste acht eindigen al een prestatie op zich toch? 

Drie uurtjes later kon ik mijzelf feliciteren met het feit dat het niet gelukt was. 
Op weerstand eindigde ik in de voorrondes op een tiende plaats. Klagen deed 
ik niet: in ronde één van het toernooi liep het al mis. Ik nam het op tegen een 
jong meisje, Lisa Schep. Ik kwam gewonnen te staan, maar ik zat traditioneel 
krap met tijd waardoor ik met vijf seconden op de klok een prachtige blunder 
maakte. Shit happens, zullen we maar zeggen. Maar er kon nog van alles ge-
beuren, het bleef immers sneldammen en bij een categorie als de vrouwen is 
natuurlijk nog alles mogelijk. 

In de tweede ronde nam ik het op tegen een oude bekende: Arfidah Beset. De 
wedstrijd was niet spannend: Arfidah liep al snel in een combinatie, wat alle 
kansen weer opende voor een plek in de finalepoule. In de derde ronde liet ik 
het echter toch weer liggen, ditmaal tegen Vitalia Doumesh. In de partij waren 
er genoeg kansen, maar nam ik teveel risico waardoor het op een gegeven 
moment een kansloze missie werd. En ook in ronde 4 lukte het niet om mijn 
wedstrijd te winnen tegen Alie Beekman: de kansen waren voor mij, maar win-
nen zat er niet in.  

Met nog twee wedstrijden te gaan leek de finale ver weg. En toen lukte het al-
lemaal weer opeens. In ronde 5 werd tegenstandster Tamar Visser slachtoffer 
van een coup Royale en ook in ronde 6 werd Annemieke Stunnenberg slachtof-
fer van een heuse 2 om 4.  

Al met al kwam ik op een score van 7 punten uit 6 wedstrijden. Maar was dit 
voldoende? Al snel had ik door dat het alles behalve voldoende was. Er waren 
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vijf deelneemsters met 7 punten en mijn weerstand was natuurlijk beroerd. 
Gelukkig kwam al snel het goede nieuws dat Marco wel de finale had bereikt bij 
de Aspiranten.  

Op naar poule 2 dan maar. Dacht ik. Na een overheerlijk broodje vol nieuwe 
energie liep ik de zaal weer in om te zien dat ik was ingedeeld in poule 3. Vol 
verbazing keken 11 vrouwen naar de indeling, niet gedaan op eindstand maar 
parallel: de nummers 9,11,13,15,17 en 19 zouden in poule 2 spelen, de overige 
spelers in poule 3. Een geweldig idee natuurlijk, daar was iedereen het hele-
maal mee eens! Nog geen tien minuten later stonden 11 vrouwen te klagen bij 
de wedstrijdleiding, met succes: het werd weer 'normaal' ingedeeld. Allemaal 
verspeelde tijd dus.  

De wedstrijden in groep 2 liepen wel lekker. In de eerste ronde tegen veteraan 
Iepie Poepjes kreeg ik een winnend klassiekje, hetzelfde gebeurde in de tweede 
ronde tegen Barbara Graas. In ronde drie speelde ik opnieuw tegen Arfidah. In 
een iets betere stand gaf Arfidah opeens de partij op. Ze had nog twee secon-
den op de klok en wist niet meer wat de beste voortzetting was. Toch wel aar-
dig, twee gratis punten. Dat zouden er meer moeten doen.. ;) 

Ook de laatste twee rondes waren niet geheel spannend meer. In ronde 4 was 
ik dit keer degene die blunderde tegen Annemieke door in een simpel Zetje van 
Weiss te lopen. In ronde 5 leek het nog spannend te worden tegen Alie Beek-
man in een strakke aanvalspartij, die steeds meer ruimte aan mij gaf om meer-
dere belangrijke velden te in te nemen. Niet veel later gaf ze partij op, wat be-
tekende dat ik dan toch nog de poedelprijs te pakken had in het toernooi. Te-
leurgesteld was ik niet: Voor mijn gevoel had ik al met al redelijk gespeeld en ik 
heb nog wel wat jaartjes te gaan bij de vrouwen. Wie weet pakt het volgend 
jaar weer heel anders uit.. Daarvoor bestaat gelukkig de vrouwen categorie! :) 

Bij Marco verliep de finaleronde iets minder. De eerste drie rondes ging hij 
goed van start: hij speelde in ronde 1 remise met Wouter Morssink, en won zijn 
twee wedstrijden erop. Jammer genoeg voor Marco bleef het hierbij: de laatste 
vier rondes werden helaas verloren. Hij eindigde op de 6e plaats in finalepoule 
1. Gelukkig heeft Marco nog een mooi NK om naar uit te kijken! 

Denise van Dam 
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Nationale competitie, hoofdklasse B, seizoen 2014/2015 
 
De laatste keer liet ik iedereen achter met nog twee rondes van de nationale 
competitie te gaan. Die waren voor de volgende editie van de Klokslag, deze 
dus. Het resultaat mag bekend worden verondersteld: het eerste is geen kam-
pioen geworden en heeft ook de barrages om promotie niet gehaald. Na negen 
rondes stonden we op de derde plek, met een onoverbrugbare achterstand op 
de nummer één en een schier onoverbrugbare achterstand op de nummer 
twee (vijf respectievelijk drie punten).  
 
Ronde 10: RDC 1 – Micone 13-7 
 
Het is altijd goed om te weten als de ‘verre tegenstanders’ naar ons toe mogen 
komen. Scheelt een hoop autokilometers voor ons en geeft je alle tijd om za-
terdagochtend even ‘je ding’ te doen, wat dat dan ook moge zijn. Boodschap-
pen en uitslapen zijn traditiegetrouw favoriet. Even sporten daarentegen niet, 
dat is te gezond voor de gemiddelde RDC’er. 
 
Wat we vooraf ook deden, wij verschenen een stuk frisser aan de start dan on-
ze tegenstanders uit Tilburg. Hoewel, Tilburg… Zij hadden de euvele moed onze 
‘min of meer trouwe’ clubganger Evert Dollekamp mee te nemen. Jarenlang is 
hij een trouwe ereklassedammer geweest, nu geeft hij ontwikkelingshulp in 
Tilburg aan middenmotor Micone. 
 
De opstelling leek ons niet heel gunstig gezind. De gemiddelde rating aan de 
andere kant van het bord was sowieso al een stuk hoger, Denise, Steven en 
Arie hadden een smurf nodig om überhaupt een punt te halen. Hun tegenstan-
ders hadden een veel hogere rating. Chapeau voor Steven, die vrij moeiteloos 
een punt de veilige haven binnenloodste. Bij Arie moest het uit zijn tenen ko-
men, maar ook hij hield een punt over aan zijn partij tegen Evert. Van Denise 
was al bekend dat ze niet haar beste seizoen ooit draaide, dus daar hebben we 
het verder niet over.  
 
Gelukkig waren er ook een paar borden waarop we kansen zouden moeten 
krijgen. Het ging er dus vooral om of wij onze kansen beter zouden grijpen dan 
de Tilburgse brigade. Niet helemaal volgens traditie deden we dat dit keer in-
derdaad. 
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In het eerste diagram zat Richard K met zwart tegen 
Yves Vandeberg. Die beste man staat bij mij voor  
altijd in mijn geheugen gegrift na zijn gevleugelde 
uitspraak toen wij een paar jaren geleden remise 
speelde tegen elkaar. “Ik ging vandaag voor een 
punt, jij hebt immers een hogere rating.” Voor de 
geïnteresseerden: ons ratingverschil bedroeg toen 
welgeteld drie (3 dus) hele punten. Dat het inmid-
dels 80 punten bedraagt, is meer voor de statistie-
ken.  
 
Tegen Richard K ging hij er behoorlijk kansloos van af. Richard bediende zich 
deze hele competitie niet onverdienstelijk van een beproefd recept: half-open 
klassiek. Yves werd hier positioneel vrij hard gevloerd na het verplichte 01.28-
23 (op 01.40-34 wint 01…14-20 02.25x23 24-29 03.33x24 22x31 04.36x27 13-19 
05.23x14 09x40 06.45x34 17-22 07.27x18 21-27 08.32x21 16x27 met door-
braak) 01…19x28 02.32x23 13-19 03.38-32 19x28 04.32x23 en Richard besloot 
maar door de vleugel heen te lopen via 04…21-26 05.40-34 17-21 06.43-38of? 
22-27 07.37-32of? 24-29 08.33x24 14-19 09.24x13 09x40 10.35x44 26-31 
11.39-33 21-26 12.32x21 16x27 dreigt door te breken, dus Yves gooide er maar 
een schijfje tegenaan met 13.38-32 27x29 14.36x27 en verloor natuurlijk kans-
loos. 
 
Even verderop ploeterde Cor tegen Herman Meyer. 
Cor bereikte het grootste deel van de partij nog 
minder dan niks, maar in het gevorderde midden-
spel ging het toch ineens hard. In het tweede dia-
gram had Cor mooi kunnen winnen met 01.30-25! 
verhindert 01…18-23 door 02.26-21 23x34 
03.21x03, 01…08-12 door 02.26-21 17x26 03.28x08 
13x02 04.31x04 en 01…06-11 door 02.26-21 17x26 
03.28x06. Zwart heeft dus keuze uit twee. Eerst 
01…16-21 02.39-34, dreigt 03.34-29, waartegen 02…19-24 niet helpt, dus 
02…18-23of? 03.37-32! en wit hoeft alleen maar tempo’s uit te spelen, bijvoor-
beeld 03…08-12 (03…13-18 is blijvend verhinderd door 04.34-30 en 05.30-24) 
04.45-40 06-11 05.40-35 11-16 06.35-30 en zwart kan maar beter de eer aan 
zichzelf houden. Dit alles liet Cor nog glippen, maar even later strafte hij alsnog 
een trage reactie van de zwartspeler vakkundig af. 
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Arjen had op zijn beurt na een spannende partij een 
ogenschijnlijk gewonnen stand bereikt na 01.33-28! 
Zwart heeft hierna nog drie zetten, die in willekeu-
rige volgorde gespeeld kunnen worden, bijvoor-
beeld 01…20-24 02.42-37 07-12 03.47-42 24-29 
04.34-30 en in de partij volgde 04…18-22 05.30-24! 
19x30 06.28x08 12x03 07.35x33 en opgegeven. Een 
ogenschijnlijk soepele winstvoering, waar geen 
speld tussen te krijgen valt. Jammer genoeg bleek 
achteraf dat als 04…18-22 wordt vervangen door 04…29-33(!) zwart nog naar 
een punt had kunnen rommelen. 
 
Al met al een viertal overwinningen tegenover één nederlaag, dus een mooie 
eindstand van 13-7. We bleven daardoor derde staan en we werden vrijwel de-
finitief derde. Nummer twee stond nog steeds drie punten voor en de naaste 
achtervolger had én twee wedstrijdpunten minder en een veel slechter bord-
saldo. De laatste ronde zou dus weer nergens om gaan… 
 
Ronde 11: DC Dordrecht - RDC 1 12-8 
 
De laatste wedstrijd was voor het eerste een niemendalletje, gewoon voor de 
fun. Desondanks wilde iedereen er wel graag bij zijn, want we speelden tegelijk 
met het tweede bij Dordrecht uit en het tweede zou bij winst kampioen van de 
Tweede Klasse D worden. 
 
Tegen Dordrecht spelen we met RDC 1 eigenlijk altijd van die ‘net niet’ wed-
strijden. Dordrecht heeft niemand waar je echt bang voor moet zijn, maar uit-
gesproken zwakke spelers hebben ze ook niet. Onze toppers hebben om de één 
of andere reden altijd moeite om te winnen van Dordrecht en de anderen heb-
ben vaak moeite het hoofd boven water te houden. Of het te maken heeft met 
de ambiance van een basisschool met bijpassend extra laag toilet, de barman 
die moeite heeft drie consumpties tegelijk af te rekenen of dat er mogelijk toch 
vals spel gespeeld wordt, we zullen het wel nooit weten. Dit keer hadden we in 
ieder geval nog een extra reden waarom het niet liep: de spanning voor het 
kampioenschap van het tweede, dat vol vertrouwen naar Dordrecht kwam, 
maar met de grootst mogelijke mazzel het langste eind wist te vinden en daar 
aan bleef sjorren. 
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Gelukkig trok Steven zich niets aan van een ambiance en bestelde hij nooit 
meer dan twee consumpties tegelijk. Net als tegen Micone had hij ook tegen 
Dordrecht de topper tegenover zich en ook deze keer een moeiteloze remise 
en een smurfje. Invaller Marco liet zich ook niet van de wijs brengen door zijn 
tegenstander, die maar liefst bijna 500(!) ratingpunten meer had dan hij. Als er 
iemand aan de leiding ging, dan was het Marco, maar helaas voor hem bleef 
het bij een puntendeling. Desondanks: top gedaan! 
 
Thomas is duidelijk iets gevoeliger voor het myste-
rieuze en ongrijpbare. Tegen Ton van Bokhoven 
moet hij normaal gesproken een eind kunnen ko-
men, maar in de diagramstand begon het te spo-
ken. In de spannende diagramstand is ‘volpotten’ 
het recept met 01.45-40, 02.43-39 en 03.39-34, 
maar Thomas ging verder met 01.47-42? maar dat 
was meer dan zijn stand kon hebben. Na 01…21-27 
02.19-14 10x19 03.23x14 15-20 hield het snel op 
met zachtjes regenen. Thomas probeerde nog te redden wat er te redden viel, 
maar het mocht niet baten: 04.42-37 20x09 05.37-31 27-32 (gewoon doorlopen 
wint wel zo makkelijk) 06.28x37 36x27 en zwart won de overblijvende stand 
gedecideerd. 
 
Richard K was al snel klaar, althans in de befaamde 
‘hogere zin’. Hij maakte er samen met zijn 
tegenstander een heus hakfestijn van. Dat begon in 
de diagramstand met 01.33-29 24x33 02.38x18 01-
07 03.39-33 07-12 04.18x07 13-18 05.22x24 20x49 
06.07-01 49x27 beide hebben nog een dam en 
twaalf schijven, maar dat verandert snel weer; 
beide dammen verdwijnen vlotjes van het bord: 
07.35-30 27-13 08.40-35 14-20 09.25x14 09x20 
10.28-22 13x27 11.48-43 27x40 12.35x44 dat is de dam van Richard. 12…02-07 
13.01x26 11-17 14.26x12 08x17 en dat is de tweede dam. Uiteraard werd de 
overgebleven acht om acht hierna remise. 
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Na een goede opening was Denise inmiddels ook 
aan lagerwal geraakt. In het derde diagram kon 
haar tegenstander al een kansrijke doorbraak 
nemen met 01…24-29 02.33x24 19x30 03.25x34 18-
22 04.27x20 16-21 05.26x17 11x42, maar dat liet hij 
na. In plaats daarvan ging het verder met 01…11-17 
02.44-40 17-21 03.26x17 12x21 04.39-34 24-30* 
05.34-29 30-34 06.29-23 18x29 07.33x24 19x30 
08.40x29 30-35 waarna Denise iets te gretig voor 
de winst ging en vergat te controleren op zetjes voor de tegenstander: 09.27-
22 08-12(!) 10.29-23 12-17 11.22x11 06x17 12.38-33?? (36-31 is nog remise) en 
haar tegenstander nam lachend de punten in ontvangst na 12…14-20 13.25x14 
04-09 14.14x03 21-26 15.03x21 16x18. 
 
Al met al kregen we drie nullen te incasseren, tegen maar één overwinning. We 
eindigden daarmee uiteraard op de derde plaats en mogen het volgend jaar 
dus nog een keer proberen in de hoofdklasse. 

Richard Meijer 
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Verslag Bekercompetitie 
 
De beker.. Het toernooi van RDC zou intussen wel gezegd kunnen worden. Na 
een hele mooie 3de plek van vorig jaar en een nog mooiere 2de plek het jaar 
daarvoor zou het dit jaar dan moeten gebeuren. Met twee absolute toppers, 
twee subtoppers en één animator zou het moeten gaan lukken. Helaas bleek 
dit ijdele hoop, gesneuveld in de halve finale. Omdat we heel vredelievend zijn 
zullen we Frerik hier niet de schuld van geven  
 
De eerste dag van de beker ging nog wel aardig. Na wat selfies en een koffie 
ronde kwam Cor netjes vijf minuten later dan gepland, maar ruim voordat onze 
tegenstanders er waren. Aangezien we in Gouda speelden en niet in Huissen 
werd er toch ruim een kwartier later gestart. De tegenstander uit de eerste 
ronde was het sterke SNA. De loting was niet geheel ongunstig. Richard en Ste-
ven zouden een puntje moeten harken, Arjen zou sowieso moeten winnen en 
Cor is Cor.  
 
Het leek goed te gaan. Cor had een overbekende opening op bord die hij onge-
twijfeld kent, Arjen kwam goed uit de opening vanuit de Keller. Steven harkte 
elk schijf netjes van het bord af, maar Richard stond wat onder druk.  Steven 
Wijker wist tegen Richard echter niet het sterkste plan te kiezen en de stand 
kantelde naar remise. Tegen Stef Keetman was er de hele partij niet zoveel aan 
de hand voor Steven, alhoewel het op het eind nog even uitkijken was.  Toen 
begon het drama echter. Arjen haalde een combinatie uit, maar wist er geen 
goed vervolg aan te geven, terwijl de lokzet van Cor totaal niet bleek te kloppen 
en Cor op moest geven. Resultaat een 5-3 nederlaag.  Zoals Frerik later aangaf 
hebben we hiermee wel een nieuwe tactiek ontdekt. Cor verliest en de rest 
speelt remise.. 
 
Na deze teleurstelling moesten de koppies omhoog en tegen het zwakker ge-
achte Gooi en Eemland gespeeld worden. Als iedereen zorgvuldiger met zijn 
kansen had omgegaan hadden we 8-0 gewonnen. Nu werd het 6-2. Cor won 
binnen no-time een schijf tegen zijn achternaamgenoot en ging op een makke-
lijke overwinning af. Steven liet een 2 om 2 toe vanuit de opening, waardoor 
zijn tegenstander een makkelijker positie kreeg. Desondanks haalde Steven een 
zetje uit die een schijf won, maar niet de partij. Richard stond de hele partij wel 
goed, tegen de regerend aspirantenkampioen. Op het moment dat de stand 
leek om te slaan liep ook zijn tegenstander in een combinatie. Deze was direct 
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uit. Arjen had zijn tegenstander vanaf het begin onder druk gezet. Zijn tegen-
stander bleef zich echter koel verdedigen en wist nog het remisegaatje te vin-
den. 
 
Na deze overwinning hadden we alles in eigen hand. Tegen WSDV 2, wat zwak 
uitgekomen was, was een 5-3 overwinning genoeg. Reden genoeg voor Steven 
om gelijk alle risico’s te nemen en een schijf (tijdelijk?) binnen 15 zetten te ver-
liezen. Dit bleek echter een goed gambiet () en na het terugveroveren van 
het schijf werd er nog een extra schijf gewonnen. Daarna liep de tegenstander 
nog in een kleine combinatie met damgeven, waarna het uit was. Omdat de bar 
daarna interessanter was dan de rest van de partijen (sorry, jongens!) kan ik 
hier niet veel over schrijven. Alleen wel dat het gemakkelijk ging en er op het 
einde een 8-0 op het scorebord stond! Hierna werd wel bekend dat we in de 
moeilijkste halve finale poule gekomen waren, namelijk met WSDV, Den Haag 
en IJmuiden.  
 
Maarrrrrrrr voor die halve finale hadden we wel Frerik tot onze beschikking. 
Geen problemen toch? Daarnaast hadden we nog de nodige supporters mee-
gebracht, dus we waren tot het bot gemotiveerd. De ellende begon echter al 
voor we goed op weg waren. Frerik had “net” de trein gemist waardoor de rest 
moest wachten op Leiden. De reis door Leiden verliep echter soepeltjes, waar-
na we Cor met een kleine vertraging konden oppikken vanaf Zoetermeer. Cor 
zelf had het gerucht verspreid dat hij misschien wel met de fiets(?!!) zou komen 
naar de ontmoetingsplek, maar bleek toch de auto gepakt te hebben. De reis 
deed mij een beetje denken aan de beker van 3 jaar geleden. Met hetzelfde 
team hadden we een veel te strakke planning aangehouden en kwamen ruim 
45 minuten te laat wegens een enorme file. De klokken waren aangezet en een 
8-0 nederlaag was het feit. Ook toen was Frerik een kwartiertje later (terwijl we 
voor zijn huis stonden ). We plaatsten ons toen echter gemakkelijk.  
 
De file waar we nu in stonden viel mee, maar bij aankomst in Huissen waren 
alle partijen al gestart. De klokken van ons stonden echter nog niet aan, dus 
konden we “normaal” beginnen. De tegenstander was IJmuiden en kwam sterk 
uit. Steven was de eerste die uit was. Vanuit de Keller met verwisselde kleuren 
speelde Martin van Dijk het niet heel handig en Steven kreeg een goede aanval. 
De aanval werd eraf geruild, maar het voordeel bleef. De voetzoekers die klaar-
lagen werden handig ontweken waarna snel remise overeen gekomen werd. 
Cor stond de hele partij beter tegen Kees Pippel. Helaas kon er geen winnend 
voordeel behaald worden en moest Cor teleurgesteld een remise aannemen. Ik 
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dacht gezien te hebben dat Cor een combi had gemist, maar volgens Cor zat er 
nog een naslagje in. Aangezien sommige mensen alleen winstpartijen plaatsen 
kan dit niet gecontroleerd worden ;).   
 
De Meijer speelde een klassieke partij tegen Casper Remeijer. De opening was 
redelijk tam, maar Richard leek hier beter uit te komen. Hoe langer de partij 
duurde, hoe beter zichtbaar werd dat de randschijven van Richard niet heel 
handig waren. Met een slim offertje kon Richard nog naar een nipte remise 
spelen. Van Frerik zou het moeten gaan komen dan. Een leuke partij vanuit een 
scherpe opening; het werd voor mij echter niet duidelijk wie er nou beter 
stond. Pas toen tegenstander Jesse Bos in Parti Bonnard speelde bleek dat de 
stand echt heel slecht was voor Frerik. Hij probeerde het nog wel, maar moest 
helaas capituleren. Wederom een 5-3 nederlaag in de eerste ronde. 
  
De tweede ronde tegen WSDV was een groot fiasco. Meer dan deze woorden 
ga ik er dan niet aan vuilmaken. Meijer remise en de rest verloor.. 
Maar ondanks dat was er de laatste ronde nog een (theoretische) kans om door 
te gaan naar de finale. Er moest dan 6-2 gewonnen worden van Den Haag en 
WSDV moest 5-3 winnen van IJmuiden. Of zoiets. Na de loting werd bekend dat 
het alle kanten op kon gaan. Cor en Steven kregen dezelfde opening op het 
bord (32-28 16-21!) en kwamen beide in een Kvo terecht. Cor deed dit aanzien-
lijk beter en kreeg een mooie centrumaanval daarop volgend. Steven kwam 
zeer waarschijnlijk verloren te staan, maar wist na scherp blijven in het eind-
spel nog de remise te vinden. Een uitgebreide analyse van die partij staat op 
Alldraughts.  
 
Richard speelde een goede partij tegen Bas, waarbij het kanon van Richard erg 
sterk bleek te zijn, nadat er een schijf werd gewonnen bleek dat Bas genoeg 
compensatie had voor remise. Frerik speelde een goede partij en won een 
schijf...om er vervolgens achter te komen dat dit schijf vergiftigd was. Een der-
de 0 voor Frerik als gevolg. Weer een 5-3 nederlaag.  
 
Helaas dus niet de finaledag gehaald, en misschien erger nog wel: Volgend jaar 
provinciaal plaatsen voor de beker \-.-/ \-.-/ Toch hebben we het wel gezellig 
gehad zoals te zien is:  
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Steven den Hollander
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven? 
 
Wie ben je?  
Anton van Dusseldorp 
 
Wanneer en waar ben je geboren?  
14 jan. 1939 
 
Wat is je burgerlijke staat?  
Gehuwd 
 
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)  
Technische opleiding en later diverse managementsopleidingen. 
 
Hoe lang dam je al en hoe ben je met dammen begonnen?  
Ca. 30 jaar, begonnen door Cor zijn enthousiasme indertijd. 
 
Speel(de) je bij andere clubs?  
Ja, voor de provinciale competitie, maar dat wordt natuurlijk niet bedoeld. Nee 
dus, niet als lid bij andere clubs. 
 
Wat is je grootste prestatie op damgebied?  
Die prestaties zijn niet zo groot, maar de laatste 2 partijen waren tegen Jac van 
Delft voor het kampioenschap in groep C. Resultaat: gewonnen! 
 
Wat vind je het leukste aan dammen?  
Tja, eigenlijk alles wel maar het leukste is natuurlijk winnen. En natuurlijk de 
sfeer op de clubavonden. 
 
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld?  
In Salou ben ik 3 keer geweest. Dat was wel leuk, maar natuurlijk ook de sfeer 
en het mooie weer. 
 
Van welke muziek houd je?  
Liefst klassiek, maar dat heb ik in de loop der jaren geleerd van mijn vrouw Li-
enke, die al vele jaren op een oratoriumvereniging zingt en dan natuurlijk de 
uitvoeringen in de Pieterskerk in Leiden o.l.v. een super orkest en dirigent. 
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Wat is volgens jou de mooiste plek voor vakantie?  
We zijn al heel vaak in Lochem geweest en raken op de omgeving niet uitgeke-
ken. Komt misschien ook wel omdat het mijn geboortestreek een beetje is. 
Gaanderen in de gem. Doetinchem. Achterhoek dus! Maar een beetje Gronin-
ger ben ik ook wel wat men meestal wel kan horen. Geleerd in mijn jeugd. 
Maar ..... ook Drenthe, de Veluwe en Brabant zijn natuurlijk altijd mooi om daar 
je vakanties te houden. 
 
Waar geniet je het meest van?  
Het antwoord is al een beetje gegeven: een mooi concert dus onder begelei-
ding van een super orkest in de Pieterskerk. 
 
Wie is je grootste Angstgegner op het dambord?  
Angsgegners zal je bedoelen. De top! Altijd snel uit en niet echt spannend. 
 
Wat was het meest bepalende dammoment in je leven?  
Ik zou het niet weten, maar de gezelligheid op onze club is voor mijn erg be-
langrijk. 
 
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)  
Het zal dan muziek worden. Ga dus eens naar zo’n mooi concert in de Pieters-
kerk, zoals hierboven genoemd. Het is genieten! 
 
Oke, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (of 
een getal tussen de 0 en 10 waarmee we loten.)  
Jac van Delft. 
 
Verzin een nieuwe vraag voor het volgende interview en geef aan welke be-
staande vraag eruit mag? 
 
Eruit: Wie is je grootste Angstgegner op het dambord. 
Erin:  Tja, wat zal ik zeggen of schrijven in dit geval: “Laat iedereen eens actief 
worden om meer leden te krijgen, maar vooral jeugdleden!! Daar staat of valt 
de damsport in het algemeen mee en natuurlijk onze mooie en gezellige vere-
niging”. Ja toch? 
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Geheugencombinatietest 
 
Welkom bij de test der testen. Niet alleen wordt er van u verwacht dat u alle 
diagrammen oplost, maar daarnaast is voor elk diagram de vraag waar deze 
vandaan komt. Alle diagrammen hebben namelijk tussen 2008 en 2013 al een 
keer in het clubblad gestaan in verschillende rubrieken.  
 
De diagrammen staan in willekeurige volgorde. Ook moeilijk en makkellijk 
staan door elkaar heen, dus als de eerste 2 diagrammen bijvoorbeeld even niet 
lukken, geef de rest dan nog niet op. 
 
 

 
1. Wit aan zet  
forceert winst 
 

 
2. W.a.z. wint 

 
3.  W.a.z. wint 

 
4. 25-30? 
 

 
5. W.a.z. wint 

 
6. 21-26? 
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7. Forcing wit 

 
8. 31-27   14-20? 

 
9. w.a.z. wint. 

 

 
10. z.a.z. wint 

 
11. 10-15? 

 
12. forcing wit 

 

De antwoorden van de diagrammen zelf staan hieronder. Waar ze vandaan 
komen kunt u gewoon opzoeken, maar de lol is natuurlijk om er eerst een 
weddenschap op te zetten. 
 

Diagram 1: 47-42 (17-21) 25-20 (14x25) 38-32 (9-14, 10-14 of 19-23) 34-30 (25x45) 44-40 
(45x34) 39x8 (28x48) 42-38 (3x12) 31-26 (48x31) 36x07 (1x12) 26x8. 
Diagram 2: 24-19 36-31 34-30 28x30 33x13 30-24 27-22 39-33 43x5 
Diagram 3: 26-21 27-22 32x21 21-17 42-37 38x20 36-31 48-42 39-34 25x5 
Diagram 4: 33-28! 
Diagram 5: 44-39!, 35x44;  27-22, 18x27;  37-31, 26x28;  33x31, 44x33; 38x7. Na de ruil 8-12 
verliest zwart zijn voorpost. 
Diagram 6: 21-26? 33-28!! 22x* 38x 29-23 36-31 47-41 34-29 
Diagram 7:35-30! 14-19* 36-31 7-11* 29-23 26-21 34-29 29-23 x3 x47!! 
Diagram 8: 34-29 23x45 27-22 18x27  28-23 19x28 en 33x2  
Diagram 9: 27-21! 16x29 43-38 23x43 34x14 25x34 48x08! 
Diagram 10: 24-29! 33x24 18-22  27x20 08-12 24x13 16-21! 28x19 12-18 13x22 17x48 26x17 
48x40! 35x44 11x22.  
Diagram 11: 40-35! 15x24 37-32 28x37 41x21 16x27 34-30 25x34 39x10 04x15 33-28 22x42 
31x04 
Diagram 12: 40-35 14-19 37-31 26x28 26.33x11 23-28 (anders 39-33) 27-21 16x27  42-37 
07x16  38-32 27x38  43x05. 



  R D C 43 
 

 



R D C 44 
 

 


