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RDC4
Van de voorzitter
Beste lezers,
Het is weer de hoogste tijd om een stukje te schrijven voor ons clubblad, zo is
me duidelijk geworden na een ietwat dwingende mail van onze onvolprezen
redactie. Een nieuw damseizoen staat op het punt te beginnen.
De traditionele opening, middels een blitztoernooi, hebben we achter de rug.
Het was gelijk al lekker druk, wel met wat hulp van de gasten die deze zomer
aan het Rabobank-zomerkampioenschap hebben meegedaan. Maar een volle
zaal geeft altijd een goed gevoel.
Een verandering die we door gaan voeren is dat de jeugd van de donderdag
naar de vrijdag gaat. De tijd voor hen blijft van 19.00 uur tot 20.00 uur, misschien dat het in begin iets luidruchtiger wordt maar dat lijkt me geen probleem. Zo rustig zijn wij ook weer niet en het is wel zo leuk om de vorderingen
die ze maken eens van nabij te volgen.
Verder blijft het een punt van zorg dat ondanks alle inspanningen er steeds
meer leden zich afmelden voor de onderlinge wedstrijden, er dreigt zodoende
een te kleine groep vaste dammers te ontstaan, waardoor op termijn het
voortbestaan van de club in gevaar komt. Ik wil de afhakers vanaf deze plaats
oproepen om hun besluit te heroverwegen temeer daar ik er van overtuigd ben
dat je van niet dammen geen betere dammer wordt.
Voor de externe competitie ga ik me weer wagen wat voorspellingen te doen.
Het eerste team gaat dit jaar voor een topklassering: minimaal plek 3 is mijn
verwachting.
Voor het 2e team lijkt het dit seizoen een leerjaar te worden; maximaal een
play-off plaats. Dit lijkt me al een topprestatie.
Het provinciale topteam is weer een topper kwijt geraakt: Frerik mag/kan ook
niet meer zo vaak van huis en heeft zich hiervoor afgemeld. Meer dan een
plaats in de middenmoot lijkt er niet in te zitten zo is mijn verwachting.
Het pas gepromoveerde 2e provinciale team speelt dit seizoen in de 2e klasse
en kan denk ik wel een plaats in het zogenoemde linkerrijtje halen.

RDC5
Door het dalend aantal leden dat onderlinge speelt is het meer dan ooit noodzakelijk dat de provinciale competitie als een belangrijke peiler wordt gezien,
deze competitie zorgt ervoor dat we bij tijd en wijle een redelijk vol clublokaal
hebben. Met andere woorden: laten we er met ons allen voor zorgen dat we
met voldoende spelers in deze competitie uit kunnen komen.
Als bestuur gaan wij ons de komende tijd beraden over de personele invulling
van ons bestuursorgaan en welke aanpassingen er moeten gebeuren om te
komen tot een beter functioneren van onze club. Ik sluit daarbij niet uit dat we
onze ambities misschien iets bij moeten stellen. Het lijkt er nu mijn inziens op
dat te weinig mensen te veel doen met het risico dat wanneer dit hen te veel
wordt we met een nog groter probleem komen te zitten.
Niettemin wil ik jullie allemaal een prachtig damseizoen toewensen met veel
overwinningen met daarbij de kanttekening dat sport behalve winnaars ook
verliezers kent, maar dat beide onmisbaar zijn voor de sportbeleving.
Rinus Kromhout

RDC6
Van de redactie
Dit septembernummer is er een die traditioneel goed valt bij de accountants,
managers en analisten onder ons: weinig verslagen, maar veel lijstjes, data en
schema's. Een van die lijstjes is de ledenlijst en daarvoor namens onze secretaris graag uw aandacht: er bestaat het vermoeden dat deze lijst niet 100% actueel is, meestal vanwege gedeeltelijke adreswijzigingen (adres wel veranderd,
maar telefoonnummer niet). Daarom bij deze vraag of iedereen zijn/haar gegevens goed wil controleren en dan met name de telefoonnummers en emailadressen. Denk er ook aan eventueel een mobiel nummer door te geven. Wijzigingen kunnen per e-mail doorgegeven worden aan secretaris@damclubrdc.nl.

RDC7
Damkalender
vrijdag 4 september 2015
vrijdag 11 september 2015
vrijdag 11 september 2015
vrijdag 18 september 2015
zaterdag 19 september 2015
zaterdag 19 september 2015
maandag 21 september 2015
vrijdag 25 september 2015
vrijdag 25 september 2015
vrijdag 2 oktober 2015
zaterdag 3 oktober 2015
zaterdag 3 oktober 2015
donderdag 8 oktober 2015
vrijdag 9 oktober 2015
vrijdag 9 oktober 2015
vrijdag 16 oktober 2015
zaterdag 17 oktober 2015
zaterdag 17 oktober 2015
vrijdag 23 oktober 2015
vrijdag 23 oktober 2015
vrijdag 23 oktober 2015
vrijdag 30 oktober 2015
zaterdag 31 oktober 2015
zaterdag 31 oktober 2015
dinsdag 3 november 2015
donderdag 5 november 2015
vrijdag 6 november 2015
vrijdag 13 november 2015
woensdag 18 november 2015
vrijdag 20 november 2015
vrijdag 20 november 2015
vrijdag 27 november 2015
zaterdag 28 november 2015
zaterdag 28 november 2015
dinsdag 1 december 2015
vrijdag 4 december 2015
vrijdag 4 december 2015
vrijdag 11 december 2015
zaterdag 12 december 2015

Start Clubkampioenschap
Clubkampioenschap
RDC 2 provinciaal - Constant Charlois 2
Clubkampioenschap
RDC 1 - Lent
RDC 2 - Leids Damgenootschap
Velo Wateringen 2 - RDC 2 provinciaal
Clubkampioenschap
RDC 1 provinciaal - Damlust 2
Clubkampioenschap
Van Stigt Thans 2 - RDC 1
Zaanstreek - RDC 2
De Hofstad Dammers - RDC 1 provinciaal
Clubkampioenschap
RDC 2 provinciaal - Den Haag 3
Alternatief toernooi
RDC 1 - PSV Dammen
RDC 2 - Constant - Charlois
Clubkampioenschap
RDC 1 provinciaal - Van Stig Thans 2
RDC 2 provinciaal - De Lier 2
Clubkampioenschap
Heijmans Excelsior - RDC 1
Samen Sterk - RDC 2
Naaldwijk 2 - RDC 2 provinciaal
LDG Leiden - RDC 1 provinciaal
Clubkampioenschap
Clubkampioenschap
Constant Charlois - RDC 2 provinciaal
Clubkampioenschap
RDC 1 provinciaal - Damlust 1
Clubkampioenschap
RDC 1 - DES Lunteren
RDC 2 - VAD
Den Haag - RDC 1 provinciaal
Clubkampioenschap
RDC 2 provinciaal - Velo Wateringen 2
Clubkampioenschap
CEMA/De Vaste Zet - RDC 1

RDC8
zaterdag 12 december 2015
vrijdag 18 december 2015
zaterdag 19 december 2015
zaterdag 19 december 2015
vrijdag 25 december 2015
vrijdag 1 januari 2016
vrijdag 8 januari 2016
vrijdag 15 januari 2016
zaterdag 16 januari 2016
zaterdag 16 januari 2016
dinsdag 19 januari 2016
vrijdag 22 januari 2016
vrijdag 22 januari 2016
vrijdag 29 januari 2016
zaterdag 30 januari 2016
zaterdag 30 januari 2016
maandag 1 februari 2016
woensdag 3 februari 2016
vrijdag 5 februari 2016
vrijdag 12 februari 2016
zaterdag 13 februari 2016
zaterdag 13 februari 2016
vrijdag 19 februari 2016
vrijdag 19 februari 2016
vrijdag 26 februari 2016

SNA 2 - RDC 2
Kersttoernooi (alternatief toernooi)
RDC 1 - IJmuiden
RDC 2 - SSS Kampen
Kerstmis, geen dammen
Nieuwjaarsdag, geen dammen
Nieuwjaarstoernooi
Clubkampioenschap
Rivieren Dammers - RDC 1
020 2 - RDC 2
Den Haag 3 - RDC 2 provinciaal
RDC 1 provinciaal - Van Stig Thans 1
Clubkampioenschap
Clubkampioenschap
RDC 1 - DC Dordrecht
RDC 2 - HDC
De Lier 2 - RDC 2 provinciaal
Constant Charlois - RDC 1 provinciaal
Clubkampioenschap
Clubkampioenschap
Damvereniging VBI 2 - RDC 1
Den Haag - RDC 2
RDC 2 provinciaal - Naaldwijk 2
Clubkampioenschap
Laatste ronde Clubkampioenschap

RDC9
Rooster Hoofdklasse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Spelers
Richard Kromhout
Arjen de Mooij
Richard Meijer
Thomas Wielaard
Steven den Hollander
Marco de Leeuw
Arie Schoneveld
Daniël Boom
Cees van der Bosch
Rinus Kromhout

1

Speelschema 9 of 10 spelers:
Ronde 1
1-10
2-9
Ronde 2
10-6
7-5
Ronde 3
2-10
3-1
Ronde 4
10-7
8-6
Ronde 5
3-10
4-2
Ronde 6
10-8
9-7
Ronde 7
4-10
5-3
Ronde 8
10-9
1-8
Ronde 9
5-10
6-4
wedstrijdleider: Richard Meijer

2

3

3-8
8-4
4-9
9-5
5-1
1-6
6-2
2-7
7-3

4

4-7
9-3
5-8
1-4
6-9
2-5
7-1
3-6
8-2

5

6

5-6
1-2
6-7
2-3
7-8
3-4
8-9
4-5
9-1

7

8

9

10

R D C 10
Rooster Eerste klasse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Spelers
1
Jan Oudshoorn
Nico Mul
Jac van Delft
Anton van Dusseldorp
Kees Majoor
Teun de Kluyver
Jan Lute
Martijn Boekee
Jan Parlevliet
*
*
*

Speelschema:
11 of 12 spelers
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Ronde 6
Ronde 7
Ronde 8
Ronde 9
Ronde 10
Ronde 11

1-12
12-7
2-12
12-8
3-12
12-9
4-12
12-10
5-12
12-11
6-12

2

2-11
8-6
3-1
9-7
4-2
10-8
5-3
11-9
6-4
1-10
7-5

3

4

3-10
9-5
4-11
10-6
5-1
11-7
6-2
1-8
7-3
2-9
8-4

5

6

4-9
10-4
5-10
11-5
6-11
1-6
7-1
2-7
8-2
3-8
9-3

7

5-8
11-3
6-9
1-4
7-10
2-5
8-11
3-6
9-1
4-7
10-2

8

9

10

11

6-7
1-2
7-8
2-3
8-9
3-4
9-10
4-5
10-11
5-6
11-1

wedstrijdleider: Arie Schoneveld

* Deze plaatsen worden ingevuld door 3 jeugdspelers. Op dit moment is nog
niet bekend welke 3 spelers dat worden.
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Teamsamenstelling en rooster RDC 1
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. Tot

Laura Andriessen
Denise van Dam
Cor van Dusseldorp
Eric Hogewoning
Steven den Hollander
Richard Kromhout
Richard Meijer
Arjen de Mooij
Arie Schoneveld
Thomas Wielaard

LET OP: de speeldata zijn niet zoals gebruikelijk is om de twee weken. In november en december wijkt dit af. Noteer de data dus goed in je agenda .
Dag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

Datum
19 september 2015
3 oktober 2015
17 oktober 2015
31 oktober 2015
28 november 2015
12 december 2015
19 december 2015
16 januari 2016
30 januari 2016
13 februari 2016
27 februari 2016

Zaterdag

12 maart 2016

wedstrijd
RDC 1 - Lent
Van Stigt Thans 2 - RDC 1
RDC 1 - PSV Dammen
Heijmans Excelsior - RDC 1
RDC 1 - DES Lunteren
CEMA/De Vaste Zet - RDC 1
RDC 1 - IJmuiden
Rivieren Dammers - RDC 1
RDC 1 - DC Dordrecht
Damvereniging VBI 2 - RDC 1
RDC 1 - Micone
Nationale Competitie nacompetitie

Teamcaptain : Steven den Hollander
06-48452990
(071) 4023808
sjdhollander@gmail.com

R D C 12
Teamsamenstelling en rooster RDC 2
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. Tot

Gé Berbee
Daniël Boom
Cees van den Bosch
Gera Hol
Albert Huisman
Arno Kooloos
Marco de Leeuw
Nico Mul
Jan Parlevliet
Jack van de Plas
Casper Vroegop

LET OP: de speeldata zijn niet zoals gebruikelijk is om de twee weken. In november en december wijkt dit af. Noteer de data dus goed in je agenda .
Dag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

Datum
19 september 2015
3 oktober 2015
17 oktober 2015
31 oktober 2015
28 november 2015
12 december 2015
19 december 2015
16 januari 2016
30 januari 2016
13 februari 2016
27 februari 2016

Zaterdag

12 maart 2016

wedstrijd
RDC 2 - Leids Damgenootschap
Zaanstreek - RDC 2
RDC 2 - Constant - Charlois
Samen Sterk - RDC 2
RDC 2 - VAD
SNA 2 - RDC 2
RDC 2 - SSS Kampen
020 2 - RDC 2
RDC 2 - HDC
Den Haag - RDC 2
RDC 2 - Lelystad
Nationale Competitie nacompetitie

Teamcaptain : Jack van der Plas
06-42456851
theincrediblejack@hotmail.com

R D C 13
Teamsamenstelling en rooster RDC provinciaal
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tot

Cees van den Bosch
Steven den Hollander
Rinus Kromhout
Marco de Leeuw
Richard Meijer
Arjen de Mooij
Arie Schoneveld
Thomas Wielaard

Dag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Vrijdag
Woensdag

Datum
25 september 2015
8 oktober 2015
23 oktober 2015
5 november 2015
20 november 2015
1 december 2015
22 januari 2016
3 februari 2016

Teamcaptain : Rinus Kromhout
071-4023677
jkromhoutzn@hetnet.nl

wedstrijd
RDC 1 provinciaal - Damlust 2
De Hofstad Dammers - RDC 1 provinciaal
RDC 1 provinciaal - Van Stig Thans 2
LDG Leiden - RDC 1 provinciaal
RDC 1 provinciaal - Damlust 1
Den Haag - RDC 1 provinciaal
RDC 1 provinciaal - Van Stig Thans 1
Constant Charlois - RDC 1 provinciaal

R D C 14
Teamsamenstelling en rooster RDC 2 provinciaal
1.
1.
2.
3.
4.
5.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Gert van Delft
Jac van Delft
Anton van Dusseldorp
Kees Majoor
Teun de Kluyver
Reserves
Daniël Boom
Cees van den Bosch

Dag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag
Maandag
Vrijdag

Datum
11 september 2015
21 september 2015
9 oktober 2015
23 oktober 2015
3 november 2015
18 november 2015
4 december 2015
19 januari 2016
1 februari 2016
19 februari 2016

Teamcaptain : Rinus Kromhout
071-4023677
jkromhoutzn@hetnet.nl

wedstrijd
RDC 2 provinciaal - Constant Charlois 2
Velo Wateringen 2 - RDC 2 provinciaal
RDC 2 provinciaal - Den Haag 3
RDC 2 provinciaal - De Lier 2
Naaldwijk 2 - RDC 2 provinciaal
Constant Charlois - RDC 2 provinciaal
RDC 2 provinciaal - Velo Wateringen 2
Den Haag 3 - RDC 2 provinciaal
De Lier 2 - RDC 2 provinciaal
RDC 2 provinciaal - Naaldwijk 2

10. Tot

R D C 15
Verslag Rabobank-zomerdamtoernooi
Evenals de reguliere damavonden heeft het Rabobank-zomerdamtoernooi last
van een verminderde belangstelling om deze avonden te bezoeken. Om nu niet
direct negatief te beginnen, kunnen we ook weer constateren dat de groep die
dit jaar aanwezig was bestond uit echte liefhebbers die er dan ook - uitgezonderd vakantie - iedere vrijdag waren, wat resulteerde i ge iddeld zo
/
partijen.
Van andere verenigingen waren er natuurlijk Gé Berbee, Glenn Hardenberg ,
Alex Zwanenburg en Hans Tangelder. Stuk voor stuk, zoals ik al zei, echte liefhebbers. Glenn probeerde weer met ingewikkelde slagzetten zijn tegenstanders op de knieën te krijgen, en ook Hans wist weer onnavolgbare standen te
creëren op de 100 velden.
Al snel troffen de twee toppers Richard en Richard elkaar. Geen verrassing dus
dat een Richard dit duel won. Richard Kromhout pakte zodoende de koppositie
en stond deze niet meer af gedurende het toernooi. Met overmacht werd hij
dus Rabo kampioen. Tweede werd de andere Richard, en dat was Meijer ook
wel aan zijn stand verplicht eigenlijk.
Om plek drie werd fel gestreden. Op weerstandspunten wist Albert Huisman
uiteindelijk deze plek te veroveren. In de B-groep was de strijd zo mogelijk nog
heviger. Daniël Boom lag lange tijd op kop maar werd in de laatste ronde toch
nog ingehaald door Gé Berbee. Gé doet het gehele seizoen al van zich spreken
en dat resulteerde dus in een eerste plek. Derde in dit veld werd Glenn die net
iets te veel foutjes maakte, maar wel altijd gevaarlijk was.
Bij de jeugd tenslotte wist Jochem Kralt de beker te winnen.
Al met al was het weer een leuk toernooi, maar wat meer deelnemers zou het
nog leuker maken!
Arie Schoneveld

R D C 18
Voorbeschouwing RDC1
Als nieuwe captain van ons eerste team leek het mij leuk om een klein stukje te
schrijven over mijn verwachtingen en gedachtes voor komend seizoen. De selectie is dezelfde gebleven als vorig jaar. Vorig jaar wisten wij vrij makkelijk een
derde plaats te behalen in de hoofdklasse. Ondanks verlies in de laatste ronde
bleven wij op de derde plaats staan. Dat schept verwachtingen voor komend
jaar!
Bijkomend voordeel is dat de nummers 1 en 2 van vorig jaar, WSDV en TDV,
gepromoveerd zijn. Daar hebben wij twee degradanten voor terug gekregen,
maar deze vind ik toch wel zwakker dan WSDV en TDV. Vorig jaar werden wij in
de tweede ronde verassend geklopt door Harderwijk. Dit team is ook verdwenen uit onze klasse. Verder zijn Constant en Gooi&Eemland gedegradeerd. Dit
geeft een totaal van maar liefst 5 nieuwe teams ten opzichte van vorig jaar.
RDC-Lent
De eerste wedstrijd die op het schema staat is tegen Lent. Een tegenstander die
ons altijd wel goed ligt. Deze wedstrijd wordt ruim gewonnen, ondanks dat het
onze eerste wedstrijd is. Zoals bekend komt RDC slecht uit de startblokken,
maar nadat vorig jaar angstgegner VBI2 in de eerste ronde op geweldige manier verslagen werd is deze gewoonte voorbij. Niemand zal verliezen tijdens de
eerste ronde en er vallen 4 winstpartijen. Ook zullen de partijen snel klaar zijn,
want in de avond viert mijn schoonmoeder haar verjaardag.
Van Stigt Thans2-RDC
Van Stigt Thans is iets sterker geworden ten opzichte van vorig jaar. Ook is het
ratinggemiddelde ietsjes hoger dan die van ons. Toch kan ik mij niet heugen
ooit van ook maar een willekeurig team van Van Stigt Thans verloren te hebben. Daarom treden zij met angst aan tegen ons en laten daarnaast een bord
open. Toch wordt het een spannende partij die wij met een nipte 11-9 winnen.
De overwinningen en verliespartijen vliegen in het rond en het zal een waar
slachtveld worden.
RDC-PSV
Een team wat vorig jaar uit de eerste klasse is gepromoveerd. Wel zullen zij al
de eerste twee wedstrijden verloren hebben en wij zijn natuurlijk niet te beroerd om ze nog even een trap extra in het diepe te geven. Hoogtepunt van de
wedstrijd zal het moment zijn waarop Jan van den Hooff geluid denkt te horen
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en tijdens het luidkeels protesteren een ketser zal maken, wat een directe 2 zal
zijn. Deze wedstrijd zal soepeltjes resulteren in een 14-6 overwinning.
Heijmans-RDC
Onze eerste echte test zal komen tegen Heijmans. Vorig jaar wonnen wij vrij
makkelijk a ze, aar ze zij eer at ersterkt. Eri s geliefde tege sta der
is vervangen door een oud vrouwenkampioen. Deze wedstrijd zal zeer verassend met 10 remises eindigen in 10-10.
Tot zover de eerste wedstrijden. De rest is te lezen in het volgende clubblad!
Steven den Hollander

R D C 20

R D C 21
Rock & Roll Damtoernooi Wapenveld
Dit wordt een verslag zonder diagrammen. Enerzijds omdat dit toernooi een
3+2 tempo kende en er dus vast weinig hoogdravends is te melden, anderzijds
omdat het toernooi een 1 biertje per ronde –tempo kende en ik werkelijk geen
stand meer zou kunnen herinneren (ik weet wel nog dat ik van Steven won met
een zetje van Weiss. De belangrijkste reden is echter dat het nu zondag is en
Eric het stukje zo snel mogelijk moet hebben.
Dit jaar was de 3e editie van het Rock & Roll damtoernooi. De vorige twee keren werd het in Tilburg gespeeld, maar dit keer werden de dammers uit het
oosten en noorden des lands ook in de gelegenheid gesteld om een keer van
deze formule te genieten: er werd gespeeld bij Tapperij Teun in Wapenveld. De
formule is simpel: er wordt gedamd, maar tijdens het dammen hoeft het niet
stil te zijn, want er wordt Rock- en Metalmuziek gedraaid. Er wordt dan ook
niet om de knikkers gespeeld: de prijzen zijn alcoholische versnaperingen.
Dit trekt dammers aan van allerlei pluimage. Jonge, en laatjonge enthousiastelingen, de oudere garde die meer voor de Stones en ZZ-top komen, jeugdspelers die toevallig in de buurt wonen en Tjalling Goedemoed (een klasse apart, in
vele opzichten). Leuk is dat je bij aanmelding voor het toernooi ook een verzoeknummer kunt i die e . Als jou u
ertje da la gs ko t ku je helemaal uit je dak gaan terwijl je ondertussen door je vlag gaat.
De eerste keer hadden Steven en ik al meegedaan, vorig jaar hadden we de
uitnodiging gemist, maar dit jaar wilden we toch weer meedoen. Helaas hadden we geen andere enthousiastelingen uit de buurt kunnen vinden (mocht je
je geroepen voelen, meld je dan via arjendemooij@gmail.com en dan hou ik je
op de hoogte wanneer er weer een editie is).
De heenreis
De reis vanaf Leiden naar Wapenveld is lang, maar gelukkig wel makkelijk. Je
stapt in Leiden op de trein, in Zwolle uit, en daar stap je in een bus die je voor
de deur van Tapperij Teun afzet. Niet alle toernooien hadden die luxe qua bereikbaarheid. Vlak na de stop in Hilversum kwam er een ons bekende dammer
door de coupe lopen: Jan Terpstra.
Hoi Ja , doe je ook ee a daag? , roeg ik og, aar tegelijkertijd o d ik
dat vreemd, aangezien Jan in Friesland woont en over Hilversum niet echt de
snelste route naar Wapenveld. Nee Jan deed niet mee. Jan had zich tijdens het
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Heerhugowaard Open over laten halen om mee te doen aan Dammen op de
Dijk i Korte hoef erge s i de uurt a Hil ersu . Hij as s o hte ds o
6:30 van huis vertrokken en had afgesproken dat hij om 9:30 op het station
werd opgehaald. Helaas hadden de treinen iets vertraging en kwam hij te laat
aan op het station. Daar kwam er achter dat hij geen telefoonnummer had
meegenomen van degene die hem zou ophalen. Toen is hij maar weer op de
trei terug gestapt e is die dag dus zo
uur o der eg ge eest zo der ooit
een schijf aan te raken. Ik vind persoonlijk dat deze man een liefhebberserelidmaatschap verdient. De rest a de reis he e e Ja s a dere pro lemen mogen aanhoren. Helaas was hij ook zijn deodorant vergeten die ochtend,
dus dat was hier en daar wat ongemakkelijk. Je kunt niet alles hebben.
Tapperij Teun
Soepel en ruim op tijd stapten wij Tapperij Teun binnen. Het eerste dat opviel
was dat het een donkerbruine kroeg was. Dit betekende dat je op sommige
borden soms problemen had om de zwarte schijven te zien. Als Jan Schijff had
meegedaan had hij waarschijnlijk 23 mouwzetten uitgehaald.
Voorafgaa d aa zo toer ooi oet er atuurlijk e e i gespeeld orde .
Ook werd er een klein pilsje besteld. Toen ook al snel de tweede moest aantreden viel op dat de viltjes zo groot waren dat er makkelijk twee glazen tegelijkertijd op konden staan. Wat een uitvinding!
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Het toernooi
Het was een toernooi van veel onnauwkeurigheden, die steeds frequenter
werden naarmate de wijsheid zich steeds meer in de kan ging bevinden. Steven
wist zich de eerste 10 rondes nog rond de kop te begeven, maar daarna was
het niet veel meer. Voor mij begon het toernooi met een nederlaag (met een
schijf voor), maar daarna ging het redelijk soepel. Helaas morste ik wel hier en
daar wat punten (je wordt toch wat slordig, e zo
-om-2 is best moeilijk!).
Vooral de nederlaag tegen Antoine Koster, die helemaal verloren stond, toen
een schijf offerde en 6 dammen ging halen deed pijn. De overwinning op Steven smaakte echter zeer zoet.
Steven maakte ook zijn reputatie waar door wat onnatuurlijk dansjes te doen,
ra istis he leuze
ee te zi ge op de ijs a Se e Natio Ar
e atuurlijk nog wat inboedel kapot te gooien. Opvallend is dat hij tegen de top 12
slechts 3 punten haalt, maar tegen nummer 13 t/m 26 alleen maar overwinningen pakte. Hij is dus precies op de goede plek geëindigd.
Winnaar werd uiteindelijk Tjalling Goedemoed, gevolgd door Bert Aalbers op
de t eede e Ri k Hakkie Hak oort op de derde plek.
De muziek
De muziek is het speciale aan dit toernooi, en ik moet zeggen dat ik het heerlijk
ontspannend vind om onder het genot van snoeiende gitaren een potje te
schuiven, en zo af en toe lekker mee te bleren. Wel hebben we besloten dat we
het repertoire wat soft vonden, en dat we toch maar gaan kijken of we zelf ergens een Heavy Metal-damtoernooi van de grond kunnen krijgen (de winnaar
mag een dambord kapot slaan). Ook wil ik nogmaals mijn beklag doen omdat
mijn verzoeknummertje niet is gedraaid en wil ik bij deze de kans aangrijpen
om hem ij u alle aa te e ele : Groe e Ba a e
a Het U i ersu pje .
Luister, en uw leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
De terugreis
25 Juli, de dag waarop het toernooi gespeeld werd, staat natuurlijk in uw geheugen gegrift als de dag van het noodweer. Ik begreep dat in Noord-Holland
zelfs vele bomen ontworteld zijn. In Wapenveld regende het ook wel een
beetje, maar je kon eigenlijk onder een afdakje gewoon goed buiten staan. Ik
bedenk me eigenlijk nu pas dat het Dammen op de Dijk niet heel aangenaam
zal zijn geweest.
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Helaas hadden we uiteindelijk toch last van het weer, omdat er bij de NS natuurlijk weer van alles aan de hand was. De terugreis was dus niet zo simpel als
de heenreis, maar alle vertraging stelde ons wel in de gelegenheid nog even
wat junkfood naar binnen te werken bij de Smullers. Toen we uiteindelijk in de
trein zaten was de Belg Eddy Janssen ook bij ons aangeschoven. Ik weet niet
hoe het gesprek er op kwam, maar blijkbaar heeft hij een Israëlische vrouw, en
dus hij heeft o s ee uur la g o der eze i het Midde -Ooste o fli t , e
specifiek de Israel-Palestina kwestie. Ik heb geprobeerd heel intelligent te knikken en op de juiste moment een vraag te stellen en ik had het idee dat het
overtuigend overkwam. Ik zal het in nuchtere toestand nog eens navragen.

Toen onze wegen met Eddy zich scheiden was ik alleen met Steven en zijn
vriendin Marjolein en kwam het juveniele in ons naar boven. Het gespreksniveau werd bedenkelijk en op een gegeven moment heb ik nog aan het meisje
aast o s ge raagd: Pu k, at i d jij er a ? . Het a t oord as e e o tijke d als eelzegge d: Ik e iet Pu k! . Haar ader as het daar ee
eens.
Daarnaast heb ik nog wat mensen op de roltrap lastig gevallen, terwijl Steven
zijn irritantheid vooral op Marjolein richtte. Wat ik maar wil zeggen is dat er
voortaan misschien een verstandig iemand meemoet als chaperonne.
Arjen de Mooij
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Nijmegen Open 2015: Break a leg!
Ooit eens een damtoernooi gespeeld met een gebroken voet? Advies: nooit
doen. Ook al lijkt de blessure geen probleem voor het dammen, dat lag toch
even anders. Het trekt van iedere willekeurige dammer de aandacht en ook de
organisatie probeert je op allerlei manieren in de aandacht te zetten. 
En toch deed ik mee, aangezien ik het toch al van plan was voor ik een klein
ongelukje had. En de resultaten? Daar viel het één en ander op aan te merken.
Partijen werden traditioneel net niet gewonnen of onnodig verloren. Met een
gemiddelde score (10 punten uit 10 wedstrijden) eindigde ik dan ook.. volgens
toernooibase op de 68e plaats, net iets onder de middenmoot.
In de eerste ronde van het toernooi mocht ik het opnemen tegen de veteraan
Ton Holla. De partij was ronduit niet om aan te gluren maar toch werden de
twee punten binnengehaald. Door een kleine positionele fout kreeg ik een
schijf cadeau en niet veel later de partij, doordat
Ton in een klein lokzetje liep. Een droomstart van
het toernooi dus.
Op de tweede dag werd het pas echt interessant:
in de ochtendronde mocht ik het opnemen tegen
Theo Voorspuij. Voor mijn gevoel leek het de hele
wedstrijd goed te gaan en kwam ik daadwerkelijk
ook in een totaal gewonnen eindspel terecht. Het
feit blijft dan dat je het dan wel moet winnen natuurlijk. Met weinig tijd op de
klok (was te verwachten) speelde ik in het diagram hiernaast 46. 49-44? Terwijl
het simpele 01-06 natuurlijk wint. Zonde, al helemaal een aantal rondes later
toen Theo de koppositie in handen had..

51. 35-

In ronde drie mocht ik het opnemen tegen Jannes,
een wedstrijd waar je eigenlijk helemaal geen zin in
hebt tijdens een toernooi als Nijmegen Open. Toch
kreeg ik het voor elkaar een goede stand op het bord
te krijgen. Helaas was het voordeel niet gemakkelijk
uit te bouwen tot winst. In de stand van het diagram
lijkt het alsof zwart aan de winnende kant is, maar
schijn bedriegt. Jannes speelde het deels verrassende
! Dit geeft z art slagkeus. Slaa
et . …
lijkt iets eer te
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zij
aar ook slaa
et . …
is
niet iets wat je wilt. Ik koos uiteindelijk
voor de laatste optie, maar het mocht
niet baten: de partij eindigde in remise,
wat op papier gezien helemaal geen
slecht resultaat is natuurlijk.
In de vierde ronde was Chris Jurriëns de
tegenstander. De partij werd pas interessant in het late middenspel, waarin ik traditioneel met weinig tijd de partij
letterlijk weggaf. De winst was dichtbij, maar een verliespartij en de zin in een
vette hap werd het resultaat. Eigenlijk was de ronde die volgde het tegenovergestelde: Ab Steenbergen had veel meer uit zijn klassieke stand kunnen halen
maar gunde mij denk ik de overwinning. Overduidelijk een man met een goed
hart, zullen we maar zeggen 
En toen was het klaar met de goede wedstrijden. De vijf rondes die nog volgden waren verreweg van goed. Dit kwam deels door mijn eigen toedoen, zoals
in ronde zes tegen Alfons Ottink, een speler met een behoorlijke rating, ruim in
de 1300. Van te voren werd er nog gewaarschuwd dat ik vooral hem niet moest
laten omsingelen, helaas waren mijn gedachtes er totaal niet bij, wat resulteerde in een behoorlijk pijnlijke nederlaag. In de ronde die volgde werd ik toch
even mooi in de aandacht gezet door de organisatie met een rondeprijs, achteraf in mijn geval de poedelprijs. Een gebaar dat ze blij waren dat ik ondanks
mijn blessure toch meedeed aan Nijmegen Open. 
Helaas maakte deze rondeprijs mijn tegenstander in ronde zeven, onze geliefde
Harry Doormernik, niet geheel bang. De wedstrijd stelde weinig voor en binnen
twee uur kwamen we remise overeen. Harry had deze week al een statement
gemaakt door bewust niet op te komen dagen tegen Erik van de Weerdhof.
Harr as er zelf kort e o dig o er: Ik speel iet tege die klootzak. Ee
beetje jammer dat deze klootzak zo gemakkelijk aan de punten kan komen,
maar het gaf het toernooi wel een beetje sfeer, voor zover dat natuurlijk kan bij
een damtoernooi 
Ook in ronde acht was het geen goede wedstrijd. Lang had ik voordeel tegen
Ludger Buijs, maar na een enkele ruil zat er niks meer in. Ronde negen was dit
keer andere koek: ik werd geloot tegen Arie Janssen van Doorn, de man die mij
de hele week al heen en weer aan het rijden was tussen Wageningen en Nij-
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megen. Het werd een verschrikkelijk interessant potje waarbij ik een partie
Bonnard tegen mocht spelen. Dit kostte mij echter teveel tijd en uiteindelijk
liep ik in een gemakkelijke dam die ik een aantal zetten ervoor nog zag aankomen. Heel erg zonde, aangezien een plusscore er niet meer inzat wat voor teleurstelling zorgde. Ook in de laatste ronde mocht ik het namelijk als afsluiter
og op e e tege ee WSDV er, a elijk de taaie Leo Ste tjes. I ee totaal verloren stand voor mij koos Leo de perfecte voortzetting waardoor ik opeens gewonnen kwam te staan. (Jaja, alles is mogelijk) En als Leo dan even later
ook nog twee schijven weggeeft zijn de laatste punten binnen.
Al met al kan ik terugkijken op een toernooi met goede wedstrijden en een ervaring die ik weer meeneem voor het komende seizoen. Het was een geslaagde
week en het toernooi had verder weinig bijzonderheden. Op naar volgend jaar!
(De rondeprijs om goedkoper mee te doen moet natuurlijk wel benut worden)
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Ledenontwikkeling RDC, een analyse
U hoort en leest al jaren dat onze club een impuls van nieuwe leden goed kan
gebruiken en dan met name nieuwe jeugdleden. Verschillende initiatieven
worden daartoe ondernomen, zoals schooldammen en het huisdammerstoernooi. Maar hoe hoog is de nood nu eigenlijk? En wat is precies de oorzaak?
Naar mijn idee is het nodig om eerst de oorzaak te achterhalen en pas daarna
een strategie te maken voor het aantrekken van nieuwe leden.
Allereerst een schets van de situatie. Hieronder staat de ontwikkeling van ledenaantallen van 2004 t/m 2015 op basis van gegevens uit de ledenlijst. Zoals
te zien is, is vooral het aantal jeugdleden sterk gedaald, maar ook het aantal
senioren is aanzienlijk afgenomen, zeker als je je realiseert dat jeugdleden uiteindelijk senior worden.

Vrouwen?
Wat ik zelf altijd geroepen heb, is dat we meer vrouwen nodig hebben, zodat
het vooral na de wedstrijd extra gezellig is om nog een drankje te drinken. In de
cijfers vind ik hiervoor helaas geen ondersteuning. Sterker nog, op het moment
dat onze club het hoogste aantal dames had, was de daling het
sterkst....hmmmm. Niet te lang over nadenken, snel verder.
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Social Media
De opkomst van social media (facebook, twitter, e.d.) heeft veel impact gehad
op het bedrijfsleven. Organisaties die te laat op deze trend zijn ingesprongen,
hebben flink marktaandeel verloren. Zou dat ook voor onze damclub gelden?
Hieronder is ons ledenaantal afgezet tegen aantal facebook-gebruikers (x 100
miljoen). Hier is wel een aanwijzing te vinden, want op het moment dat facebook zijn sterkste groei doormaakte (2006-2009), verloren wij de meeste leden.
Hier ligt mijns inziens wel een aanknopingspunt voor ons bestuur. Waarschijnlijk zijn we al te laat, maar misschien alsnog een goede facebook-pagina voor
RDC opzetten?
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Politiek
Uiteindelijk is natuurlijk altijd alles de schuld van de politiek, dus laten we die
optie zeker niet uitsluiten. Gekeken is naar de kabinetssamenstelling door de
jaren heen.
In alle CDA-VVD kabinetten is ons ledenaantal stabiel, maar opvallend is dat
tijdens Balkenende IV een sterke daling is ingezet. Wat Balkende IV anders
maakt dan andere kabinetten is dat de PvdA en Christenunie meedoen. Het
meest logisch is om de PvdA de schuld te geven (geen toelichting nodig lijkt
me), maar als we naar het huidige kabinet kijken van VVD en PvdA, dan zien we
dat we ondanks de PvdA toch stabiel zijn. Het zou dan aan de Christenunie
kunnen liggen, maar het blijft lastig analyseren, zeker met al die coalities en de
verhoudingen daarbinnen.
Neem het in elk geval mee in uw overwegingen voor de volgende stemronde!

Eric Hogewoning
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