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Van de voorzitter
Het jaar 2015 is bijna voorbij en dan kijk je onwillekeurig terug op de dingen
die dit jaar gebeurd zijn. Allereerst natuurlijk ons 80-jarig bestaan met als sportief hoogtepunt de simultaan tegen de vice-wereldkampioen Jean-Marc
Ndjofang en daarna het geslaagde uitje met de partners naar Amsterdam.
Het kampioenschap van zowel het 2e in de landelijke 2e klasse als het eveneens
zwaar bevochten kampioenschap van het 2e provinciaal in de 3e klasse Z.H.D.B.
gaf dit jubileum een extra feestelijk tintje. Wat de persoonlijke prestaties betreft sprong de 2e plaats van Denise van Dam bij het kampioenschap van Nederland bij de vrouwen er dit jaar uit. Kortom op het sportieve vlak deden we
het als club weer best .
Een verheugende ontwikkeling was er ook bij de jeugd te zien: was er vorig
jaar sprake van een klein groepje van ongeveer 5 belangstellende kinderen,
sinds we de jeugd op vrijdag avond laten dammen is het aantal gegroeid tot
een twaalftal. Met als gevolg dat Richard al om assistentie heeft verzocht en
het ook heeft gekregen. Cees v.d. B en Mariëlle bedankt!
Wat de toekomst betreft is op de algemene ledenvergadering het besluit genomen om te verhuizen naar de Wihelmina school. Ik hoop dat wij door dit besluit financieel in een betere positie terecht komen. Gebleken is de afgelopen
jaren dat het innen van donateursgelden steeds lastiger wordt, mede doordat
het donateursbestand vergrijst en het winnen van nieuwe donateurs ons niet
gemakkelijk afgaat. De kantine-opbrengsten zijn daarom een welkome aanvulling op ons slinkend banksaldo. Wel besef ik dat de tijden van vroeger, met
name de tijd in de gemeentewerf, niet meer terug komen. Wij zijn nu eenmaal
een kleinere club geworden.
Vanaf deze plaats wil ik nog even stilstaan bij het feit dat een aantal leden dit
jaar op pijnlijke wijze geconfronteerd zijn met de kwetsbaarheid van het bestaan hetzij bij zichzelf of in hun naaste omgeving. Ik wens hen en hun naaste
alle goeds toe. Tot slot wens ik jullie prettig feestdagen en een gelukkig 2016
toe en hoop jullie allemaal te ontmoeten op 8 januari op ons Nieuwjaars toernooi in onze nieuwe speelzaal in de Wilhelminaschool.
Rinus Kromhout

RDC5
Van de redactie
De redactie was verblijd te zien dat Daniël Boom de pen heeft opgenomen om
de wedstrijden van RDC 2 provinciaal te verslaan. Dankjewel Daniël en welkom
in het vaste schrijverspanel!
De redactie kreeg ook een tip van Jack van der Plas om eens te kijken in de
Katwijkse Post, vanwege een mooi interview met onze jeugdige topper Marco
de Leeuw. Misschien dat we dat artikel ook in ons clubblad mochten plaatsen.
Dank voor de tip Jack!
Plaatsen mocht inderdaad van uitgeverij Verhagen, maar dan het praktische
gedeelte: het daadwerkelijk overnemen. Dat blijkt vaak meer werk dan je op
het gezicht denkt. Inscannen is meestal geen optie, omdat er te veel kwaliteit
verloren gaat om het nog leesbaar te houden. Online is de pagina beveiligd tegen simpel knip- en plakwerk en het overnemen als plaatje heeft hetzelfde
probleem als scannen. Resteert een avontuur met OCR software (dit is software die tekst uit plaatjes probeert te herkennen), maar dit is óf dure software of
'gratis' software met ongewenste bijwerkingen (dat bijv. alle letters 'f' als 't'
worden herkend).
Een lang verhaal kort, het delen van de link is een stuk eenvoudiger. Nu is het
artikel ook in de Rijnsburger verschenen en aangezien we nog steeds een Rijnsburgse Damclub zijn, verkiezen we dat natuurlijk boven de Katwijkse Post ;-)
Zie: http://www.uitgeverijverhagen.nl/de-rijnsburger
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Damkalender
vrijdag 18 december 2015
zaterdag 19 december 2015
zaterdag 19 december 2015
vrijdag 25 december 2015
vrijdag 1 januari 2016
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zaterdag 16 januari 2016
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vrijdag 22 januari 2016
vrijdag 22 januari 2016
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vrijdag 5 februari 2016
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zaterdag 13 februari 2016
vrijdag 19 februari 2016
vrijdag 19 februari 2016
vrijdag 26 februari 2016

Kersttoernooi (alternatief toernooi)
RDC 1 - IJmuiden
RDC 2 - SSS Kampen
1e Kerstdag, 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 Stigt 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
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Hoofdklasse
Na het Rabotoernooi en het traditionele Blitz-toernooi, maar nog vóór het JKT
en het gelijktijdig gehouden tweederangs toernooitje wat leuke sier probeerde
te maken met de term “NK” in de naam, was het tijd om de degens te kruisen
in het clubkampioenschap. Traditioneel een lange competitie, met relatief grote groepen en veel wedstrijddagen, maar ook allerhande provinciale verplichtingen die het spelen van alle wedstrijden nog wel eens verhinderen. Of een
deal met de wederhelft, dat beide om en om de vrijdagen mogen invullen met
thuis blijven en ‘iets anders’.
Waar Steven de afgelopen onderlinge competities al geregeld moeite had zijn
wedstrijden te halen, besloot hij het deze keer over een hele andere boeg te
gooien: hij zegde op voorhand af… Erg jammer natuurlijk dat zo’n spelmaker er
niet bij is dit seizoen. Daarom een wat mager aantal van negen spelers dit keer
die strijden om de hoogste eer en een stuk blik.
Traditiegetrouwe zijn er in de december tussenstand grote verschillen in het
aantal gespeelde wedstrijden. Uiteraard is Arie als altijd de eerste die al zijn
wedstrijden heeft gespeeld. Arie eindigt daarmee als achtste, dus net onder de
streep voor directe plaatsing voor het eerste in de nationale competitie.
In tegenstelling tot eerdere jaren ditmaal geen Cor (mag al ruim een jaar niet
meer op vrijdag dammen) of Richard K bovenaan. Nee, een verrassende naam
prijkt in december bovenaan de ranglijst. Thomas heeft zich naar eigen zeggen
wat meer verdiept in openingen en dat werpt zijn vruchten af. Oh ja, en dat hij
de enige is die nog niet tegen een nederlaag is aangelopen, dat helpt natuurlijk
ook om hoog te staan.
Nummers twee en drie zijn ook niet de alledaagse namen: Rinus en Cees hielden beide de nodige toppers op een punt en met her en der wat overwinningen erbij staan ze zomaar gedeeld tweede / derde.
Ondanks dat ze pas op een gedeelde vijfde / zesde plek zijn terug te vinden, zijn
Richard K en Arjen wellicht nog steeds de gevaarlijkste uitdagers voor Thomas
voor de titel. Zowel Arjen als Richard K heeft nog twee wedstrijden tegoed ten
opzichte van Thomas en zij hebben allebei ook evenveel verliespunten. Veel zal
dus afhangen van de wedstrijd Thomas – Richard K die wegens ziekte is uitgesteld.
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Als negende en laatste staat en blijft Daniël, die met nog één wedstrijd te gaan
nummer acht Arie niet meer kan inhalen. Hij wilde graag zijn krachten eens meten in de hoofdklasse, maar zijn eerste kennismaking is niet bijster positief uitgevallen, met een overwinning tegen Arie en verder louter nullen. Tijdens de
wedstrijden valt hij nu nog vooral op doordat hij moeilijk stil te krijgen is. Als
hart onder de riem wil ik graag de vergelijking maken met Marco. Ook Marco
was in het verleden niet meer dan kanonnenvoer, maar die heeft deze competitie goed van zich laten horen door Richard K gestroomlijnd aan zijn zegekar te
binden. Wat niet is, kan dus nog komen.
Voor de gedetailleerde stand verwijs ik graag naar de website van de club. De
techniek beperkt zich uiteraard tot eigen partijen en toernooibase.
Het eerste diagram komt uit de partij tussen Richard M en Thomas. Thomas moet met zwart erg
oppassen voor kleine zetjes en voor vastloopvarianten. Directe zetjes bijvoorbeeld na 01…18-23 02.3329 24x32 03.39x08 of na 01…13-19 02.33-29 24x32
03.39x28 22x33 04.31x24 20x29. Ook na 01…20-25
is de muziek gauw uit de stand met 02.45-40! dreigt
te combineren met 03.35-30 25x45 04.44-40 45x34
05.39x08 en ook 02…03-09 helpt niet meer: 03.3530 25x45 04.44-40 45x34 05.39x08 12x03 06.33-28 22x33 07.31x04. Na rijp beraad vond Thomas de redding met 01…24-29! 02.33x24 20x29. De zwarte schijven op 27 en 29 lijken op de tocht te staan, maar niets is minder waar. De
schijfwinst met 03.39-33 is vergiftigd door 03…18-23! 04.33x24 22-28 05.31x33
13-19 06.24x13 12-18 07.13x22 17x50 met dam en ook 03.37-32 is geen slimme winstpoging door 03…22-28! 04.31x24 13-19 05.24x22 17x48 met dam.
Richard vervolgde daarom met 03.44-40 dreigt alsnog met 04.39-33 een schijf
te winnen, maar daar had Thomas op gerekend: 03…18-23(!) waarna wederom
op zowel 04.37-32 als 04.39-33 een dam volgt. Richard wilde 04…23-28 niet
toelaten en vervolgde daarom toch maar met 04.37-32 22-28 05.31x24 13-19
06.24x13 12-18 07.13x22 17x48 met uiteindelijk remise.
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Wat luchtigere kost in de partij tussen Arjen en
Arie. Arie vervolgde in deze stand met 01…15-20
ongetwijfeld bedoeld om een klassieke stand te
krijgen. Zwart staat immers drie tempi achter, dus
je moet wat… Maar niet 01…15-20? vanwege
02.28-22! 17x28 03.34-30 25x34 04.40x29 23x34
05.32x25 en met twee schijven minder was Arie in
het vervolg natuurlijk kansloos. Arie zou Arie echter
niet zijn als hij de gifbeker niet tot de laatste druppel had leeggedronken.
Daniël staat er daarentegen niet zo om bekend
gifbekers een warm hart toe te dragen. Toen hij
tegen Richard K al vroeg in de partij een dam op het
bord kreeg, besloot hij de eer aan zichzelf te
houden. Na 01…01-07?? was het gauw over met
02.35-30 24x35 03.29-24 20x29 04.34x01.

Tot slot mag de spetterende winst van Marco op
voormalig trainer Richard K natuurlijk niet ontbreken. Richard K is in de diagramstand al aan lagerwal
geraakt. Marco dreigt met een simpel terugruiltje
(01…14-20 02.25x14 19x10) wit helemaal vast te
laten lopen. Richard K gooit er daarom maar een
schijf tegenaan met 01.25-20 14x25 (terugslaan is
handiger overigens) 02.37-31 17-21 ruilt de schijfwinst in veiligheid 03.26x17 22x11 04.31x22 28x17
05.36-31of? 23-28! 06.33x22 17x28 07.31-27of? 19-23 dreigt met achterlopen
nog een schijf te winnen, dus 08.27-21of? 28-32 09.39-33of? en nu de elegante
doodsteek 09…25-30!! 10.34x25 32-37! met driedubbele oppositie. Mooi gedaan!
Richard Meijer
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Eerste Klasse
De eerste klasse bestaat dit jaar uit 12 deelnemers. Voor het eerst spelen drie
jeugdleden mee, Rune, Wouter en Mats. Het is niet verwonderlijk dat deze jonge heren het moeilijk hebben tegen de oudgedienden. Ik weet echter zeker dat
het een kwestie van tijd is dat deze jongens beter gaan dammen en punten
gaan scoren, even doorbijten dus.
Onverstoorbaar als altijd speelt Jan Oudshoorn zijn partijtjes.
Met 7 gespeeld 14 punten is hij de te kloppen man, al weet ik niet wie dit voor
elkaar gaat krijgen. Achtervolgers vermorsen nogal wat punten namelijk.
Zo kreeg Nico Mul onverwacht een nul te slikken tegen de altijd lastige Jac van
Delft, en ook in het treffen met Jan dolf hij het onderspit. Jan Parlevliet heeft
nog weinig gespeeld maar ook hij liep tegen een onverwachte nederlaag aan
tegen Anton van Dusseldorp. Anton doet het lang niet slecht, remise tegen Nico en dus winst tegen Jan Parlevliet. Jac van Delft heeft trouwens ook nog een
100 procent score. De partijen tegen Jan Ouds en Martijn en Jan Parlevliet zullen cruciaal zijn.
Ook Teun doet leuk mee. Zo bereikte hij een gewonnen stand tegen Martijn
Boekee maar was hij teveel gefocust op het behalen van een, veel te dure, dam
waardoor Martijn uiteindelijk zelfs nog de partij won. Kees Majoor speelt wat
onvoorzichtig en dit kost hem veel punten, vandaar een plaats in de lagere regionen. Jan Lute beleeft nog steeds veel plezier aan zijn partijen op de vrijdagavond. Met veel inzet heeft hij zelfs 4 punten weten te verzamelen, klasse!!
Aan de verrichtingen van Martijn kun je zien dat hij enige tijd niet heeft gespeeld. Met nog weinig partijen gespeeld heeft hij echter wel de mogelijkheid
flink te stijgen op de ranglijst. Voor de stand verwijs ik U naar de website.
Arie Schoneveld
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Nationale Competitie RDC 1
Een week voor de deadline kwam het mailtje weer: graag volgende week een
stukje aanleveren voor het clubblad, zodat we nog dit jaar een nieuw nummer
kunnen uitbrengen. Altijd lekker. Helemaal omdat schrijver dezes de daarop
volgende week met vakantie ging. En de lieftallige, charmante secretaris die de
mail had gestuurd, wist dat dondersgoed. Die ging namelijk mee. Dus feitelijk
blijven er dan nog wel twee dagen over om twee stukjes te schrijven. Op zich
geen onoverkomelijk probleem, ware het niet dat er nogal wat ‘afleiding’ rond
rent in huize Meijer. Tussen de slaapjes door moest het dus gebeuren.
Enige voordeel was dat in het mailtje van de secretaris stond dat óf Richard M,
óf Steven het stukje voor RDC 1 moest schrijven. Om kans te maken die taak
succesvol af te schuiven, had Steven gezegd dat zijn stukjes voor de website
wel gebruikt mochten worden. Nu staat natuurlijk in de wet dat plagiaat niet
mag. Maar nood breekt wet en als het met toestemming is, gelden er weer andere regels, dus… toch maar de makkelijke weg gekozen. De tekstuele omlijsting van de techniek komt dit keer dan ook van Steven. Waarvoor vanaf deze
plek mijn grote dank!
Ronde 1: RDC 1 - Lent 13-7
Het seizoen is weer begonnen voor de Rijnsburgse damclub. Zaterdag 19 september kwam het team uit Lent, wat een spannende wedstrijd beloofde te
worden. Wedstrijden tussen RDC en Lent worden meestal met een kleine
overwinning afgesloten. Tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen startte het
basisteam van RDC. Er werd gekozen voor een opstelling met de volgende spelers.
1. Thomas Wielaard - de strateeg van het team. Verliest heel weinig en een
betrouwbare factor.
2. Richard Meijer - absolute vleugelspeler. Eerste minuten wat onzeker, maar
hoe langer de wedstrijd duurt, hoe beter.
3. Richard Kromhout - voormalig captain en vorig jaar goed voor wel 7 treffers.
Wordt wegens zijn spel ook wel Krompoot genoemd.
4. Cor van Dusseldorp - topscorer overall. Bijna elke wedstrijd wel trefzeker,
zelden een offday.
5. Denise van Dam - de dame die altijd vol voor de aanval gaat. Kan op momenten wanneer het nodig is bepalend zijn.
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6. Arie Schoneveld - echte vechter van het team. Zal nooit opgeven vanuit een
achterstand en strijdt tot de laatste schijf.
7. Steven den Hollander - nieuwe aanvoeder en handige speler. Weet meestal
nog wel een gaatje te vinden als het om ontsnappen gaat.
8. Arjen de Mooij - de creatieve speler. Kiest soms meer voor de schoonheid
dan voor verstandige zetten.
9. Laura Andriessen - onze degelijkheid. Is meestal wel een zekerheid voor een
remise.
10.Eric Hogewoning - de tijdnood specialist. Hoe minder tijd Eric heeft, hoe beter het gaat. Wist vorig seizoen een grootmeester te vloeren.
De start was geweldig. Richard Kromhout wist tegen zijn sterke tegenstander te
verslaan. Tijdens een enorm spannende centrumaanval vs omsingeling kwam
Richard met een gambiet. Zijn tegenstander liep vervolgens in een niet al te
moeilijke combinatie waarna Richard won. Steven den Hollander wist vervolgens zijn partij winnend af te sluiten. Na in het middenspel bedenkelijk te hebben gestaan wist hij met een van de laatste trucjes nog te winnen. Tegelijkertijd
kwam er opgewonden gepraat uit de andere hoek. Cor van Dusseldorp wist
met een geweldig mooie, verassende combinatie zijn sterke tegenstander te
verslaan. Achteraf bleek Cor de ingewikkelde stand al goed te hebben doorgerekend.
Met een 6-0 voorsprong leek de te optimistische voorspelling die van te voren
uitgesproken werd (we winnen er vier en niemand verliest!) nog even dichtbij
te komen. Richard Meijer speelde een voor zijn doen rustige partij. Het evenwicht werd niet verbroken en een gelijkwaardige remise was het resultaat.
Hierna kregen we onze eerste verliespartij te verwerken. Laura Andriessen
stond de hele partij al wat onder druk tegen de aanval van haar tegenstander.
Toen de stand wat bij leek te trekken bleek haar tegenstander genoeg voordeel
te hebben om te winnen. Denise van Dam miste in haar partij een schitterende
winst, wat zou leiden tot een drievoudige oppositie. Door tijdgebrek zag zij deze combinatie niet. Vervolgens stond zij verloren, maar de tegenstander wist
het niet af te maken, remise dus.
Arjen de Mooij is enkele jaren geleden transfervrij overgekomen van Lent.
Sindsdien heeft hij grote moeite met spelen tegen Lent. Ook deze zaterdag
weer. Hij kon niet echt voordeel behalen, maar miste een combinatie. Dat de
overgebleven stand niet verloren was is een klein wonder. Thomas Wielaard
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stond de hele partij wel iets makkelijker. Na het behalen van een voordelig
eindspel werd dit professioneel omgezet in winst.
Arie Schoneveld wist met zijn vechtdammen in een spannende partij een schijf
te winnen van zijn tegenstander. Dit schijf moest later worden ingeleverd en
een goede remise was het resultaat. Tot slot zat Eric Hogewoning nog. Eric
speelt weinig partijen per jaar en dit leek hem op te gaan breken. Zijn tegenstander speelde een mooie aanvalspartij en leek te gaan winnen. Eric wist nog
net het remisegaatje te vinden. Totaal een goede overwinning van 13-7. Over
twee weken staat de lastige uitwedstrijd tegen Van Stigt Thans 2 op het programma, waarmee wij gaan proberen weer te winnen.
Na 01…24-29 besloot Richard K dat het tijd was om
die ver opgedrongen schijven van zijn tegenstander
Thijs Gerritsen op te ruimen. Hij kwam met het
ludieke 02.35-30(!) 29x40 03.38-33 waarna hij
dreigt met 04.31-27 22x31 05.33x24 een tweetal
schijven te winnen. Zwart kon geen bevredigende
winstpoging vinden, dus besloot hij de winstpoging
te staken met 03…08-13 04.31-27 22x31 05.33x11
16x07 06.36x27. Het gevaarlijkste moment in een
dampartij is altijd het moment waarop je je realiseert dat winnen niet meer
gaat. Je berust in een punt en denkt dan plotseling dat alles wel naar remise zal
lopen. De overgrote meerderheid van de zetten voor zwart leiden ook naar
remise, maar nou net niet de zet waar Thijs mee kwam: 06…40-45? Richard K
maakte het hardhandig af met 07.30-24! 19x30 08.32-28 23x41 09.42-37 41x21
10.26x10 en na nog wat overbodige zetten gaf zwart gedesillusioneerd op.
Steven heeft in het tweede diagram inmiddels al
het betere van het spel. Met 01.32-28(!) dwingt hij
Eep van Manen tot het onooglijke 01…31-36
02.28x17 18-23 03.29x18 13x11 met een lastige,
maar remise te houden stand. Zwart zag dat niet
zitten (niet heel onlogisch) en besloot tot de terugruil met 01…16-21(?) 02.28x17 21x12 waarna Steven met 03.33-28! de logische voortzetting 03…1217 wist te verhinderen. Dat had zwart alleen even
gemist, dus hij liep met open ogen in de val: 03…12-17? 04.20-14! 19x10 05.2923 18x29 06.30-24 29x20 07.25x05 en zwart gaf op. Alleen met een dubbeloffer
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had zwart nog mogen hopen op een wonder via 03…19-24 04.30x17 18-23
05.28x19 09-14 06.20x09 04x33 met een heel slecht, maar misschien nog niet
direct verloren eindspel.
De mooiste combinatie van de dag – misschien
zelfs wel van de hele nationale competitie, kwam
op naam van Cor. In de derde diagramstand is op
zich nog weinig aan de hand voor wit, afgezien van
de dreiging 01…18-22 natuurlijk. 01.39-34 is niet
heel aantrekkelijk vanwege 01…09-14 02.34x12
17x08 03.26x17 11x42 04.47x38 25-30! 05.35x24
19x30 06.40-35of? 14-19 07.35x24 19x30 en zwart
dreigt heel goedkoop door te breken. De keuze
voor 01.39-33 van Maarten Nas is dus hartstikke logisch. Er gingen nog steeds
geen alarmbellen rinkelen toen Cor met 01…25-30(!) kwam. Onterecht, zo
bleek, want na 02.33x24? haalde Cor vernietigend uit met 02…18-22!! 03.27x18
13x42 04.24x04 42-48 05.35x24 nog steeds verkeerde wit in de blijde overtuiging dat Cor een remisepoging deed, maar nee: 05…21-27!! 06.32x12 16-21
07.26x17 11x22! (briljant, die witte schijf op 12) 08.04x27 48x16!! en wit had er
vrede mee op deze manier te verliezen.
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Vervolgens twee jammerlijk gemiste kansen. Eerst
Arjen, die in de veronderstelling leek dat hij met
zwart aan de noodrem moet trekken. Hij staat echter gewoon gewonnen. Het begin was nog goed:
01…18-23! 02.27x18, want op 02.29x18 volgt een
winnende dam met 02…12x23 03.27x29 19-23
04.29x18 24-30 05.35x24 20x49. Maar ook na
02.27x18 had Arjen een winnende dam kunnen uithalen, maar dan via 02…23-28! 03.33x11 12x23!
04.29x18 24-29 05.34x23 19x48. Helaas miste Arjen die kans en ging hij met
02…17-21 03.26x17 12x21 voor een punt. Gelukkig haalde hij dat dan ook wel
binnen.
Daarna eentje van Denise. In de diagramstand
had Denise met een prachtige driedubbele
oppositie kunnen winnen na 01.30-24! 19x39
02.28x08 03x12 03.37-31 26x28 04.40-34 29x40
05.35x13 12-18of? 06.13x22 17x28 07.27-21!
Toch jammer dat ze die winst pas zag toen ze al
01.30-25(?) uit haar vingers had laten komen.
Dat had de score nog wat verder kunnen
oppoetsen.

Ronde 2: Van Stigt Thans 2 – RDC 1 9-11
Op 3 oktober trok het eerste van RDC naar Schiedam. Normaliter wint Rijnsburg bijna altijd van Schiedam 2, maar Schiedam had haar team versterkt afgelopen zomer. Bij aankomst bleek de sterkste speler van Schiedam echter niet
aanwezig, maar wel twee sterke(re?) invallers. De loting beloofde een spannende middag, en dat werd het zeker!
Eric Hogewoning was deze middag als eerst klaar. Na een spannende opening
waarbij Eric opgesloten werd door zijn gelijkwaardige tegenstander was het
zeer de vraag wie er beter stond. Eric trapte in een mooie combinatie, maar zijn
tegenstander zag dit echter niet. Eén zet later liep de tegenstander van Eric
echter in een combinatie en dit zag Eric wel! Helaas wist Eric met een dam voor
twee schijven niet het juiste vervolg te kiezen in en liep nog in een van de laatste trucjes. De remise was gezien het spelverloop een terechte uitslag. Steven
den Hollander trof een invaller die eigenlijk in het eerste team speelt. De inval-
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ler was op papier een stuk sterker, maar daar trok Steven zich niets van aan.
Vanaf het begin werd de aanval gekozen waarbij zijn tegenstander ook kansen
leek te krijgen. Hoe langer de partij duurde hoe beter de stand voor Steven
bleek. Toch kwam winst nooit ter sprake, maar een probleemloze remise was
zijn beloning.
Richard Kromhout zorgde voor het derde gelijkspel. Vorig jaar wist hij zijn gevaarlijke tegenstander nog te verslaan, maar deze had zich goed voorbereid. De
partij was tot het middelspel gelijkwaardig, maar met behulp van een verassend trucje van Richard leek hij wat voordeel te krijgen. Met de nadruk op leek,
want Richard kwam niet verder dan een remise. Toen was het de beurt van
Schiedam om de eerste overwinning te boeken. Richard Meijer kreeg de andere sterke invaller, maar normaal gesproken hoeft Richard hier niet van te verliezen. De opening was erg boeiend, en een rare stand ontstond toen beide
voorposten eraf werden gehaald. Richard was veel meer tijd kwijt dan zijn tegenstander en mede daardoor wist hij geen goed vervolg te geven aan de partij. Denise van Dam was intussen al in een kleine combinatie gelopen en geen
enkel bord leek in de buurt te komen van winstkansen.
De vrees werd groter toen onze kopman Cor van Dusseldorp geen kansen wist
te creëren. Achteraf bleek hij heel slecht te staan en misschien zelfs verloren.
Zijn tegenstander speelde een degelijke partij en Cor kon er niet doorheen komen. De ommekeer in de wedstrijd was echter de partij van Arie Schoneveld.
Ook Arie trof het niet met een erg sterke tegenstander. Vooraf kende hij echter
geen angst, getuigende de zin:”Het zal mij verrotten wie ik krijg”. De opening
was echter niet lekker voor Arie. Telkens had hij maar één zet en wist met veel
pijn en moeite uit de opsluiting te komen. Zijn tegenstander wou daarna echter
te veel van de stand en Arie counterde keihard terug. Met concentratie tot de
laatste zet wist hij een schitterende en vooral belangrijke overwinning te boeken. Dit leverde hem een dikverdiende smurf op.
Een andere smurf voor Rijnsburg was de remise van Laura Andriessen. Ook zij
trof het niet met de sterkste basisspeler. Laura liet zich echter niet van de wijs
brengen en bleef uiterst kalm de goede zetten spelen. Haar tegenstander kon
geen winst vinden en Laura had haar smurfje binnen. Thomas Wielaard wist
niet heel veel te bereiken in zijn partij. Zijn tegenstander liep echter nog in een
kleine combinatie en Thomas wist Rijnsburg op voorsprong te zetten. Er kon
opgelucht adem gehaald worden, want met de nog twee resterende partijen
kon er niet meer verloren worden. Denise van Dam, de huidige nummer 2 bij
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de vrouwen van Nederland, was al vroeg in de partij een dam achter gekomen
tegen de voormalig nummer 2 bij de vrouwen. Zij bleef nog dapper doorvechten en dit leek nog bijna beloond te worden, maar helaas stonden de schijven
van haar tegenstandster te ver naar voren.
Bij een 9-9 stand was Arjen de Mooij nog bezig. In een kenmerkende partij voor
Arjen kwam er vanaf de eerste zetten een spannende stand op het bord welke
voor beide kleuren kansen gaf. Arjen wist echter niet echt groot voordeel te
behalen en een remise leek de logische uitslag te worden. Toen Arjen dit ook
aan wou bieden keek hij toch nog even rond. Een verlies van Denise zou een
10-10 gelijkspel betekenen. Daarom ging hij toch nog even door. Hij won wel
een schijf maar het eindspel was remise. De spanning brak zijn tegenstander op
en hij durfde een offer met remise niet aan. Arjen kon zijn schijven wat beter
neerzetten en met een gemeen trucje won hij nog een schijf. Hierna liet hij de
winst hem niet meer ontgaan en zette daarmee een 9-11 winst voor Rijnsburg
op het scorebord. Een resultaat om trots op te zijn.
Dan de techniek. Thomas was ook tegen Van Stigt
Thans lekker op dreef. In de diagramstand staat hij
met zwart al erg lekker, wit moet hopen op een
puntje. De manier waarop Edwin Torn dat aanpakte, was niet de slimste: 01.33-28? 07-11! 02.16x07
12x01 03.27x16 18-22 04.28x17 23-29 05.34x23
19x48 met de tweede overwinning in evenzovele
wedstrijden voor Thomas.

In het tweede diagram een mazzeltje voor RDC. Eric staat met wit al niet lekker
en na 01.48-43 staat hij in hogere zin gekraakt tegen Gerrit van Mastrigt. Gelukkig vergeet hij de kroon op zijn werk te zetten. Pak het bord er maar even bij
voor alle kleine zetjes. Allemaal niet moeilijk, maar wel effectief. Het begin was
nog goed: 01…17-21. Volgens het digitale brein
geeft 02.38-32 nog enigszins verweer, maar na het
logische 02.31-26(?) – op 02.47-41 21x32 03.38x27
volgt dam met 03…24-30 04.35x24 18-23 05.29x07
20x47 en andere zetten zijn er niet – staat wit definitief verloren. Dat was dus al na 19 zetten… Zwart
pakt het goed aan door op zetjes te spelen:
02…21x32 03.38x27 01-07! Verhindert 04.43-38
door 04…25-30 05.34x25 18-22 06.27x18 12x32.
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Omdat 04.47-41 niet kan door 04…18-23 05.29x18 13x31 06.26x37 24-30
07.35x24 20x47 en ook 04.42-37 verhinderd is door 04…18-23 05.29x18 13x42
06.47x38 heeft wit niet veel beter dan de schijf op 43 definitief buitenspel te
zetten met 04.42-38 (op 04.36-31 kom ik zo terug). Nog steeds ging zwart goed
door met 04…06-11. Verhindert 05.38-32 door 05…24-30 06.35x24 18-22
07.27x18 12x23 08.29x18 20x27 en 05.47-42 door 05…16-21 06.26x06 07-11
07.06x17 12x32 08.38x27 18-23 09.29x18 13x31 10.36x27 24-30 11.35x24
20x47 dus als enige zetten blijven 05.36-31 en 05.47-41 over.
Omdat het toch zetverwisseling wordt, haalt het niet veel uit: Eric koos voor
05.36-31 11-17 06.47-41 (op 06.47-42 en 06.38-32 volgen de bekende zetjes),
waarna zwart verder ging met 06…17-22! dreigt met een heuse één om twee,
dus 07.38-32 is verplicht. Nu had zwart moeten toeslaan met 07…18-23! met
slagkeuze. Op 08.27x18 13x22 09.29x27 volgt simpel 09…16-21 10.27x16 24-30
11.35x24 20x47 met winst. Andersom slaan helpt ook niet: 08.29x18 12x23
09.27x29 waarna een schijfje winst volgt met 09…24-30 10.35x24 16-21
11.26x17 08-12 12.17x19 14x23 13.29x18 20x47 en de verplichte damafname
via 14.39-33 47x12 15.40-35 12x40 16.45x34 08.27x18. Gelukkig voor RDC liet
zwart die mogelijkheid onbenut. Nog gelukkiger was dat Eric de winst in de
schoot geworpen kreeg met de bok 07…14-19? en Eric haalde dam met 08.3530 24x35 09.29-24 20x38 10.39-33 38x29 11.34x05. Helaas ging de dam er al
snel af voor ‘slechts’ een schijfje winst voor Eric en nog meer helaas, wist Eric
die schijfwinst niet om te zetten in partijwinst. Was wellicht ook niet helemaal
terecht geweest, maar had wel gemogen.
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De ommekeer in de partij tussen Arie met wit en
Henk de Witt met – tja… – zwart. Henk kan het niet
verkroppen dat hij de partij niet in een eerder stadium wist te winnen, iets dat twee GMI’s aan de
analysetafel ook al niet lukte en ging doldriest verder met 01…28-33? Arie blijft ijzig kalm en harkt de
winst binnen met 02.48-42! dreigt uiteraard met de
achterloop, maar beide mogelijke reddingen helpen
niet. Op het ongetwijfeld geplande 02…33-39?
Volgt 03.27-22! 39x48 04.22-18 13x22 05.30-25 48x30 06.35x02 en ook het
ruiltje met 02…13-18 03.43-38 23-29 04.34x23 18x29 helpt niet door een één
om drie met 05.32-28 33x22 06.27x16.
Een luchtig bokje ter afsluiting, helaas aan de verkeerde kant. Denise koos in het laatste diagram
voor de mispeer 01.34-30? en kon opgeven na het
geniepige 01…18-22 02.27x20 17-21 03.26x17
11x44.

Ronde 3: RDC 1 – PSV Dammen 11-9
RDC is er in geslaagd ook haar derde wedstrijd van het seizoen te winnen. Wat
vooraf werd gezien als een goed neembare horde bleek enorm tegen te vallen,
de toppers stelden toch wel enigszins teleur. PSV wist zich kranig te verdedigen, maar trok toch aan het kortste eind. Door deze winst staat RDC aan kop in
de hoofdklasse B. Over twee weken wacht de kraker tegen Heijmans Excelsior.
Verbaasd werd opgekeken toen bij het startschot maar twee spelers van PSV
aanwezig waren. De rest stond nog vast in Leiden. Iets later arriveerde een
tweede auto waarna er gestart kon worden. De laatste auto van PSV kwam 20
minuten later aan waarmee Richard K, Arjen, Arie en Steven een comfortabele
tijdsvoorsprong hadden. Steven den Hollander opende de score in Rijnsburgs
voordeel. Tegen de sterkste speler kwam hij nadeliger uit de opening. Dit nadeel bleek later bij te trekken en er ontstonden meer spanningen op het bord.
In een licht voordeligere stand plaatste Steven een gemene lokzet waar zijn te-
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genstander met open ogen in liep. Steven verloor een schijf, maar kom simpel
doorbreken en de eerste overwinning aantekenen.
Het is nog niet het seizoen van Richard Meijer. Zijn favoriete speltype kwam op
het bord en de spanningen liep hoog op toen er een Partie Bonnard op het
bord verscheen, één van de moeilijkst berekenbare systemen. Zijn tegenstander wist met een zeer fraai offer Richard het nakijken te geven en trok de stand
gelijk, 2-2. Denise van Dam kon niet veel bereiken in haar partij. Dit kwam met
name door haar tegenstander die duidelijk op een punt uit was. Denise probeerde nog wat te bereiken, maar veel eer viel er niet meer te behalen. De man
in vorm, Thomas Wielaard speelde ergens in zijn partij op een schitterende
coup Napoleon. Zijn tegenstander had dit echter ook gezien maar moest wel
een grote ruil toelaten. Deze ruil leverde Thomas voordeel op wat ook later in
de partij beslissend leek te zijn. In het eindspel koos hij echter niet voor de beste voorzetting en moest de remise accepteren.
Richard Kromhout was de volgende die klaar was. In zijn partij wist hij met wat
trucjes zijn tegenstander in het nauw te drijven, maar er werd sterk verdedigd
wat zijn tegenstander een dik verdiend punt opleverde. Eric Hogewoning wist
Rijnsburg weer op voorsprong te zetten. In een omsingeling won hij tijdelijk een
schijf, maar zijn tegenstander maakte een enorme blunder en won zijn achterstaande schijf niet terug. Door dit schijf voordeel verkreeg Eric ook nog eens
een mooie aanvalsstand. De partij werd beslist door een kleine, grappige combinatie met damgeven. Laura Andriessen was deze wedstrijd helaas verhinderd
en als invaller werd Marco de Leeuw opgesteld. Op papier stond Marco een
moeilijke wedstrijd te wachten, maar de praktijk was anders. De hele partij is
Marco niet in het nadeel gekomen en wist een knappe remise af te dwingen.
Wellicht had hij in de eindstand nog wat door kunnen spelen en nog voor een
overwinning kunnen gaan.

Dat PSV nog een keer zou scoren was eigenlijk al duidelijk. Arie Schoneveld begon met tijdvoordeel maar blunderde op de vierde zet al, wat resulteerde in
twee schijven achter. Arie is echter niet iemand die snel opgeeft en bleef doorgaan. Dit leverde hem zelfs nog een dam op, maar een remise zat er helaas niet
meer in voor hem. Cor van Dusseldorp speelde een enorm complexe partij. Zijn
tegenstander ging gretig mee in Cor zijn spel. Volgens eigen zeggen heeft Cor
twee keer de winst gemist en moest daarom toch wel enigszins teleurgesteld
de remise noteren.
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Wederom een 9-9 stand en wederom Arjen de Mooij als laatste bezig. Na de
vorige wedstrijd koelbloedig nog gewonnen te hebben kon hij ook deze keer,
met een big smile, de stand op 11-9 zetten. De hele wedstrijd stond hij beter en
won in een dun standje dan ook een schijf. Na alles nog even doorgerekend te
hebben koos hij de meest overtuigende winst en liet Rijnsburg nogmaals juichen.
Arie was in hogere zin al vroeg klaar, al liet Arie zich
dat natuurlijk de komende 328 zetten (ongeveer
dan) nog wel even bewijzen. Hij vergreep zich na
een paar zetten al aan 01…20-25 02.27-21 25x34??
(na 02…16x27 is er niets aan de hand) 03.40x29!
met twee schijven winst voor wit. Arie koos voor
03…23x34 04.21x23 19x28 05.33x22 15-20
06.39x30 en doorspartelen in een uiteraard hopeloze stand.

Het tweede diagram brengt de malaise bij Richard
M in beeld. In de berekeningen was in de diagramstand 01.33-28 gepland, waarna er eigenlijk niets
aan de hand is. Richard schrok alleen van de mogelijkheid 01…12-17 02.28x10 15x04 03.24x15 18-23
04.29x18 13x31 met op termijn een doorbraak.

Toen toch maar opnieuw wat gerekend en dan gaat het natuurlijk gauw mis.
Rustig afhaken met 01.24-19 13x24 02.34-30 23x34 03.30x10 15x04 04.40x29 is
wellicht het beste, met een mooie linkervleugel, maar wit zag een winst schitteren na 01.35-30(?) 14-19* 02.33-28 met als idee om de volgende zet 03.2722 te spelen met winst. Zwart had alleen wat verder gekeken en kreeg beide
punten na 02…16-21! 03.27x16 12-17! met een hopeloze stand voor wit. Hij
kan nog spelen op een computergeintje met 04.32-27 waarna 04…23x21
05.16x27 gewoon wint. Wil zwart meer en slaat hij naar 41, dan is er nog redding mogelijk via 04…23x41(?) 05.29-23 18x29 06.34x14 25x34 07.39x30 20x29
08.27-21 09x20 09.21x01. Richard dronk de gifbeker daarentegen leeg met
04.39-33 08-12 05.44-39 09-14(!) voorkomt 06.28-22 door 06…18x27! 07.29x09

R D C 23
20x29 08.33x13 17-21! 09.09x20 15x33 10.38x29 27x47 11.16x27 47x08, dus
dan maar 06.40-35 03-09 en na nog wat overbodige zetten begon het grote geven en gaf Richard M op.
Een sterk moment van onze nieuwe kopman Steven. Ja, hij heeft ze zo nu en
dan echt, getuige de positionele lokzet 01.36-31! in
een toch al lekkere stand heel dwingend gespeeld.
Voor zwart lijkt nu de ruil 01…17-22(!?) heel interessant. Na 02.28x17 12x21 dreigt immers de
achterloop met 03…21-26 04.42-37 met een
dramatische linkervleugel voor wit. En achterlopen
met 03.31-26 is verboden door 03…19-23 04.26x17
23x43 met schijfwinst en bijna dam voor zwart.
Logisch dus dat zwart er met open ogen intuinde.
Steven deed namelijk inderdaad 03.31-26! 19-23
04.26x17 23x43 en nam een doorbraak met 05.27-21! 16x27 06.32x21 43x32
07.33-29 24x33 08.35-30 25x34 09.40x27 en niet veel later nam Steven beide
punten in ontvangst.
Ronde 4: Heijmans Excelsior - RDC 1 12-8
Bij de eerste test van dit seizoen stelde RDC zwaar teleur. Rijnsburg kwam er
laat op de middag niet aan te pas en moest maar liefs vier tegentreffers incasseren. Dit is toch wel even slikken aangezien vooraf gehoopt werd op een
overwinning en daarmee tevens het leiderschap in de Hoofdklasse. De loting
leek erg gunstig. Zowel op de borden van Arjen, Cor , Richard Kromhout en Richard Meijer moesten er voldoende kansen liggen voor een overwinning. Steven en Thomas troffen gelijkwaardige tegenstanders, terwijl er op de borden
van Denise, Eric, Rinus (invaller voor de nog steeds niet herstelde Laura, beterschap!) en Arie niet verloren zou moeten worden.
De eerste teleurstelling vertrok zich al na ongeveer een kwartier speeltijd. Denise van Dam speelde tegen een sterke dame en trok wat ondoordacht in de
aanval. Haar tegenstander liep twee keer op de aanval en Denise was een schijf
kwijt. Daar tegenover stond weer dat Cor zijn sterke tegenstander totaal wist te
overspelen. Na 30 zetten werd door tegenstander Van Ballegooijen opgegeven
op wat een vlekkeloze overwinning leek. Cor zelf was echter niet tevreden en
vond na afloop nog een remise combinatie waarmee zijn tegenstander zich nog
had kunnen redden. Arie Schoneveld speelde een enorm complexe opening.
Omdat hij een grote afruil waarbij Arie wat minder zou komen te staan niet toe
wou laten koos hij voor een moeilijke, maar wel speelbare voortzetting. Hier
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bleek tegenstander Kolk beter in te zijn en met een klein trucje won Kolk dan
ook een schijf. Arie probeerde nog wel wat, maar moest toch de vlag strijken.
Steven den Hollander kwam tijdens de opening wat onder druk te staan. Dit
nadeel bleef de hele partij hem achtervolgen en een schijfverlies leek niet te
verkomen. Door tijdig de handrem te gebruiken kon hij nog vrij makkelijk de
remise maken. Echt getest werd hij niet, aangezien zijn tegenstander niet de
sterkste voortzetting koos.
Op achterstand kwamen wij door het verlies van invaller Rinus Kromhout. Rinus
trof het niet met de op papier sterkste tegenstander. Na een interessante,
spannende opening verkreeg tegenstander Tjong a Ong een goede aanval.
Vanuit een wat mindere stand blunderde Rinus echter waarna het op slag uit
was. Na analyse bleek dat er in de stand nog een haalbare remise zat. De achterstand werd erger toen Denise van Dam haar partij moest opgeven. Er werd
nog wat geprobeerd met een schijf achter, maar de remise kwam helaas niet
meer in de buurt. Het drama wat daarop volgde was het kantelpunt van de
wedstrijd. Richard Meijer loopt het hele seizoen nog niet echt lekker. Gelukkig
kreeg hij tegen zijn zwakkere tegenstander zijn favoriete opening op het bord.
Na de kennistest te hebben overleefd vergiste hij zich en overzag een kleine
combinatie. Dit koste hem een schijf en daarmee ook gelijk de wedstrijd. Des te
zonde omdat wij op dit bord juist een overwinning verwacht hadden.
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Terug in de wedstrijd kwamen wij door Richard Kromhout. Richard verkreeg
een mooie aanvalsstand en had vele varianten berekend. Omdat hij echter een
klein grapje niet zag kwam hij in het nadeel te staan. Toch lachte het geluk ons
nog even toe omdat zijn tegenstander een goede stand verprutste door in een
toch wel simpele combinatie te lopen. Eric Hogewoning koos voor een hele
theoretische opening. Hij speelde echter tegen meervoudig NK-finalist Van der
Kooij, gevreesd om zijn theoretische kennis. Of Eric dit wist, weet ik niet, maar
er kwam een vrij onbekende vertakking op het bord. De kansen wisselde om de
zet, en de ene combinatie was nog mooier dan de andere. Toen iedereen dacht
dat Eric verloren stond toverde hij een grote glimlach op zijn gezicht en haalde
met een gigantische rondslag nog net de remise-haven.
Thomas Wielaard had ook een leuke partij waarbij hij steeds de iets bovenliggende partij leek te zijn. Zijn tegenstander is wel een dermate niveau dat er
geen voordeel viel te behalen en Thomas moest berusten in een remise. Jammer, aangezien dit de hoop op een gelijkspel deed vergaan.
Als laatste zat wederom Arjen de Mooij. Net als al zijn andere partijen dit jaar
zat hij aan de goede kant van het bord. Na een vrij zuivere partij vergat hij het
eindspel te winnen en moest in remise berusten. Dit had geen verschil meer
voor de wedstrijd punten.
Een wedstrijd van blunders en gemiste kansen. Gelukkig niet allemaal aan onze kant, maar jammer
genoeg wel de meeste. We zullen ze niet allemaal
de revue laten passeren, dat is zo deprimerend…
Wel eentje aan het bord van Richard K, die de
overwinning op een presenteerblaadje kreeg aangereikt. Hoewel zwart onder druk lijkt te staan, is er
op zich weinig aan de hand. Na 01…11-17? Was het
ineens voorbij met 02.24-19 13x24 03.28-22 17x28
04.33x02 24x44 05.50x39
Ook eentje aan het bord van Eric, die een mooie
remisecombinatie wist uit te halen doordat zijn tegenstander te gierig was. In het tweede diagram is
een simpele winst te halen door 01.41-37 32x41
02.36x47 27x36 03.24-19 23x14 04.20x09 04x13
05.15x04. Eerst het schijfje geven aan de linkervleugel is het verschil tussen een gestroomlijnde
winst en een jammerlijke remise. Wim van der
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Kooij speelde met wit gelijk 01.24-19 23x14 02.20x09 04x13 03.15x04 en gaf
Eric de kans zich het vege lijf te redden door 03…38-42! 04.48x28 22x44
05.31x11 44-49 06.26x28 49-16 en remise overeengekomen. Zwart slaat ook de
witte dam van het bord met een drie om één overblijfsel.
Het bord van Arie stond traditiegetrouw al weer vroeg in vuur en vlam, al was
het dit keer niet in zijn voordeel. In het derde diagram heeft Arie al een partie
Bonnard ingenomen, die op zijn zachtst gezegd niet al te kansrijk is. Hij moet in
deze stand dan ook echt afhaken met 01…01-07(!) met na een rustige opbouwzet als 02.50-45, 02.46-41 of 02.47-41 de grote ruil via 02…27-32 03.38x16 2227 04.31x22 17x30 05.35x24 18-23 06.29x18 20x38
07.43x32 12x23. Als wit niet wil laten ruilen, kan
het volgende gebeuren: 02.38-32 27x38 03.43x32
(na het wat onlogisch ogende 03.33x42 wint zwart
een schijf met 03…25-30! 04.34x25 13-19 05.24x13
08x28 en bijvoorbeeld 06.40-34 28-32 07.37x28
22x24) 03…21-27! 04.32x21 22-28 05.33x22 (op
05.23x32 wint 05…18-23 06.29x18 20x16)
05…17x30 06.35x24 14-19 07.40-35 19x30
08.35x24 18-23 09.29x18 20x40 10.44x35 12x23.
De tweede mogelijkheid voor wit om de grote ruil te voorkomen, is het spannende (maar slechte) 02.35-30 13-19 03.24x13 08x28 04.38-32 27x38 05.43x23
09-13! 06.30-24of? (voorkomt achterlopen) 06…03-09! met de dreiging 07…1319 08.24x13 20-24 09.29x20 18x38 met schijven winst. Niet heel verrassend dat
Arie dat allemaal niet zag en in de diagramstand vervolgde met 01…01-06?
waarna hij de deksel op de neus kreeg met het rustige 02.50-45 25-30of?
03.34x25 13-19 04.24x13 08x28 05.29-23(!) 28x19 06.33-28 22x42 07.31x24
20x29 08.47x38 en de zwarte schijf sneuvelde al snel.
De laatste gemiste kansen zijn voor Arjen en zijn
tegenstander Radj Balak. De eerste misser is van
zwart, die in de diagramstand met 01…06-11
02.14x03 11-17 03.03x21 26x17 remise had kunnen
maken. Na het gespeelde 01…09-13? is het de
beurt aan Arjen. Via 02.29-24! had hij de winst
kunnen veilig stellen, vanwege 02…31-36 03.41-37
26-31 04.37x26 36-41 05.14-10 en zwart mag geen
dam halen, bijvoorbeeld vanwege 05…41-46 06.1005 13-18 07.20-14 46x10 08.05x07. Niet damhalen is ook geen optie, dus moet
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zwart er nog een schijfje tegenaan gooien met 05…13-19 06.24x13 41-47
07.20-15 met een simpel overmachtseindspel. Arjen vergooide de winst echter
weer met 02.14-10? waarna Radj de remise had kunnen grijpen met 02…13-19!
Nu is dam halen met 03.10-04 uit den boze vanwege 03…19-24 04.04x36 24x33
05.36-27of? 26-31! 06.27x36 33-39 met remise. Ook achterlopen met 03.41-36
werkt niet vanwege 03…19-24 04.36x27 24x04 met remise, dus blijft alleen
03.20-15 nog over. Ook dat levert niet meer dan een punt op na 03…31-36
04.41-37 26-31 05.37x26 36-41 en de schijf op 29 gaat vallen. Die remisekans
was niet aan Radj besteed, hij vervolgde met 02…31-36? waarna Arjen de winst
weer voor het grijpen had via 03.41-37 en zetverwisseling met een vorige variant. Helaas, helaas, Arjen was de laatste die een kans miste door te vervolgen
met 03.29-24? 36x47 04.20-15 47x20 05.15x24 met remise als eindresultaat.
Het vervolg komt in een later clubblad…
Richard Meijer
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Nationale competitie RDC 2
Nieuw kampioenschap nog niet in zicht voor het Tweede.
Na vorig jaar onder de bezielende leiding van Mariëlle met het Tweede tiental
kampioen te zijn geworden, moesten we dit jaar zonder haar beginnen.
In al haar wijsheid had RDC mij gevraagd om dit jaar als teamcaptain op te treden. Aangezien ons team in vergelijking met de andere teams geen ratinggemiddelde van boven de 1000 heeft, wordt het dit jaar lastig om ons te handhaven. Maar we gaan er met goede moed tegenaan en op het moment staan we
in ieder geval niet onderaan. Dus dat gaan we proberen zo te houden!
In de eerste ronde mochten we het thuis opnemen tegen Leiden. De LDG-ers
wisten echter al snel de overhand te krijgen. We stonden al 0-10 achter toen er
iets ongelooflijks gebeurde. Daniel Boom stond al goed tegen Hans Kreder,
maar Hans koos een verkeerde voortzetting en kon uiteindelijk alleen nog maar
schijven weggeven. Dit bood echter ook geen oplossing en Daniel wist 2 punten
in zijn zak te stoppen van iemand met 230 ratingpunten meer. Een prachtprestatie. Albert wist ook nog te winnen en Arno, Casper en Nico wisten een puntje
te scoren, waardoor de eindstand 7-13 werd.
In de tweede ronde moesten we uit tegen Zaanstreek. Gelukkig wilde Rinus invallen, maar alsnog hadden we een mannetje tekort, waardoor we al met een
2-0 achterstand begonnen.
Ondanks dat ook hier de overmacht te sterk was, waren er toch nog twee verrassingen te noteren. Zelf wist ik een remise te behalen tegen Wout Rijs en alweer was het Daniel Boom die hier een wederom een smurfje pakte. Zijn tegenstander Paul van der Lem wilde een zetje uithalen, maar had dit verkeerd
berekend. Daniel wist dit goed af te straffen en bond weer een 230 punten
sterkere tegenstander aan de zegekar!
Door remises van Cees van der Bosch, Gera Hol en Gé Berbee werd de stand
14-6.
Ronde drie mochten we de Rotter-dammers (leuk, zo’n woordspeling) van Constant Charlois verwelkomen. Alweer hadden we 2 invallers namelijk Rinus
Kromhout en Cees de Leeuw. Cees wist al snel een mooie remise tegen Jaap
Riesenkamp te bewerkstelligen en Jan Parlevliet had een prachtwinst tegen Ashok Bhajan. Weer twee blauwe noteringen!
Rinus en ik wisten ook te winnen en Albert Huisman, Cees van den Bosch en Gé

R D C 29
Berbee hadden de punten gedeeld waardoor ons team met 10-10 het eerste
punt van het seizoen binnenhaalde.
In ronde 4 mochten we in Hazerswoude spelen. Samen Sterk is voor ons altijd
een lastige tegenstander en nu moesten we ook nog tegen het eerste spelen,
dat vorig jaar nog in de hoofdklasse speelde.
Wel hadden we Mariëlle, die ondertussen de bevalling achter de rug had, als
invaller, maar niemand kon echt weerstand bieden aan het Hazerswoudse geweld. Cees Bosch, Jan Parl, Gé en Arno wisten nog een gelijkspel te behalen,
maar met 16-4 werden we aardig onder de voet gelopen. Nou staat Samen
Sterk wel ook met 3 punten los bovenaan en hebben ze goede kansen om
kampioen te worden, dus is het begrijpelijk dat we het zwaar hadden.
De vijfde ronde was tegen VAD. De Amster-dammers kwamen heel sterk uit en
hadden ook nog nagedacht over een tactische opstelling, waardoor er een aantal 1100+ spelers op de onderste borden zat. Wij hadden gelukkig Pieter Jan
Rijken als invaller en die maakte zich ook waar door tegen de sterkere Herman
van Westerloo te winnen! Nog n bijzondere prestatie werd geleverd door Nico
Mul. Nico mocht tegen Hans Vermeulen, de voorzitter van de KNDB, spelen.
Niet gehinderd door enige kennis van wie zijn opponent was en dat ook nog
goed duidelijk makend aan zijn tegenstander, had Nico al zoveel indruk gemaakt, dat hij de rest van de partij alleen maar hoefde aan te schuiven om er
een prachtige puntendeling en dus een smurfje uit te halen. Verder wisten ook
Casper, Albert en ondergetekende een gelijkspel te behalen en werd het daardoor 6-14.
In december mogen we nog tegen SNA 2 en SSS Kampen dammen. SNA is op
papier niet zo sterk, maar heeft veel jeugdspelers in het team zitten en spelen
best sterk, dus ik durf niet te zeggen of we daar veel punten tegen halen gaan,
maar er liggen wel kansen.
Tegen Kampen hebben we de meeste kans van slagen. Zij hebben nog helemaal
geen punten en hebben niet zo heel veel rating meer dan wij, dus daar gaan we
van winnen. Toch?
In ieder geval gaan we lekker door.
Jack van der Plas
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Verslag RDC Provinciaal 1
De verwachtingen vooraf waren voor mij niet heel hoog gespannen dit jaar. Cor
stond, net als vorig jaar, niet in de opstelling, Richard K. heeft al tijden geleden
aangegeven niet provinciaal te spelen en Frerik gaf aan dat hij er genoeg van
had elke keer af te melden, en hij het dus dit jaar bij 1 keer wilde houden, helaas aan het begin van het seizoen voor alle wedstrijden. Omdat ook ondergetekende eigenlijk alleen voor de uitwedstrijden beschikbaar is, leek het opstellen van 6 spelers elke wedstrijd al moeilijk genoeg, laat staan dat een topklassering tot de mogelijkheden zou behoren. Gelukkig wordt de rendang niet zo
pittig gegeten, en hebben we Frerik, Cor en Richard al 1 of meerdere keren
achter het bord mogen bewonderen, en hebben we het kampioenschap nog in
eigen hand. Een keer ging het, door een aantal ziektegevallen, mis, en hebben
we een wedstrijd moeten verzetten. Dat scheelde mij echter weer een wedstrijd voor dit verslag, dus daar kan ik mee leven.
De eerste ronde
Omdat we met 9 teams spelen in de hoofdklasse heeft elk team een ronde vrij.
Voor ons was dat de eerste ronde. Wederom een gelukkige scribent.
De tweede ronde: RDC – Damlust 2
Deze wedstrijd was ik niet aanwezig, dus ik moet afgaan op wat mij verteld is.
Dit had potentieel een moeilijke wedstrijd kunnen zijn. Nadat Cees van den
Bosch een nette remise speelde tegen Peter Pippel, kreeg een sterkste speler,
Ruud Kloosterman, echter klop van een in vorm zijnde Thomas Wielaard. Daarna was het, via een remise van Rinus, en een overwinning van Arie Schoneveld
plain sailing richting de overwinning. Nadat Richard Meijer won van Alex Bitter
leek ook Steven den Hollander te gaan winnen.
In deze stand presteerde hij echter 69. .. 34-39
waarna wit via 70. 35-30 39-44 71. 30-35 44-49
72. 26-21! en met 3(!) dammen op het bord
moest hij in remise berusten. Na 69. 50-45 en
bv 27-21 70. 35-30 39-44 71. 30-35 44-50 heeft
wit geen damvang. Gemiste kans, maar de 9-3
uitslag was ruim voldoende.
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De derde ronde: De Hofstad Dammers – RDC
De Hofstad Dammers hadden voor een tactische opstelling gekozen, door hun
sterkste speler op bord vier te zetten. Daar trof hij, voor hem helaas, Thomas
Wielaard, die hem zonder al te veel moeite (en in de opening nog ogenschijnlijke winstkansen) op remise hield. Frans Teijn was de eerste van de tegenstanders die moest capituleren.

In deze stand speelde Frans 33-28, waarna Richard met een onvervalste klemzet 16-21
27x16 06-11 16x07 23-29 34x23 18x29 07x18
13x25 een schijf won. Hilariteit alom omdat
Frans de week daarvoor nog met dezelfde
combinatie een partij had gewonnen.

Even later kwam de volgende stand op het
bord. Hier is het wel gedaan (zwart dreigt al
met 40-44 50x39 23-34 39x30 24x35), maar
na 38-32 maakte Richard het af met 26-31
37x26 40-44 50x39 24-30 25x23 19x46.
Ikzelf kon na een mislukte opening niets bereiken tegen Hugo Simons. Cees van den
Bosch trof een tegenstander die te lang wilde
winnen en liet zien het klassieke spel feilloos
te beheersen. Met zijn overwinning op Hans
Jacobsen pakte hij een scalp die anderen in
dit team nog wel eens hebben laten liggen.
Nadat ook Rinus en Richard Meijer wonnen stond ook deze wedstrijd een afgetekende zege op het scorebord: 10-2
De vierde ronde RDC – Van Stigt Thans 2
Ook deze wedstrijd geen echte test. De wedstrijd was eigenlijk al over voordat
hij begon omdat Kees Romijn, die wel degelijk was opgesteld, niet op kwam
dagen bij de tegenstanders. Steven was de ongelukkige. Frappant was dat hij
dit op de fietstocht naar Rijnsburg al voorspelde. Thomas pakte al vrij snel in de
opening een schijfwinst omdat Michiel Torn een onvoorzichtige aanval opzet-
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ten. Niet veel later maakte hij ook een tweede schijf buit en had ook hij een
snelle winst binnen.
Rinus speelde een kabbelremise tegen Leo Mous. Ikzelf speelde een voor mijn
doen saaie partij tegen Gerrit van Mastrigt. In de opening haalde ik licht, waarschijnlijk zelf optisch, voordeel. In onderstaand diagram dacht ik dat de beslissende fout gemaakt werd.
Hier speelde Gerrit 13-18? waarna hij na 35.
4-29! een probleem heeft. Opvangen met bijvoorbeeld 10-15 werkt niet wegens 29x20
15x24 28-23 18x29 35-30 24x35 33x04 naar
dam. Zwart heeft echter nog de merkwaardige
ontsnapping met 35. .. 19-23 28x30 18-22
27x18 12x25
De overgebleven stand bleek toch nog wat
problemen voor zwart te bevatten. Even later
stond het zo:
Zwart lijkt met 44. 20-24!? een ruil van 22 af te
dwingen, maar blijkt na 22-17 geen tempo te
hebben. Daarom vervolgde hij met 44. 12-18
22-17 07-12 17x08 13x02 21-17 02-07. Een
grappige variant.

Wit lijkt hier met 17-12 te winnen, maar komt
na 18-23 12x01 19-24 01x29 24x44 bedrogen
uit. Na 39-33 was er, op lange termijn, voor
zwart geen redden meer aan.
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Richard Meijer speelde een van zijn befaamde aanvalspartijen en zijn tegenstander Wim Heuvelman kwam er eigenlijk niet aan te pas. De enige domper
was de nederlaag van Arie Schoneveld tegen Ton Burgerhout, die zichzelf wat
lafjes op bord 5 had gezet. Nadat Arie in een klassiekje een schijf moest geven
kwam hij toch nog tot een eindspel. Uiteindelijk ging Ton 3 dammen halen, die
in dit geval wel genoeg waren voor de overwinning.
Wederom dus een 9-3 overwinning!
De vijfde ronde: LDG – RDC
Ook LDG zou een te nemen horde moeten zijn. Toch moesten we juist tegen de
hekkensluiter de eerste, en hopelijk enige, teleurstelling verwerken. Ik verloor
al vrij snel in de opening de controle en even later ook een schijf. Het leek er op
dat de partijen op de andere borden daarna direct op slot werden gegooid.
Hoewel er op bord 3 en 4, 5 en 6 toch een ratingverschil van meer dan 100
punten was konden er geen potten worden gebroken. Thomas wist er nog wel
een fraaie combinatie uit te peuren, maar deze was niet genoeg voor een
overwinning. Ook Richard Meijer trof een degelijke Hans Kreder. De tegenstander van Steven ramde echt met de botte bijl alle schijven van het bord. Al met
al een fraaie uitvoering van de ‘bord 1 wint en de rest remise’-tactiek. Een
kostbare 7-5 nederlaag dus.

Ik heb zojuist 24. .. 18-23 gespeeld en kwam er
toen pas achter dat zwart na 24-19 23-28 33-29
14x23 29x18 12x23 34-30 25x34 40x18 22x08
31x33 een schijf verliest. Daarom moest ik na
23-29 34-23 in schijfverlies berusten.
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De zesde ronde: RDC – Damlust 1
Damlust blijft natuurlijk onze aartsrivaal en dus had Rinus een blik invallers
opengetrokken. Zowel Cor, Richard K. als Frerik werden bereid gevonden mee
te spelen. Dit bleek wel nodig te zijn, want we boekten slechts een nipte overwinning. Het begon goed met een overwinning van Richard Kromhout (zeker
gezien het feit dat hij een kwartier later begon wegens zijn verplichtingen bij
het jeugddammen).

Richard speelt hier met 13-18. Peter mag niet
met 44-40 18x29 40x23 opvangen vanwege 2631 37x26 12-18 23x21 19-24 30x19 14x45.
Daarom vervolgde hij met 31.34-29 09-13! 32.
44-40? 17-22 28x08 19x28 08x19 14x31. Na 32.
39-34 wint zwart door 15-20 44-40 en dan is de
manoeuvre 20-25 10-15 en 18-22 niet te voorkomen door wit.

Ikzelf kreeg tegen Henk van Klaveren geen vat op de partij. Er was zelfs een
moment dat Henk de winst kon forceren. Gelukkig durfde hij niet door te zetten en kon ik naar een gelijkwaardige stand met remise afwikkelen. Vrij snel
daarna maakte Damlust gelijk door een combinatieve overwinning van Andre
Venema op Thomas Wielaard. Daarna waren er nog drie partijen bezig. Zowel
Cor, Richard Meijer als Frerik hadden onduidelijke standen. Richard Meijer had
een partij op het scherpst van de schede, maar liet zijn sterkte tegenstander
Teun van de Krol eigenlijk nog te ver komen. In het eindspel wist hij de winst
echter nog zeker te stellen. Erik Hoogendoorn
was van tevoren ingefluisterd om tegen Frerik
de hakbijl te hanteren. Frerik kreeg, zoals provinciaal wel vaker gebeurt, wel een voordelig
eindspel maar kon daarin geen winst afdwingen. De overwinning hing daarom aan een
zijden draadje. Cor had in een doldrieste hek
stellingpartij tegen Erno Prosman beslissend
nadeel gekregen. Uiteindelijk draaide het uit
op een laat middenspel met veel mogelijke
eindspelen. Het betreft hier twee eindspelspecialisten dus ik ga me niet wagen aan een analyse van deze eindspelen.
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Hier speelt Cor koelbloedig 43-48 waarna de damafpak met 22-04 niet winnend
is, zodat er een remise kon worden opgetekend, 7-5!
De zevende ronde: Den Haag – RDC
Deze wedstrijd had eigenlijk al gespeeld moeten zijn, maar zoals eerder gezegd:
wegens plotselinge ziekte van twee van onze clubgenoten kon dit niet doorgaan. In het volgende clubblad meer!
Arjen de Mooij
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De belevenissen van RDC 2 in de provinciale competitie
Vol frisse moed begon RDC2 de competitie tegen het sterke CCR. Alweer een
tijdje geleden tijdens het schrijven van dit verslag. Daniël Boom speelde tegen
Piet de Regt, maar vergooide een glad gewonnen stand. Anton van Dusseldorp
moest zijn meerdere erkennen tegen Nirain Ghoerai. Teun de Kluyver speelde
tegen zetjes-speler Soegrim Boedhram, maar heeft het helaas niet gered. De
enige die de eer van Rijnsburg nog hoog hield was Martijn Boekee, die won van
Koos van Savooyen. De einduitslag werd daarmee een teleurstellende 2-6.
De detailuitslagen:
Daniël Boom (888)
Anton van Dusseldrop (743)
Teun de Kluyver (557)
Martijn Boekee (896)

– Piet de Regt (954)
– Nirain Ghoerai (939)
– Soegrim Boedhram (865)
– Koos van Savooyen (611)

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

Dat was dus geen sterke start, maar wel een goede motivatie om het beter te
doen. Dit mocht tegen een oud bekend team van een van de spelers, nouja,
voor driekwart dan. Cees van der Bosch mocht aantreden op bord 1 tegen
VELO-voorzitter Ben de Koning. Hierbij speelde Ben volgens kenners van VELO
erg sterk, waardoor het voor Cees moeilijk was om te winnen. Het resultaat
was dan ook een 1-1. Op bord 2 speelde Aad Schrader tegen Daniël Boom. In
een vakkundige partij speelde Daniël Aad een hoekje in waar hij niet meer uit
kon en mocht dus een overwinning noteren. Jac van Delft speelde tegen Ravindra Kewal, waarbij Ravindra een heel sterk eindspel speelde. Dit werd Jac helaas fataal. Teun de Kluyver was goed op weg naar remise, maar de scherpe Jos
zag in het late middenspel een zetje dat Teun fataal werd. Hoewel de statistieken een verbetering laten zien, was de uitslag wel nog steeds een teleurstellende 5-3. De detailuitslagen:
Ben de Koning (900)
Aad Schrader (859)
Ravindra Kewal (747)
Jos Vis (877)

– Cees van der Bosch (1035)
– Daniël Boom (888)
– Jac van Delft (798)
– Teun de Kluyver (557)

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

Nog steeds geen winst dus. Misschien maar eens een tactiek afkijken van het
eerste dan maar; Cor wint, en de rest speelt remise. Dit was de inzet tegen Den
Haag 2. Maar wie in deze partij de rol van Cor op zicht moest nemen werd niet
van tevoren gezegd; dat was aan het team. Daniël speelde hierbij tegen Hans
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van de Vijver, het werd een vakkundige klassieke wedstrijd waarbij Hans uiteindelijk geen zet meer had en in een standaardzetje liep. Hiermee kon de ene
benodigde winst genoteerd worden. Jac speelde remise tegen John Kolstee,
Kees Majoor speelde remise tegen Alex Kruyshoop. Maar de topprestatie van
deze wedstrijd was Teun de Kluyver, die met zijn tactiek remise boekte tegen
de veel sterkere Ron de Vaal. Hiermee won RDC2 de eerste wedstrijd van zijn
seizoen met 5-3. Zo slecht pakt die ‘Cor wint en de rest speelt remise’ tactiek
dus nog niet uit. De detailuitslagen:
Daniël Boom (888)
Jac van Delft (798)
Kees Majoor (742)
Teun de Kluyver (557)

– Hans van de Vijver (745)
– John Kolstee (743)
– Alex Kruyshoop (735)
– Ron de Vaal (798)

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

Maar dat de tactiek ook door de tegenstanders gebruikt kan worden werd wel
bewezen in de wedstrijd tegen De Lier. Daniël Boom speelde tegen Frans Prins.
Frans ruilde letterlijk alles uit, nam nergens ook maar een klein beetje risico,
waarmee het voor Daniël een zeer frustrerende partij werd die eindigde in een
voorspelbare remise. Gert van Delft speelde remise tegen de geroutineerde
Piet Stellaard. Kees Majoor speelde tegen een ware knokker; Wim de Kok. Helaas moest hij dan ook zijn meerdere erkennen tegen deze tegenstander die
het gewend is tegen veel sterkere tegenstanders te spelen. Anton van Dusseldorp kwam helaas niet verder dan remise tegen Andries Ottevanger. Voor degenen die hebben meegeteld; de uitslag werd hiermee een teleurstellende 3-5.
Het wil dus nog niet zo vlotten. De detailuitslagen:
Daniël Boom (888)
Gert van Delft (795)
Kees Majoor (742)
Anton van Dusseldorp (743)

– Frans Prins (818)
- Piet Stellaard (804)
– Wim de Kok (727)
– Andries Ottevanger (774)

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

Hierna moest RDC2 optreden tegen Naaldwijk 2, in een zelfs voor oudWestlanders bijna onvindbare zaal. Het was dan ook niet verwonderlijk dat het
team een beetje te laat kwam op deze regenachtige donkere dinsdagavond.
Maar natuurlijk trad het team met frisse moed gewoon weer aan. Daniël speelde tegen Nico Zwinkels. Hoewel Nico de overhand had, ging het op het eind
bijna nog mis. Een goede zetcontrole van Nico leidde er toch nog toe dat hij
een andere zet deed. Maar Daniël liet zich niet zo gemakkelijk wegspelen
waarmee de partij in een remise eindigde. Cees van der Bosch won van Ton van
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de Ende. Jac van Delft vergiste zich in jeugdspeler Danny van de Voort. Het
werd een remise wat een blauwe notering voor Danny opleverde. Maar daar
tegenover stond de smurf van ons: de remise-strategie van Teun werpt zijn
vruchten af want hij haalde remise tegen de veel, veel sterkere Jan van der
Voort. Voor degenen die hebben opgelet; een 3-5 overwinning volgens de ouderwetse ‘Cor wint en de rest speelt remise’ strategie, waarbij matchwinnaar
Cees van der Bosch de overwinning heeft binnengehaald. Een motiverende uitslag dus! De detailuitslagen:
Nico Zwinkels (937)
Ton van de Ende (849)
Danny van der Voort (561)
Jan van der Voort (870)

– Daniël Boom (888)
– Cees van der Bosch (1035)
– Jac van Delft (798)
– Teun de Kluyver (557)

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

De volgende wedstrijd zou alweer tegen CCR zijn, maar deze is onverhoopt uitgesteld. Hiermee staat RDC2 5e in het klassement, maar wel met een wedstrijd
minder gespeeld dan de rest. Maar als deze wedstrijd net zo slecht gaat als de
eerste, die in een 2-6 nederlaag eindigde, moet RDC2 goed oppassen dat ze
niet zullen degraderen. CCR 2 is een niet te onderschatten tegenstander die op
dit moment 1 van de favorieten is, maar zo ver loopt RDC2 ook weer niet achter, als er gewonnen wordt van CCR2 is er nog van alles mogelijk in de 2e klasse
provinciaal.
Daniël Boom
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Nina Hoekman Memorial 2015
In mijn dam carrière heb ik veel damtoernooien mogen spelen. De toernooien
die je meestal het beste bijblijven, zijn de toernooien waar je het beste hebt
gepresteerd. Maar het toernooi wat mij nu het allerbeste bij zal blijven, is het
blitztoernooi van de Nina Hoekman In Memorial, die op 24-10-2015 plaatsvond
in Zutphen.
Ik leerde Nina kennen in 2007, toen ik begon met trainen bij de Centrale Meisjes Training. Ik damde net een klein jaartje toen ik werd toegelaten tot de training. De training was op dat moment nog veel te moeilijk voor mij, maar Nina
motiveerde mij om goed op te letten en veel bij te leren. In 2008, een jaar later,
plaatste ik mij voor het NK pupillen meisjes. Op het NK verliep het niet zoals ik
gehoopt had, maar uiteindelijk werd ik toch benaderd door Nina met de vraag
of ik het Europees Kampioenschap wilde spelen.
Naar het Europees Kampioenschap gaan toen was
iets wat ik nooit had durven dromen en dolenthousiast heb ik toen ja gezegd. Vlak voor het Europees Kampioenschap vroeg Nina mij langs te
komen voor een extra training. Tijdens het toernooi kreeg ik heel veel tips mee en maakte ik na
afloop met Nina nog eens een afspraak om te
gaan trainen, ditmaal om de partijen van het toernooi te bespreken. Tijdens die
training gaf ik toe dat ik graag meer trainingen wilde volgen en heel graag meer
wilde bijleren. Dat had Nina totaal geen problemen mee en de vervolgafspraak
werd gemaakt.
Tot halverwege 2011 bleef ik trainingen volgen bij Nina thuis. Toen bleek dat
Nina opnieuw ziek was met ditmaal uitzaaiingen, besloten we de trainingen
stop te zetten. Ik wist maar al te goed hoe zwaar de beslissing was voor haar,
ook toen ze besloot in het jaar daarop landelijk te stoppen met het geven van
trainingen. Het contact met Nina werd minder en in de jaren die volgden ging
het met haar gezondheid hard achteruit. En ondanks alles bleef zij doordammen, omdat zij leefde voor het spelletje. Uiteindelijk overleed zij in juni 2014,
nadat ze in maart van hetzelfde jaar nog Nederlands Kampioen werd bij de
vrouwen. Het was voor mij toen niet mogelijk naar de slotceremonie te gaan
wegens een zwaarwegende situatie, iets wat mij eigenlijk toch wel lang dwars
heeft gezeten.
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Nina heeft mij heel veel moois bijgebracht
voor het dammen. Zij liet zien wat je kon bereiken met wilskracht en doorzettingsvermogen. Ze heeft mij tijdens toernooien bijgestaan toen ik bij haar trainde en heeft mij altijd de moed in gepraat om te blijven vechten
voor de punten. Ze zal altijd een voorbeeld
voor mij blijven en alles wat ik in de afgelopen jaren van haar heb geleerd zal ik koesteren. Tijdens het blitztoernooi van de Memorial, speciaal georganiseerd voor
haar, was ik genodigd te spelen tegen 13 andere vrouwen. De dag zelf was uitstekend georganiseerd: het was precies wat Nina verdiende. Het was voor mij
een eer om daar te mogen spelen, een eer om te mogen spelen tegen 13 andere vrouwen die ook veel, en in de meeste gevallen nog veel meer met Nina te
maken hebben gehad dan ik. Het resultaat van mijn wedstrijden maakte daardoor in principe niet zoveel meer uit: iedere wedstrijd waren het 14 vrouwen
die aan het vechten voor de punten, zoals Nina dat ook iedere wedstrijd deed.
En dat het resultaat dan ook nog eens mooi was (een puntje tegen de wereldkampioene Zoja Gobalueva!) is nog eens mooi meegenomen. Het toernooi zal
mij altijd bijblijven, net zoals Nina mij altijd bij zal blijven.
Denise van Dam
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven?
Wie ben je?
Arie Schoneveld
Wanneer en waar ben je geboren?
Ik ben geboren op een stralende zondagmorgen op 3 mei 1959 in Rijnsburg, om
precies te zijn op de Voorhouterweg.
Wat is je burgerlijke staat?
Ik ben getrouwd sinds 1988 met Johanna Leonarda Gerarda Maria van der Lans
uit Warmond. We hebben twee kinderen, Elvira en Bart
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)
Mavo 4 aangevuld met diverse vaktechnische diploma's. Aangezien ik een grote
hekel had aan school ( ik was een erg lastige puber) heb ik niet verder gestudeerd hoewel het leren me vrij goed af ging, soms vind ik dit nog altijd jammer.
Hoe lang dam je al en hoe ben je met dammen begonnen?
Het dammen heb ik van mijn vader thuis geleerd toen ik 7/8 jaar was. Ik had
ook een oom die in het leger zat en gestationeerd was overzee. Als hij een paar
maanden over was in Nederland verbleef hij met mijn tante wel eens een
weekje bij ons in huis en met hem heb ik ontelbare partijtjes gespeeld. Oud lid
Gert Cederhout, op dat moment aspiranten kampioen van Zuid-Holland, gaf
een simultaan op school en ik speelde vrij aardig tegen hem waarop hij mij
vroeg of ik niet eens een keer wilde komen kijken op de club. Ik was toen
twaalf en sinds mijn eerste bezoek nooit meer weg geweest , intussen nu al bijna 45 jaar.
Speel(de) je bij andere clubs?
Nee, RDC is mijn club.
Wat is je grootste prestatie op damgebied?
Zoveel heb ik niet gepresteerd maar ik ben een keer kampioen van Rijnsburg
geweest, dat kan niet iedereen zeggen.
Wat vind je het leukste aan dammen?
De combinatie van inspanning en ontspanning en de gezelligheid op de club.
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Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld?
Dat is zonder twijfel Salou. Ontzettend gelachen met Jan Schijff, Ge Berbee en
Kees van de Plas.
Van welke muziek houd je?
Heel breed, van Bach tot ZZ top, maar mijn hart ligt bij de blues.
Wat is volgens jou de mooiste plek voor vakantie?
Ik ben op heel veel mooie plekken geweest in de wereld en ik vind het moeilijk
kiezen. Als ik dan toch wat moet zeggen: Green Island, Australie.
Waar geniet je het meest van?
Een strandwandeling bij ondergaande zon.
Wat was het meest bepalende dammoment in je leven?
Moeilijke vraag, ik zou het niet weten.
Hoe kunnen we volgens jou het beste nieuwe leden (en met name jeugdleden)
werven?
Het is helaas gebleken dat het heel moeilijk is om jeugd te interesseren voor de
damsport. Er zijn zoveel dingen die de jeugd leuker vind, maar als je toch wat
wilt proberen moet je denk ik op de scholen zijn en dan vooral het voortgezette
onderwijs.
Als je de lezers één tip mag geven, dan is dat: (mag over dammen gaan, maar
ook een tip voor boek/film/muziek/uitje/levenservaring enz)
Geniet van elke dag die je op deze wereldbol rondloopt, er is al genoeg ellende
om ons heen.
Oke, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven?
Jan Oudshoorn
Verzin een nieuwe vraag voor het volgende interview en geef aan welke bestaande vraag eruit mag?
Eruit: meest bepalende moment
Erin: ???
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