RDC1

klokslag
Juli

2016

RDC2
Colofon
SAMENSTELLING BESTUUR
Rinus Kromhout
voorzitter
Mariëlle Meijer-Kromhout secretaris
Richard Kromhout
jeugdleider
Cor van Dusseldorp
penningmeester
Arie Schoneveld
vice-voorzitter
Laura Andriessen
wedstrijdleider
Jan Oudshoorn
materiaalbeheerder

REDACTIE KLOKSLAG
Eric Hogewoning
Gera Hol
Mariëlle Meijer-Kromhout

(071) 4023677
(071) 4028520
(071) 8884496
(06) 13387057
(071) 4026427
(015) 2571081
(071) 4021852

WEBSITE & FACEBOOK
http://www.damclubrdc.nl
https://www.facebook.com/DamclubRDC/

CONTRIBUTIES PER JAAR
senioren
Euro
junioren (geb. na 31-12-1996)
Euro
aspiranten (geb. na 31-12-1999)
Euro
pupillen (geb. na 31-12-2002)
Euro
welpen (geb. na 31-12-2005)
Euro
kalenderjaarbetalers te betalen vóór 10 juli !

120,00
96,00
84,00
72,00
72,00

ADRES SECRETARIAAT
Spinozalaan 55
2231 SH Rijnsburg
tel. 071-4028520

FINANCIËN
ING rek. nr. NL12 INGB 0007 5280 71
t.n.v. penn.m. R.D.C.
Bolstraschans 33
2728 ER Zoetermeer

SPEELLOKAAL:
Wilhelminaschool
Kerkstraat 21
2231 CX Rijnsburg
071 408 2871

DAMBIBLIOTHEEK:
Richard Kromhout
Anemonenstraat 6, Rijnsburg
tel: (071) 8884496

RDC3

INHOUDSOPGAVE
Colofon
Inhoudsopgave
Van de voorzitter
Van de redactie
Damdenken of Doemdenken

2
3
Rinus Kromhout
Kees Majoor

4
5
5

In memoriam: Kees Majoor

8

Damkalender

10

Kampioenschap van Rijnsburg
- groep A
- groep B

Richard Meijer
Arie Schoneveld

11
14

Nationale competitie RDC 1

Richard Meijer, Steven

16

Simultaan Wouter Sipma

Laura Andriessen

23

Salou
Sneldammen ZHDB en NK
Sneldammen NK aspiranten

Gé Berbee
Daniël Boom
Marco de Leeuw

27
39
41

Nationale Bekercompetitie

Steven, Arjen, Richard M

43

RDC4
Van de voorzitter
Beste lezers,
Op de laatste gehouden ledenvergadering sprak ik van een seizoen met weinig
hoogte en dieptepunten. Nu amper drie weken later zijn deze woorden totaal
gelogenstraft. Marco de Leeuw wist met overmacht Kampioen van Nederland
te worden bij het sneldammen voor aspiranten wat echt wel een hoogtepunt
genoemd mag worden en is daarmee één van de favorieten voor het kampioenschap van Nederland met normaal tempo wat van 11 juli tot en met 16 juli
gehouden wordt in de kantine van voetbalvereniging Katwijk en georganiseerd
wordt door 3 leden van onze club. Vanaf deze plaats roep ik u op om eens een
kijkje te gaan nemen in de voor dammers unieke accommodatie. De info voor
dit toernooi staat op de website van de KNDB.
Als dieptepunt wil ik hier noemen het overlijden van Kees Majoor. Hoewel wij
allen zagen dat hij langzaam achteruit ging hadden we niet verwacht dat wij zo
snel definitief afscheid van hem moesten nemen. Vrijdag 17 juni hebben we op
de clubavond nog een kaart naar hem ondertekend en opgestuurd, jammer
genoeg heeft hij deze niet meer ontvangen. Verderop in het clubblad vind u
een in memoriam over hem.
Wat de voorbereidingen voor het komend seizoen betreft, loopt alles tot nu
toe op rolletjes. De keuzecommissie heeft zijn werk gedaan en er is voor alle
leden die dat wensen een mogelijkheid om aan de verschillende competities
mee te doen. Ook zijn we bezig met de organisatie van het rapid kampioenschap van Nederland op zaterdag 10 september a.s. Het rabodamtoenooi is
reeds van start gegaan en kent een kleine 20 deelnemers wat niet slecht is voor
een zomerdamtoernooi te midden van alle damtoernooien die in den lande
worden georganiseerd.
Tot slot wens ik jullie allemaal een goede zomervakantie toe en hoop jullie in
september of eerder weer vol enthousiasme achter het dambord weer te ontmoeten.
Rinus Kromhout
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Van de redactie
Zoals Rinus in de memoriam schrijft, gaf Kees Majoor vaak zijn op
humoristische wijze zijn mening in ons clubblad. Zowel in de verslagen van de
provinciale teams als in zijn columns "damdenken of doemdenken". Vele
seizoenen hebben we dit met veel plezier mogen lezen. En ter nagedachtenis
aan Kees, vonden we het passend om een tweetal oude columns van Kees
(pseudoniem Kl...majoor) hier nogmaals af te drukken:

DAMDENKEN OF DOEMDENKEN
Boekje over openingen
Hoera! Er is een boekje over openingen. Net wat ik nodig heb: Leer mij een
paar openingen die een goed uitgangspunt zijn voor een redelijke partij. Gewoon een leuke spannende partij, winnen is niet zo belangrijk. Verliezen is niet
erg. Het gaat om de spanning en het spel. Als je nooit zou verliezen, zou de
spanning eruit zijn voor jezelf en voor je tegenspeler. De verliesmogelijkheid
maakt het dammen interessant, spannend en zinvol.
Als je tot je veertigste nooit serieus hebt gedamd en toen na een paar damjaren er al weer mee ophield en op je tweeënzeventigste er weer mee begon,
mag je niet verwachten, dat je nog een hele damstudie tot een goed einde kan
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brengen. Het geheugen zit al zo vol met andere (interessantere?) dingen, dat er
niet genoeg ruimte is om nog veel nieuwe kennis op te slaan. En onthouden is
al moeilijk geworden. Welke zet heet ook al weer coupe Philippe? En wat is een
Keller variant? En wat is een partie Bonnard? En je dagrooster is zo druk, dat er
geen tijd is om dammen te oefenen. Dan is een boekje met een paar leuke
openingen wel heel erg van harte welkom. Dus gekocht.
Wat makkelijke openingen…ho maar
En dan sla je dat boekje open en de eerste opening wordt meteen tot het einde
van de partij beschreven. Dus driekwart van de zetten had er niet bij gehoord.
De tweede opening. Ook de hele partij tot het einde. Wat is dat nu, het ging
toch over openingen? Dammers, die niet tot de hoogste regionen willen of
kunnen behoren zouden het leuk vinden te weten, hoe openingen zijn met een
redelijke winstkans. En voor aftakelaars is dat ook een prettige optie. De derde
opening wordt bekeken. Verdorie, weer een hele partij! Het boekje heet toch
OPENINGEN…?
Schrijfbehoefte
Sommige mensen hebben behoefte iets te schrijven. Ze zoeken naar een lacune
in het oneindig aanbod van boeken. Dan horen ze bij damgelegenheden, dat er
behoefte is aan een boek van openingen. Nou, een leuk idee, een boek over
openingen. Schrijven maar. Maar als je altijd zit met het leren dammen, kun je
niet ophouden met schrijven na een begin van een partij op het papier te hebben. Je wilt weer een hele partij weergeven. Maar dat is natuurlijk niet de wens
van veel dammers: Geef ons wat beginopeningen, is de vraag. Ik kijk naar de
derde opening. Weer een hele partij! Ik kijk verder. Heel op het eind van het
boekje een aantal openingen met een faliekant eind. Ofwel wit ofwel zwart kan
een slagzet uitvoeren Maar probeer die beginzetten niet van buiten te leren,
want die zetten zijn wel zeer ongebruikelijk.
En toch
Het is een klein, gemakkelijk boekje. Ik kijk er vaak in. Aan een serieus leerboek
met grotere afmetingen, hoef ik in het aftakelen niet meer te beginnen. Klein,
makkelijk te pakken en je bent weer even met je damsport bezig…op een leerzame manier.
Kl…majoor

RDC7
DAMDENKEN OF DOEMDENKEN
De damdocenten van de jeugd
Laatst speelde ik een partijtje met een damtrainer en al mijmerend achter het
bord kreeg ik meelij met hem. Is het niet erg oneerlijk? Ik kan mijzelf helemaal
inzetten voor die partij. Maar die trainer is niet in optimale positie. Hij heeft
wat partijtjes gespeeld met pupillen of damwelpen om er toch wat van te maken speelt hij zonder nadenken en zonder denktijd. Hij hoopt, dat het een
beetje mis gaat, zodat hij zich wat moet inspannen om zijn superioriteit te bewijzen. Hij is iedere trainavond en de uren voorbereiding, die daarbij horen bezig met facetten uit het damspel, die hem afleiden van het geheel. De ene keer
moet hij varianten van het klassiek behandelen, dan weer de slagzetten, de
volgende keer opsluitingen of vastzetten. Dan weer aandacht vragen voor de
tempi, voor dwangzetten enz. Het is duidelijk, dat hij bij het serieuze spel tegen
clubgenoten nooit in optimale conditie achter het dambord verschijnt.
Het zou niet slecht zijn als die handicap wordt goedgemaakt met … ja waarmee? Het is duidelijk, dat hij onder zijn kunnen presteert door zijn inzet voor
het damspel. Dat moet gecompenseerd. Bij voorbeeld door hem aan het begin
van de competitie een aantal winstpunten extra te geven. Of hem bij iedere
partij een voordeel te geven zoals een extra zet om de vijf zetten of zoals de
kans van één keer terug mogen zetten op iedere tien zetten. Er zijn nog veel
meer mogelijkheden om de inzet van de trainer te honoreren. Mijmerend komt
mij voor de geest een extra aantal punten in zijn rating.
Ook anderen, die zich extra inzetten voor de damclub en de damsport
Maar waarom ook niet voor anderen, die zich extra inzetten voor de club of het
damspel, dat belonen met rating of voordelen in de competities of iets dergelijks? Ik denk aan bestuursleden, penningmeesters, acquisiteurs van sponsors
of advertenties voor klokslag, schrijvers van verslagen en andere stukken voor
ons lijfblad. Het verhoogt de inzet. Het zet meer leden aan om iets extra’s te
doen voor het edele damspel. En de bekers gaan niet altijd naar dezelfde genbegaafden.
Wat geeft het als er een paar dammers zich nu ineens opgeven als trainer, als
sponsorjager, als bestuurslid? Kun je ze gebruiken? Je neemt ze. Niet nodig? Op
de wachtlijst! Makkelijk zat!
Kl…majoor
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In memoriam

Kees Majoor
20 juli 1926 - 20 juni 2016
Kees kwam eind 1996 voor het eerst op onze club gelokt door Gerrit Notenboom met wie hij wekelijks zwom om zijn conditie op peil te houden. Al
gauw bleek dat hij niet de beginneling was die hij graag voor deed komen.
In de rubriek wie zullen we eens dwingen een stukkie te schrijven lichtte hij
een deel van de sluier op door te vertellen dat hij vanaf zijn 6e al damde en
dat hij ondermeer in Zoetermeer als damtrainer A Arjan van Leeuwen een
van de sterkste jeugddammers van Nederland toentertijd onder zijn hoede
had gehad.
Opvallend was ook zijn leergierigheid, tot op hoge leeftijd bleef hij zich in
het spel verdiepen en sloeg ook geen training van de subtop over. Vorig
jaar nog vroeg hij naar de mogelijkheden om hem en enkele andere te
trainen. Er ging dan ook geen maandagochtend voorbij of hij ging met Anton van Dusseldorp en een goede kennis van hem de partij van afgelopen
week doornemen.
In het clubblad gaf hij ook zijn mening over het wel en wee van de damsport met altijd een licht humoristisch tintje. Gedenkwaardig is ook de uitspraak van hem aan het begin van de wedstrijd: "succes met je carrière! de
mijne is helaas voorbij", wat voor hem het sein was om het je zo lastig mogelijk te maken. Hij genoot er dan ook van als er punten werden behaald
door je op de één of andere manier met een onorthodoxe aanval te verrassen. Ondanks zijn hoge leeftijd deed Kees nog een aantal keren mee aan
het damtoernooi in Salou en wist daar met zijn aanvallende stijl menige
speler tot wanhoop te drijven. Legendarisch is natuurlijk ook zijn grap naar
de bevoorrading van de consumpties toe, nadat er een keer chocomelk
was vergeten, dat er aan gewone leden nooit gedacht werd. En aan zijn
pretoogjes kon je zien dat hij er niets van meende, maar er veel genoegen
in schepte om je op de kast te krijgen.
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Het laatste jaar ging zijn gezondheid echt achteruit, maar tot bijna het eind
van zijn leven bleef hij de clubavond bezoeken. En aan het eind altijd even
een belletje naar huis: "ik kom er aan, Renske", vaak nog vergezeld van de
prestatie die hij al dan niet geleverd had.
Wij verliezen in Kees Majoor een trouw en sportief lid die in al zijn bescheidenheid tot in lengte van dagen ons bij zal blijven.
- Rinus Kromhout
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Kampioenschap van Rijnsburg, Groep A
Na een lang Clubkampioenschap is het Kampioenschap van Rijnsburg traditiegetrouw kleinschalig van opzet. Knus zo je wilt. Vrij kleine groepen, dus niet zo
heel veel partijen en niet zo heel veel vrijdagen om ze in af te werken. De externe competities zijn al afgelopen, dus de planning is vaak wel krap. Zo krap,
dat de wedstrijdleider dit jaar over haar hart moest strijken door een extra
ronde toe te voegen. Alleen dan konden we precies op de laatste vrijdag de
laatste wedstrijden spelen.
Voor regelmatige clubgangers of volgers van de nieuwe RDC groeps-App kan
het niet ontgaan zijn wie dit jaar bovenaan is geëindigd. Steven is niet de beroerdste om overal luidkeels te verkondigen wie de nieuwe Kampioen van
Rijnsburg is geworden. Precies: hij. Met slechts één verliespartij tegen naaste
concurrent Richard K en één remise tegen de kersverse clubkampioen Thomas
deed hij het beter dan de rest. In veel partijen kwam Steven heel slecht tot zelfs
verloren te staan, maar hij was dodelijk effectief in het grijpen van de laatste
strohalm.
Zowel Richard K als Arjen verloor twee keer, dus beiden bleven ze één puntje
achter. En de rest? Tja, de rest volgt op eerbiedige afstand. Thomas en Wim
wisten nog boven gemiddelde te scoren, Richard M was dit keer erg ongelukkig
met meerdere partijen waarin hij in de verkeerde volgorde sloeg en daardoor
een schijf achter kwam. Cees bleef steken op drie punten, waaronder een
knappe remise tegen Wim, terwijl het voor Rinus dit keer geen prettig weerzien
was met de hoogste klasse in het Kampioenschap. Hij verzamelde – zoals dat zo
mooi heet – een eierrekje met 7 nullen op rij.
Voor de totale eindstand verwijs ik graag naar de website van de club of naar
toernooibase. Ik sluit graag af met de vertrouwde
luchtige techniek.
Een aloude wijsheid luid “als je weigert te winnen,
verlies je.” Of als zo’n wijsheid er niet is, dan zou
iemand hem moeten uiten. In dat geval: bij dezen!
Wim heeft Arjen al geruime tijd in de touwen en
heeft meerdere keren de winst laten liggen. Geen
wonder dus dat Arjen in toernooibase als glorieuze
winnaar van het duel is vereeuwigd. Hier had Wim
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een schijf kunnen rapen met 01.31-26! 22x31 02.33x11, waarna direct achterlopen faalt vanwege 02...31-36? 03.37-31 36x49 04.31-27 49x21 05.26x19 met
weliswaar een gelijk aantal schijven, maar een volslagen kansloze stand voor
zwart. Nog even een zetje wachten biedt ook geen uitkomst: 02...13-19of?
voorkomt nu wel 03.41-36 vanwege 03...19-24 04.36x27 24x44, maar met bijvoorbeeld 05.11-06 houdt wit zijn schijfje meer, bijvoorbeeld na 05...31-36
06.43-38 36x47 07.38-33 47x38 08.33x42 07-11of?
09.06x08 02x13
De volgende combinatie is niet zozeer moeilijk,
maar de omstandigheden waarin hij wordt uitgehaald zijn dusdanig leuk, dat ik hem toch wilde vereeuwigen. Om de humor in te zien, moet u weten
dat Steven (met wit) vooraf vol bravoure de zaal
kwam binnenlopen en tegen Rinus doodleuk zei “ik
geef je 30 zetten, dan heb ik gewonnen.” Inmiddels
heeft wit zijn 30e zet gedaan, waarop Rinus zijn 30e doet en hem uitdaagt:
“nou, dit is mijn dertigste!” En met die dertigste liep Rinus in een zetje, dat hij
niet meer liet uithalen... Er volgde 30...23-29?? 31.34x23 18x29 32.27-22 en
zwart liet zich de rest niet meer bewijzen: 32...17x28 33.26-21 16x27 34.31x15
met twee schijven winst voor wit.
Steven kwam sowieso redelijk eenvoudig aan zijn
punten. Tegen Richard M stond hij verloren, maar
met weinig tijd vond Richard de winst niet meer.
Achteraf is die helemaal niet zo moeilijk: 01.29-23!
19-24* 02.40-35 en rustig wachten is het devies.
Bijvoorbeeld 02...20-25 03.47-42 12-18of? 04.23x12
17x08 05.26x17 22-27 06.32x21 16x27 en na bijvoorbeeld 07.17-12 08x17 08.28-23 loopt wit ongehinderd naar dam. Nadat Richard meerdere zetten de winst had gemist, kwam
de aloude wijsheid weer naar boven: Steven won
dus.
Ook tegen Arjen had Steven geen reden tot klagen.
Hij staat met zwart helemaal gekraakt. Het digitale
brein harkt de punten sierlijk binnen met een combinatie: 01.34-29 14-20 02.46-41 09-14 03.41-36
08-12 04.39-34! (want op 04.28-23 volgt de red-
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dende ruil 04...22-28 05.33x31 21-27 06.31x22 17x30) en nu na 06...14-19 de
schijfwinst met 07.36-31! 19x39 08.33x44! 22x24 09.31x22 17x37 10.26x30
25x34 11.42x31 waarna de schijf zwarte op 34 de volgende zet sneuvelt. Dat
betekent schijf- en dus partijwinst. Die variant was aan Arjen niet besteed. Hij
schoot in de diagramstand ook een bok tegen Steven met 01.28-23? Waarna
Steven met de punten naar huis ging via 01...27-31!
02.26x37 22-28 03.33x22 17x30.
Een mooie combinatie van Richard K, die lang
moest wachten voordat Thomas eindelijk op veld
28 ging staan. Toen hij dat uiteindelijk deed met
01.33-28? ging het hard: 01...24-30! 02.35x24 14-20
03.25x05 18-23 04.28x19 04-10 05.05x14 09x49.
Thomas speelde tegen beter weten nog even door,
maar was verder natuurlijk kansloos.

Het slotakkoord is uiteraard voor de kersverse
kampioen. Tegen Cees maakte hij het in stijl af.
Zwart staat al moeilijk, zo niet verloren, maar na
01...06-11? was het direct over en uit: 02.21-17!
12x2103.33-28 22x42 04.32-28! 23x41 05.34x03
21x32 06.36x27 met een dam voor één schijf. Cees
streek dan ook wijselijk de vlag, waarmee Steven de
nieuwe Kampioen van Rijnsburg werd.

Richard Meijer
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Kampioenschap van Rijnsburg - Groep B
Heb je het geluk dat je na het clubkampioenschap middels degradatie of promotie in groep B terecht komt, dan weet je je verzekerd van mooie partijen.
Immers, bijna alle spelers zijn aan elkaar gewaagd en omdat iedereen van elkaar kan winnen ( of verliezen) levert dit meestal boeiende gevechten op.
Voor Jac. van Delft bleek de groep echter net iets te zwaar. Hoewel hij zeker
geen slechte partijen speelde, ging het toch vaak aan het eind van de partij nog
mis. Het is het lot van iedere dammer die tegen ( te) sterke dammers moet spelen. Met slechts 1 remise tegen Daniel werd Jac. laatste in de groep. Outsider
Jan Oudshoorn weet normaliter het de sterkere spelers behoorlijk moeilijk te
maken. Dit keer was daar echter niet veel van te merken, grove fouten werden
hardhandig afgestraft en dat resulteerde in veel verloren partijen. Slechts tegen
Jack wist hij te winnen en dat betekende een 7e plaats.
Daniel Boom eindigde zesde en dat is toch ver onder zijn kunnen. Hoewel hij in
de nationale competitie uitstekend voor de dag kwam, leek het wel of nu de
pijp leeg was want hij wist zeker tegen de kop van het veld geen potten te breken. Slechts tegen de wat zwakkere deelnemers wist hij te scoren maar zoals
gezegd lang niet genoeg. Zeer ambitieus was Nico Mul in deze groep begonnen.
In het oog sprong de gelijkwaardige remise tegen de gevaarlijke Mariëlle en
Nico stond er op een gegeven moment met 3-5 punten uitstekend voor. Helaas
gingen zijn partijen tegen de top van het veld faliekant verkeerd. Dieptepunt
was wel zijn partij tegen Arie waarin hij na amper 15 zetten het kon opgeven in
een volkomen verloren positie. Met zes punten eindigde Nico op de 5e plek.
De top 4 bestond uit Mariëlle, Marco, Arno en Arie. Tussen deze 4 ontspon zich
een felle strijd om de eerste plek. Mariëlle wist naar een riante positie te spelen en zelfs te winnen van Marco waardoor ze lange tijd aan de kop van het
veld stond. Cruciaal werd de partij tegen Arie die haar op de voet volgde. Deze
partij werd door haar verloren en de remise daarna tegen Nico zorgden ervoor
dat ze de aansluiting voor het kampioenschap wat kwijt raakte. Uiteindelijk
eindigde Mariëlle op een gedeelde derde/vierde plaats samen met Marco.
Marco stond er iets beter voor dan Mariëlle en had alles nog in eigen hand om
zelfs nog kampioen te worden. Om dit te bereiken moest wel gewonnen worden van Arie die op dat moment koploper was. Omdat deze partij in een remise
eindigde was hij afhankelijk van de prestaties van Arno en Arie. Uiteindelijk
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bleef hij steken op een gedeelde derde/vierde plaats met 10 punten. De strijd
om het kampioenschap ging dus tussen Arie en Arno. Vooral Arno was zeer
ambitieus bezig en speelde goede partijen. Het onderlinge treffen was dan ook
een boeiend gevecht. Vanuit een mindere positie wist Arie zich in de wedstrijd
terug te knokken en zelfs voordeel op te bouwen. Het eind van de partij was
onverwacht. Een regelrechte blunder bezorgde Arno een verdiende winst met
als gevolg dat beide spelers met evenveel punten , namelijk 11 eerste werden.
Dit betekende dat er beslissingswedstrijden moesten worden gespeeld. De eerste won Arno overtuigend, maar de tweede was voor Arie waarna sneldammen
de beslissing moest brengen. In deze partij was Arie dan eindelijk sterker en
won hij overtuigend deze partij en mocht hij zich kampioen noemen van de B
groep. Als we achteraf dit kampioenschap bekijken dan valt wel sterk op dat
het verschil in rating ook een enorm verschil in de uitslagen teweeg bracht.
Arie Schoneveld
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Nationale Competitie RDC 1
“Als een strategie blijkt te werken, houd er dan aan vast.” Een uitspraak als deze doet natuurlijk niemand iets, maar als we nou net doen alsof het een van de
befaamde uitspraken van Johan Cruijff is, wellicht gelooft iemand er dan toch
in. Het heeft in ieder geval betrekking op het duo-schrijverschap voor het clubblad voor de gebeurtenissen van en bij RDC 1. Ook nu weer: voor de rondeverslagen moet u bij Steven zijn, de grafieken komen bij Richard vandaan.
Erratum ronde 6
Na het uitkomen van het vorige clubblad, werd ik al snel geconfronteerd met
het onovertroffen tact en organisatie-sensitief vernuft van ons nieuwste seniorlid Wim Bremmer. Hij begon met een aardige veer in de ehh... bips. “Mooie diagrammen, vooral de variant van Thomas tegen CEMA vond ik prachtig.” Veren
krijgen is altijd leuk, dus Wim wist zich daarmee verzekerd van de volle aandacht. Precies wat hij nodig had om de boodschap aan te laten komen: “de variant van Casper tegen Pierre Lacroix klopt niet. Na de achterloop kan Casper
een dam halen.” Pas als je de aandacht hebt heeft het zin om iemand te wijzen
op zijn fouten, anders zal er nooit enige vorm van verbetering komen. Enigszins
verbouwereerd liet ik alles op me inwerken, wat natuurlijk precies was wat
Wim wilde bereiken. Ik besloot ter plekke het digitale brein nog eens te dubbelchecken. Het zal toch niet dat de computer een fout maakt...?
Maar nee, het was natuurlijk allemaal te wijten aan
menselijk falen. Het diagram bij desbetreffende
partij klopte simpelweg niet. Het diagram bevatte
de stand ná de zet van wit, in plaats van vóór de zet
van wit. Omdat het mijn eer te na is dat allemaal
gewoon te laten voor wat het is – niemand zal er
wakker van hebben gelegen – en daarnaast om te
voorkomen dat Wim een eenzame roepende in de
woestijn wordt, bij deze een gecorrigeerd diagram.
Ik ben uiteraard te lui om de tekst te herhalen, daar heeft immers niemand om
gevraagd .
Ronde 10: VBI Huissen 2 – RDC 1 9-11
Overwinning pas met laatste uitslag veilig gesteld!
De Rijnsburgse damclub heeft pas met de laatste uitslag de overwinning binnengehaald tegen het taaie Huissen (2). Helaas wist de concurrentie ook allebei
de partijen te winnen, waarmee de kans op de tweede plek nog wat kleiner
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wordt.
Het leek een schitterende middag te worden toen voor het derde speeluur
Rijnsburg al met 6-0 voorstond. De overwinning van Steven den Hollander op
de sterke Marcel Janssen kwam volledig uit het niets. Steven maakte er een
spannende partij van, maar of het allemaal even verantwoord was, blijft de
vraag. Janssen speelde in een gelijkwaardige stand een slechte zet, waarna Steven een winnende stand forceerde.
Ook Richard Kromhout had een erg sterke tegenstander, namelijk Geert Berends. Vanuit de opening maakte Berends wat kleine onnauwkeurigheden,
waarna Richard een goede aanval kreeg. Met behulp van wat gemene trucjes
kwam Richard beter en beter te staan. Een vijfklapper naar dam bezorgde de
overwinning. Dat Richard Meijer zou winnen leek geen twijfel over. Richard
haalde na 10 zetten al een damcombinatie uit en kon zijn dam achter zijn schijven parkeren. Rob Schrooten probeerde nog wel wat, maar met tevergeefse
moeite.
Ook Cor van Dusseldorp kwam goed te staan. Met een verre voorpost op links
en doorbraak dreigingen op rechts werd de druk meer en meer opgevoerd. Cor
won enkele schijven en tegenstander Leen de Rooij zag (terecht) geen kansen
meer. Thomas Wielaard zette de 9-1 op het scorebord. Ook deze partij was er
een met wisselende kansen. In de opening schoot Thomas een enorm bok en
had ruim een uur nodig om zijn stand uit de problemen te ruilen. Tegenstander
Vredenburg speelde hierna wat mindere zetten, waarna Thomas weer initiatief
kreeg. Toen Thomas beslissend voordeel leek te krijgen bracht een goed getimed dubbeloffer nog redding aan zijn tegenstander.
Na deze stormvloed van overwinningen volgde de ene klap na de ander. Laura
Andriessen speelde een prima partij en leek een remise in handen te hebben.
Helaas liet zij zich in een dun standje nog trucen, zonde. Gelukkig wist Eric Hogewoning daarna het tiende punt toe te voegen. Eric was na afloop niet geheel
tevreden en dat leek terecht. Toen Emiel Leijser nog teveel uit een remise
stand wou halen bleken Eric zijn schijven toch wel mooi te staan. Of hij ook
daadwerkelijk winst op het bord gehad heeft moet nog blijken, maar hij nam
zijn kansen niet optimaal waar.
Met een voorsprong van 10-4 en nog drie resterende partijen werd het toch
nog spannend. Topscoorder Arjen de Mooij speelde iets wat hij achteraf ook
niet snapte. Toen hij tijdelijk een schijf moest offeren zag hij onterecht nog
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winstkansen. Toen het schijf echter werd terug gegeven en zijn tegenstander
een paar dreigingen in de stand bracht moest hij definitief een schijf inleveren.
Niet veel later kon hij opgeven. Ook Arie Schoneveld ging de fout in. Na een
prima opening kwam hij langzaam slechter te staan. Na wat terugruilen bleken
zijn schijven toch te ver uit elkaar te staan. Arie probeerde nog wat, maar het
mocht niet baten.
Denise van Dam was als laatste bezig. Lange tijd had zij een remisestand op het
bord, maar het was de vraag of zij de combinatie van tijdnood en druk ging
overleven. Het tijdig offeren van een schijf bracht de remise nog dichter bij.
Denise bleef het hoofd koel houden en wikkelde naar de veiligste variant af,
wat een 11-9 overwinning betekende. RDC speelt haar laatste wedstrijd over 2
weken, waarna het duidelijk zal worden of er nog hoger gereikt kan worden
dan de derde plek.
Op naar de techniek…
Een hoop niet al te moeilijke partijen vandaag, met
dank aan onoplettende tegenstanders. Richard K
heeft de hele partij nog niets anders gedaan dan
een beetje rustig opbouwen. Tegenstander Geert
Berends heeft zichzelf met een bange partijopzet al
danig in de nesten gewerkt. Aan zijn lijden kwam
snel een einde na het foutieve 01.47-42? En Richard
maakte een rondgang over het bord met 01...2429! Geert liet zich de combinatie niet meer
bewijzen: 02.33x24 22-28 03.31x33 13-18 04.24x22 17x46.
Richard M smaakte na 15 zetten het genoegen een
dam uit te mogen halen nadat tegenstander Rob
Schrooten vervolgde met 01...12-18? Richard nam
na rijp beraad de dam voor twee schijven op veld 1
02.35-30 24x35 03.34-30 35x24 04.37-31 36x27
05.28-23 18x29 06.38-33 29x38 07.43x01. Rob kan
de dam op verschillende manieren afnemen ten
koste van één schijf (bijv. 07...20-25 08.01-23 02-07
09.23x01 08-12 10.01x20 15x24. Rob voelde de bui
al hangen en zat er niet op te wachten om de hele partij met een schijf minder
te moeten spelen. Hij nam de dam daarom niet af en verzekerde daarmee natuurlijk dat hij er helemaal niet meer aan te pas kwam.
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Hoewel we er geen overwinning aan overhielden,
had ook Thomas bezoek gekregen van Vrouwe Fortuna. Tegenstander Remco Vredenberg mist in de
diagramstand een ‘mat in 1’ met 01.49-44! Op zich
een onlogische zet in een aanvalsstand, dus heel
gek was het niet dat zijn oog hier niet op viel. Na
die zet staat Thomas ineens verloren. De meeste
zetten zijn simpel verloren. Bijvoorbeeld 01...02-07
of 01...03-09 verliest door 02.24-19 13x24 03.33-28
met dam op 2 of 4 (over 01...11-17 heb ik het niet eens). Iets moeilijker zijn
01...14-19 02.23x14 20x09 03.24-19 13x24 04.29x20 15x24 05.33-28 22x33
06.31x04 met dam en 01...13-19 02.24x13 08x28 03.29-24 20x29 04.34x21
16x27 05.33-28 22x33 06.31x13 03-08 07.39x28 08x19 met schijfwinst. De
moeilijkste? 01...16-21 02.24-19! 13x24 03.33-28 22x33 (op 03...24x33 wint
04.28x26 18x29 om vervolgens één voor één nog drie schijven op te rapen)
04.31x13 08x28 en nu het fraaie 05.34-30! 25x23 06.38x27 met schijfwinst. Het
digitale brein besluit als zwart maar gewoon een schijf te geven via 01...25-30
02.24x35 en zoals wel vaker, sta je na een offer een schijf voor.
Steven liet zien dat je met een messcherpe partijopzet een eind kunt komen. Hoewel het er meerdere keren penibel uit zag voor wit, blijkt er geen grote speld tussen te krijgen. En dan blijkt jeugdig bravoure het nog wel eens te kunnen winnen van ervaren, degelijk spel. In de diagramstand het moment
suprême. Marcel Janssen kon naar huis na 01...1117? 02.35-30 24x35 03.28-23 19x28 04.33x11
06x17 05.29-24 20x29 06.20x29 34x12. De stand is
weliswaar gelijk in aantal schijven, maar volstrekt kansloos voor zwart. Nadat
hij nog één overbodige zet deed, gaf zwart dan ook op.
Ronde 11: RDC 1 – Micone 10-10
RDC eindigt wisselend seizoen als vierde
De Rijnsburgse Damclub heeft het jaar afgesloten met een vierde plek. Na de
10-10 tegen Micone ging Dordrecht nog over ons heen. De doelstelling is hiermee helaas niet gehaald (1ste of 2de worden). Volgend jaar zit er wellicht meer
in!
De middag begon slecht. Richard Meijer nam vanuit de opening een Springer

R D C 20
doorstoot. Deze leek te steunen op een grote afruil, waarmee Richard een gunstige schijvenverdeling leek te hebben. Toen zijn tegenstander met ogen open
in deze afruil leek te lopen bleek er een nare verrassing voor Richard in te zitten. Een gigantische naslag volgde en Richard kon opgeven.
Steven den Hollander verging het niet veel beter. Met een interessante stelling
leek Steven tegen schijfverlies aan te lopen. Achteraf bleek dat het “gewoon”
had gekund. Nu nam Steven een wanhoopscombinatie. Dit leverde zijn tegenstander een plusschijf en een gewonnen stand op. Nadat hij echter een paar
keer niet koos voor een directe winst kon Steven nog net naar remise counteren.
Thomas Wielaard speelde een hekstelling tegen oud clubgenoot Evert Dollekamp. Evert staat erom bekend graag in een hekstelling te willen staan. Thomas miste een combinatie in zijn partij en een gunstige afwikkeling. Hij kwam
wat moeilijk te staan, maar bleef netjes binnen de remise grenzen die hem geboden werden.
Cor van Dusseldorp speelde weer als vanouds. Nadat zijn tegenstander afweek
in een bekende opening nam Cor een gewaagde aanval. Deze aanval werd
steeds krachtiger en het leek een kwestie van tijd tot Cor de punten kon opschrijven. Met een elegante forcing maakte hij de partij uit. Arie Schoneveld
heeft een prima seizoen achter zijn naam, maar helaas ging het de laatste wedstrijden mis. Hij trof het niet met de behendige Toby Hage. Met actief verdedigen leek het nog een tijd goed te gaan. In een al lastige stand trapte hij in een
bekende combinatie. Het eindspel was daarna niet meer te redden.
Denise van Dam trof dezelfde tegenstander als vorig jaar. De opzet van de partij was iets defensiever als we van haar gewend zijn, maar de stand die zij verkreeg was prima. In tijdnood ging het echter mis en ze schrok van een gevaarlijk lijkende zet. Helaas speelde ze de verkeerde zet, liep daarmee in een combinatie en kon opgeven. Eric Hogewoning probeerde het initiatief een paar keer
naar zich toe te trekken, maar zijn tegenstander liet niet echt spanningen toe.
Eric moest vervolgens opletten om geen last te krijgen van achtergebleven
schijven, maar kwam geen moment in gevaar.
Een andere speler die deze wedstrijd niet echt in gevaar kwam was Laura Andriessen. Laura schoof haar schijven rustig naar voren en richting het centrum
en liet haar tegenstander alle ruilen doen(dat is hem wel toevertrouwd..) . In
het late middenspel verzwakte zij niet en koos ervoor om de meest veilige re-
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mise te pakken. Arjen de Mooij moest winnen om topscoorder van het team en
van de hoofdklasse B te worden. In een laat klassiekje gooide hij ouderwets de
trukendoos open. Zijn tegenstander moest hiermee een krap remise, maar raar
eindspel toestaan. Arjen speelde de meest kansrijke zetten, en met wat geluk
wist hij zo waar nog te winnen. Een top jaar voor Arjen, met een score van
maar liefs 18(!) punten uit 11 wedstrijden.
De stand werd zowaar nog gelijk getrokken door Richard Kromhout. Tegen de
sterke Toine Brouwers speelde Richard een goede partij. Met een heus gambiet
speelde hij de lange vleugel van zijn tegenstander leeg. Toine deed nog een uiterste winstpoging en kreeg toen de deksel op zijn neus. Richard wist het eindspel (één van zijn specialiteiten) feilloos naar winst te spelen.
Allereerst de partij van Richard M, die al vrij snel
handje kon schudden. Tegenstander Bryan Wollaert
raapte met 01...13-18 een schijf op. De verdediging
van Richard was gebaseerd op 02.36-31 19x28
03.31-27 22x42 04.33x13 met als idee dat de witte
schijf op 13 onaantastbaar is. Dat is op zich wel
waar, maar zwart kon wel uithalen met 04...21-27
en nu op 05.47x38 27-32 06.38x27 17-22 07.27x18
12x45 en op de partijvariant 05.48x37 volgde
05...27-32 en Richard liet zich de rondslag niet meer bewijzen: 06.37x28 17-21
07.26x08 07-12 08.08x17 11x33
Ondanks ‘slechts’ een vierde plek, was er toch wel
enig reden toch juichen bij het eerste. Arjen werd
namelijk algeheel topscorer van de klasse met een
score van 18 uit 11. Die score kwam ook in de laatste wedstrijd van het seizoen niet helemaal moeiteloos tot stand. Tegenstander Edgar Haagh moest
alle registers opentrekken om de remise te ontwijken en naar een nul af te kunnen wikkelen. De toch
wel simpelste misser was in de diagramstand. Simpel remise is 01...23-28 02.32x14 21x43 03.30x17
43-48! met altijd minimaal een drieslag voor zwart en dus een volstrekt gelijkwaardige puntendeling. Gelukkig wist zwart de remise lang genoeg uit de weg
te gaan om Arjen het topscorerschap te geven...
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In het kader van ‘als een duveltje uit een doosje’ de
partij van Cor. Hij staat de hele partij al onder druk
en staan zeker niet beter. Nadat Herman Meyer
vervolgde met 01.31-26? was het echter ‘mat in 1’
met het briljante 01...25-30!! De dreiging zullen we
allemaal wel zien: wit moet iets doen tegen de één
om twee met 02...30-34 03.39x30 24x44. Daar zijn
twee opties voor, die beide verliezen: 02.40-34
(schijfwinst is vaak een goede reactie) 02...29x40
03.45x25 12-17! (maar nu niet) 04.21x23 19x48, of 02.40-35 30-34 03.39x30
29-34 04.30x39 12-17 05.21x23 19x48, beide met dam. Wit gaf dan ook gedesillusioneerd op.
Steven is gruwelijk gepoetst door zijn tegenstander
Harry Verdoolaege en staat in de diagramstand al
tijden een schijf achter. Het laatste moment waarop zwart nog gewoon de winst naar zich toe had
kunnen trekken via 01...19-24! en wit komt nergens
meer. Bijv. 02.28-23of? 21-26 03.38-33of? 26-31
04.33-28 31-37 en het grote geven kan beginnen...
Nadat zwart met het afzichtelijke 01...21-26?? begon, wist Steven nog een puntje te halen met
02.35-30! 13-18 03.38-33! En de ongetwijfeld geplande tussenloop met
03...18-23 wint niet meer vanwege 04.30-24 23x32 05.24x13.
Als laatste een leuk zetje van Toby Hage. Inderdaad, voor de tegenstander,
maar toch. Arie heeft de hele partij goed verweer
geboden, maar is toch langzaam maar zeker van het
bord gedrukt. Hier probeert Arie de zwarte schijven
terug te dringen. Helaas verloor hij na 01.37-32 1822! 02.32x21 24-29 03.33x24 23-29 04.24x33 12-17
05.21x12 13-18 06.12x23 19x48 en de dam voor
twee bleek voldoende voor de winst.

Richard Meijer & Steven den Hollander
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Simultaan Wouter Sipma
Ik werd gevraagd om een verslagje te schrijven over de simultaan van Wouter
Sipma. Nu is dit alweer een tijdje geleden, dus de details weet ik er niet meer
van. Tevens ben ik een voorstander van het principe: beter goed gejat, dan
slecht bedacht, dus heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het verslag dat reeds
op Facebook stond (waarvoor dank Steven!!). Hieronder volgt zijn verslag met
foto’s van Gera Hol en Jack van der Plas.
RDC Rijnsburg – Wouter Sipma 3-41
Vrijdag 29 april was de jaarlijkse simultaanavond bij RDC. Als simultaangever
hadden wij Wouter Sipma bereidt gevonden. Wouter(23) is een groot Nederlands talent en heeft zich vanuit de juniorentijd moeiteloos omgezet naar de
senioren. Zo speelde hij in december al het WK mee, waar hij een verdienstelijke 8ste plaats haalde. Op het Nederlands Kampioenschap, een paar weken geleden, eindigde Wouter zelfs vierde.
Toch waren wij als RDC’ers vastberaden om Wouter een moeilijke avond te bezorgen. Wouter wou graag een kloksimultaan spelen, met als tempo 60 minuten en een toevoeging van één minuut per zet. Met 22 spelers was er sprake
van een prima opkomst.
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De eerst zet is gespeeld!
Ook deden enkele jeugdspelers mee. Dit was een goede oefening om rustig de
tijd te gebruiken. Zo was Sverre het langst bezig, en die partij duurde tot maar
liefst 22.30! Zusje Jente was net iets eerder klaar, maar hield het ook erg lang
vol. Ook Denzell was goed op dreef en wist zowaar op dam te komen. Helaas
combineerde Wouter deze er direct af, en stond Denzell met lege handen.
Dat Wouter als specialiteit het speltype omsingelen heeft moesten enkele spelers pijnlijk ondervinden. Zo kon Richard Meijer in een volle stand al opgeven,
en werd ook Denise van Dam er fraai afgespeeld. Jan Oudshoorn ging in een
lastige stand door de vlag, maar leek ook al weggespeeld te zijn.
Succes was er voor Wim Bremmer. Onze nieuwste versterking bleef, schijnbaar
zonder moeite overeind. Wim probeerde nog voor de winst te gaan, maar zover liet Wouter het niet komen. Een remise was de beloning voor Wim. De enige speler die een overwinning binnen wist te halen was clubkampioen Thomas
Wielaard. Wouter ging door de vlag tegen Thomas, maar dat was niet onterecht! Thomas wist het Wouter in een klassieke positie zo moeilijk te maken
dat er aan schijfverlies niet meer leek te ontkomen. Achteraf bleek er nog een
kleine ontsnapping te zijn voor Wouter, maar hij wist deze niet te vinden in de
partij.
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De rest van de RDC’ers verloren allemaal. Na goede en minder goede partijen
behaalden de RDC’ers 3 punten. Desondanks konden we spreken van een zeer
gezellige en geslaagde avond. Enkele partijen en alle detailuitslagen zijn te vinden op http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php…
Een kleine sfeerimpressie:
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Laura Andriessen
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Verslag van het 19e Campeonata de Costa Daurada

Verslag van het Salou Open 2016
Aan het 19e Salou Open werd deelgenomen door 138 dammers. Het toernooi
kende ditmaal een uitermate sterke bezetting. De deelnemerslijst telde maar
liefst zeventien mannelijke en vijf vrouwelijke internationale grootmeesters!
Katwijk en omstreken werd ditmaal vertegenwoordigd door Gé Berbee. Het
weer was ook ditmaal bijzonder aangenaam, de zon liet zich dagelijks zien
waarbij een matige bries vanaf de Middellandse Zee de nodige verkoeling
bracht. Hotel Cala Font vormde inmiddels voor de veertiende maal de speellocatie.

Het vertrouwde hotel Cala Font.

Voor aanvang van de eerste ronde toonde Roel Boomstra een interessante partijcompositie. In de onderstaande stand is als lokzet 1. 44-40 gespeeld waarna
zwart hier op is ingegaan met 1. … 30-35?
Verschillende aanwezige toppers zochten naar
de oplossing. De Braziliaan Allan Silva vond deze als eerste. 2. 41-37 35x44 3. 27-21 17x26 4.
32-28 23x41 5. 33-28 26x48 6. 28x8 44x42 7. 83 48x39 8. 3x48 met winst voor wit!
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Tijdens de eerste ronde won Wouter Sipma met een Coup Royal nadat tegenstander Dirk van Schaik Sr. 28. 47-42 speelde. De Coup Royal is in onderstaande
stand zonder schijfverlies niet te voorkomen, bij een andere 28 e zet wordt naar
veld 42 geslagen.
Wouter vervolgde met 28. … 24-29 29. 33x24
19x30 30. 28x17 11x31 31. 25x34 en de doorloop naar dam met 31. … 31-36 32. 34-29
36x47. Dit slagmechanisme is onderdeel van
het trainingsmateriaal van de KNDB.

Een van de deelnemers uit Nederland betrof René Boulonois. Hij is inmiddels
circa dertig jaar geen lid meer van de KNDB. René heeft vroeger als jeugdspeler
bij de Nederlandse jeugdtop meegespeeld. Ook speelde hij mee met het eerste
van DC IJmuiden. Met zijn spel toonde hij aan dat hij dammen nog niet is verleerd. Tijdens de vierde ronde was Jan Terpstra hiervan zowel getuige als
slachtoffer.

Jan ruilde in bovenstaande stand met wit 21.
31-27 22x31 22. 36x27. Zwart reageert hierop
met 22. … 17-22 23. 28x17 11x31 24. 41-36
12-17 25. 36x27 17-22.
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Wit tracht het evenwicht te bewaren via 26. 2923 18x29 27. 27x18 13x22 28. 24x11 16x7 29.
34x23 25x45. Helaas verloor wit hierdoor wel de
partij.

Wit heeft in plaats van het gespeelde 26. 29-23
een veel beter alternatief met 26. 37-31 26x28
27. 27-21 16x27 28. 38-32 27x47 en 29. 48-42
47x38 30. 43x3.

In onderstaande stand dient zwart te vervolgen
met 30. … 22-28 31. 33x22 19-23 32. 29x18
20x29 33. 34x23 25x45. De overgebleven stand
lijkt niet meer dan remise op te leveren voor
zwart.

René won in de zesde ronde op overtuigende wijze van Radjinder Jharap. Tegen
Ainur Shaibakov, Aleksej Domchev en Murodullo Amrillaev ging hij pas in het
eindspel onderuit. Op zich speelde René een bijzonder goed toernooi.

Tijdens de vierde ronde haalde Alexander Georgiev zijn eerste “GMI-scalp” binnen. Niemand
minder dan Hein Meijer was hierbij het niet te
benijden slachtoffer. In onderstaande stand vervolgde Alexander met 51. 43-38 waarop zwart
met 51. … 9-14? antwoordde.
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51. … 12-17 biedt hier voor zwart echter nog net de reddende dreiging na 52. …
17-21! Ook 52. 34-30 53. 38-32 27x47 54. 30-25 47x20 55. 25x3 kan de zwarte
opmars van schijf 21 niet verhinderen vanwege het witte schijf dat op veld 23
staat! In de partij ging zwart reddeloos ten onder na 52. 24-19 12-17 53. 19x10
15x4 54. 38-33 4-9 55. 34-29 17-21 56. 33-28 9-13 en 57. 29-24.

De zwarte vork is op geraffineerde wijze ingesloten. Zwart moet verplicht offeren en terug
ruilen. 57. … 13-18 58. 23x12 27-31 59. 36x27
21x23 60. 24-19 23x14 61. 42-37 16-21 62. 12-8
21-27 63. 8-3 14-19 64. 3-9 26-31 65. 37x26 2732 66. 9-4 19-23 67. 4-15 en zwart gaf op Kluyveriaanse wijze (diep zuchtend) op.

In de vijfde ronde overzag Alexander Getmanski
(met zwart) tegen Wouter Sipma het gevaar in
de onderstaande stand en speelde niets vermoedend 20. … 23-29 21. 34x23 en 13-18?
Als donderslag bij heldere hemel raakte zwart
echter een schijf achter via 22. 44-40! 18x29 23.
33x24 35x33 24. 24x35 9-13 25. 38x29. Wit
won hierdoor uiteindelijk de partij.
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In de zesde ronde wist de Fransman Raphaël
Martens met zwart knap te winnen van de Belgische speler Jimmy Depaepe.
Wit vervolgde hier met 14. 34-29 waarna zwart
met 14. … 10-15 antwoordde. Na 15. 29x20
15x24 16. 50-44 16-21 17. 43-38 werd de witte
stand opgesloten door de kettingstelling met
17. … 18-23.

De partij vervolgde verder met 18. 48-43 12-18
19. 40-34 7-12 20. 36-31 11-16.

Wit was genoodzaakt om zijn opgesloten centrum
te bevrijden via 21. 31-27 22x31 22. 28-22 18x27
23. 33-29 24x33 24. 38x7 27x38 25. 43x32 2x11.

Wit kon het opgelopen schijfverlies echter niet
meer oplossen en verloor de partij. 26. 41-36
faalt op 26. … 19-23 27 27. 36x27 23-28 28.
32x23 21x41 29. 47x36 13-19+. Dit fragment
kreeg
de
gecombineerde
combinatie/fragmentprijs van het toernooi.
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Tijdens de zevende rond behaalde Jitse Slump
een winnende dam nadat de Braziliaanse tegenstander Mateus Brito Carvalho via 27. 30-25 achter het schijf op veld 20 liep.
Jitse sloot hierop niet met 9-14 maar combineerde prachtig naar veld 47 via 27. … 18-23 28.
25x14 23x32 29. 14x23 32-37 30. 41x32 13-18
31. 23x12 11-17 32. 12x21 16x47+.

In de zevende ronde speelde Alexander Georgiev tegen Wouter Sipma. Wouter
trachtte met zwart de witte stand van Alexander te omsingelen. Alexander wist
hier behendig mee om te gaan. Net als in 2014 bij zijn partij tegen Kees Thijssen
wist hij de omsingelingsstrategie van zijn tegenstander op creatieve wijze te
neutraliseren. 1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 37-32 7-12 4. 41-37 21-26 5.
35-30 20-25 6. 40-35 15-20 7. 45-40 20-24 8. 33-29 24x33 9. 39x28 14-20 10.
50-45 10-14 11. 44-39 5-10 12. 49-44 18-23 13. 38-33 20-24.
Wit moet zich ontdoen van zijn KV-opsluiting.
14. 34-29 23x34 15. 40x20 25x34 16. 39x30
14x34 17. 44-39 9-14 18. 39x30 14-20 19. 43-39
12-18 20. 42-38 20-24 21. 28-22 18x27 22.
31x22 1-7 23. 45-40 7-12 24. 40-34 3-9 25. 4742 11-17 26. 22x11 6x17 27. 33-28 17-22 28.
28x17 12x21 29. 36-31 13-18 30. 39-33 10-14
31. 31-27 8-12 32. 48-43 2-7 33. 33-28 18-23
34. 38-33 12-18 35. 28-22 7-12 36. 22x13 9x18

R D C 33
37. 33-28 23-29 38. 34x23 18x29 39. 42-38 14-20 40. 46-41.

40. … 19-23? Na de toegepaste ruil in de partij
komt wit eenvoudig een schijf voor en wint wit
het eindspel eenvoudig. 41. 28x19 24x13 42.
30-24 29-34 43. 24x15 13-18 44. 41-36 18-23
45. 38-33 12-18 46. 33-29+. In de bovenstaande stand moet zwart verplicht 40. … 20-25 spelen! De opgang 41. 27-22 25x34 42. 22-17 is
niet schadelijk (42. … 12-18 verliest direct voor
zwart door 43. 17-11 16x7 44. 28-23 19x28 45.
32x1+).

Zwart moet in deze stand offeren met 42. … 2933 waarna wit moet slaan met 43. 28x30. Als
wit 43. 38x20 slaat kan zwart na het veroveren
van het witte schijf op veld 17 tijdig dam halen
via de lange vleugel van wit.

43. … 12-18 44. 17-12 18x7 45. 32-27 21x32 46.
38x27.

Na 46. … 24-29 is er helemaal niets aan de
hand voor zwart.
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Tijdens de achtste ronde combineerde de Russische speelster Ayanika Kychkina
met wit tegen de Portugees Jose Lino. Nadat de laatste de combinatie open
zette via 31. … 6-11 haalde Ayanika de bezem door de stand van Jose.

Na 32. 27-22 18x27 33. 32x21 16x27 34. 25-20
14x34 35. 40x16 2-7 36. 37-31 26x37 en 37.
42x22 kwam wit twee schijven voor.

Na de zevende ronde stonden Artem Ivanov, Alexander Georgiev en Evgeni Vatutin gezamenlijk aan kop met elk 11 wedstrijdpunten. Belangrijk was daarom
de partij van Artem Ivanov tegen Alexander Georgiev tijdens de achtste ronde.
1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 4. 34-29 1-7 5. 40-34 19-23 6.
28x19 14x23 7. 35-30 20-25 8. 45-40 10-14 9.
46-41 5-10 10. 50-45 14-19 11. 40-35 15-20 12.
44-40 20-24 13. 29x20 25x14 14. 30-25 22-27
15. 31x22 18x27 16. 32x21 16x27.
Zwart heeft licht voordeel door het schijf op
veld 27.

17. 34-29 23x34 18. 40x29 19-23 19. 29x18 13x22 20. 45-40 14-19 21. 40-34
10-14 22. 34-29 19-23 23. 29x18 12x23 24. 39-34 8-12 25. 33-28 23x32 26.
37x28 22x33 27. 38x29 12-18 28. 41-37 17-21 29. 43-38 2-8 30. 38-33 7-12 31.
34-30 11-16 32. 49-43 6-11 33. 30-24 12-17 34. 43-38 8-13.
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Wit en zwart hebben wederzijds een vleugelaanval op het bord gebracht. Wit kan alleen
maar naar veld 24 spelen. Beide spelers dienen
hun verdedigingskruis zo lang mogelijk in stand
te houden. 35. 24-20 21-26 36. 29-23 18x29 37.
33x24 17-22.

In de partij draait het naast de stand (formaties)
met name om het aantal tempi. 38. 38-33 3-8
39. 20-15 8-12 40. 35-30 11-17 41. 24-20 17-21
42. 30-24 12-18.

Wit ruilt naar voren op zijn lange vleugel 43. 3731 26x37 en 44. 42x31. Hiermee breekt wit echter zijn verdediging af op zijn lange vleugel. Veel
beter is 43. 24-19 omdat zwart hierbij niet met
het schijf op veld 14 mag slaan! Wit creëert
hiermee de nodige tempi 44. … 21-26 45. 47-42
26x37 46. 42x31 27-32.
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Nu volgt 47. 24-19 13x24 48. 20x29 om de ruil
22-27x27 te vertragen 9-13.

49. 31-26 om de ruil 22-27 te ontwijken, maar
het zal allemaal niet meer helpen, wit staat inmiddels hopeloos verloren. 49. … 32-37 50. 3631 22-28!! Auuuw! Hiermee had Alexander zijn
tweede “GMI-scalp” te pakken.

Eva Houtjes speelde in de laatste ronde tegen de Fransman Pierre Lopez. Hierbij realiseerde zij met zwart het volgende winnende eindspel.

Wit is hier verplicht 46. 37-31 te spelen, 27-22
verliest zondermeer sneller. Zwart speelt uiteraard 46. … 21-26 47. 27-22 26x37 48. 22x11
16x7 49. 32x41 23x32.
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Wit vervolgde met 50. 34-29 waarna zwart de
plakker nam met 50. … 32-37 en na 51. 29x9
37x46 werd remise overeengekomen. Hier zou
50. … 14-20 51. 40-34 7-11 52. 41-36 32-37 53.
35-30 24x35 54. 33-28 35-40! 55. 34x45 20-24
56. 29x20 25x14 de logische winst hebben gebracht.

In deze stand kan wit niet doorlopen en is de
dam die zwart gaat halen op tijd om doorlopen van wit te voorkomen. Teruggooien van
de zwarte schijf op 37 heeft geen zin omdat
wit dan nog niet op dam zal komen. Met deze
winst zou Eva op acht punten zijn gekomen in
plaats van de behaalde zeven punten. Al met
al een leuke afsluiting van het toernooi.
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Het Salou Open 2016 werd gekenmerkt door een uitermate sterke bezetting.
Uiteindelijk zijn de spelers met het meeste uithoudingsvermogen in de top tien
geëindigd. Na zes ronden leken Artem Ivanov, Wouter Sipma en Evgeni Vatutin
de grote kanshebbers op de titel. Alexander Georgiev wist echter met geraffineerd spel het tij te keren. Na winst op Wouter Sipma en Artem Ivanov en remise op Evgeni Vatutin in de laatste ronde was de titel net als in 2014 voor Georgiev. De Blitz op de vrijdagavond werd ditmaal gewonnen door Alexander
Shvartsman. Alexander behaalde als enige twaalf punten uit zeven partijen. Hij
was aanwezig als toeschouwer bij het gewone toernooi. Gé Berbee sprokkelde
in het gewone toernooi, mede door onnodig morsen, acht punten bij elkaar.
Reden genoeg om volgend jaar wederom deel te nemen aan het Salou Open
2017.
Eindstand van het Salou Open 2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
29.
47.
97.

Gm
Alexander Georgiev
GMI
Ainur Shaibakov
GMI
Evgeni Vatutin
GMI
Yuriy Anikeev
GMI
Murodullo Amrillaev GMI
Artem Ivanov
GMI
Wouter Sipma
MI
Alexander Presman
GMI
Alexander Getmanski GMI
Roel Boomstra
GMI
Hein Meijer
GMI
René Boulonois
Gé Berbee

W - Pt
9 - 14
9 - 13
9 - 13
9 - 13
9 - 13
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 11
9 - 10
9-8
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ZHDB sneldamkampioenschap
Op 23 april is in het altijd gezellige Katwijk het sneldamkampioenschap van de
ZHDB gespeeld. Hier kwamen diverse Rijnsburgers op. In de A-groep speelde
Steven den Hollander. De avond van tevoren riep hij uiteraard dat hij het NK
sneldammen wel zou halen. Maar dat bleek toch nog wel een flinke uitdaging.
Hij verloor bijna geen enkele partij, behalve tegen Ali Fthalla van onze grote
concurrent Samen Sterk. Toch jammer. Hij won wel van Bas Messemaker, maar
moest genoegen nemen met een plaats die geen ticket naar het NK opleverde.
In groep B werd Rijnsburg vertegenwoordigd door Jack v/d Plas, Denise van
Dam en Arie Schoneveld. Arie kon, zoals hij dat zelf altijd noemt, geen potten
breken. Jack v/d Plas eindigde op de 4e plek. Dat leverde in de eerste instantie
net geen plaats op voor het kampioenschap, maar dankzij een afmelding kon
hij alsnog meedoen. Raymond van Es werd kampioen. Denise van Dam werd 5e
in de B groep maar plaatste zich voor de vrouwen door boven Mariska Groenendijk-Bos en Maaike Kamer te eindigen.
In de C groep werd Rijnsburg vertegenwoordigd door Daniël Boom. Hoewel hij
een steekje liet vallen tegen Arie Dubbelaar en Jari Brenninkmeijer werd hij
toch overtuigend kampioen met 13 punten. Hij eindigde alsnog boven Arie
Dubbelaar, die op 11 punten eindigde. Deze overwinning schepte bij de clubleden toch wel enige hoge verwachtingen voor het NK in juni.
Daniël Boom

NK sneldammen C-categorie
Op 11 juni was het dan zo ver, ik kon meedoen aan het NK sneldammen. In het
verleden is het me 2 keer gelukt om mee te doen in de B-categorie, 1 keer behaalde ik de 23e plek en het is me ook een keer gelukt om de 15e plek te behalen in deze categorie. Hierdoor leek het haalbaar in de C-categorie om kampioen te worden. Vele clubleden gaven de vrijdagavond van tevoren dan ook aan
dat ze minimaal een podiumplaats verwachten, waarschijnlijk mede vanwege
het zeer succesvolle seizoen dat ik achter de rug heb. Over druk gesproken.
De eerste wedstrijd in de voorrondes begon ook goed. Mijn tegenstander had
totaal geen zin om te gaan dammen en liep in de opening al in een 2 om 3. Nou
als mijn tegenstanders van dit kaliber zouden zijn, dan zou het niet zo moeilijk
worden. Toch ging het al in de tweede ronde mis tegen Niradjan Mohabier. Ik
werd heel secuur weggespeeld. Deze man wordt kampioen van Nederland,
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dacht ik en ik zou direct geld op hem hebben ingezet.
Dat was het begin van een reeks verliespartijen. Pas veel later kwam er nog een
winstpartij. In het eindspel ben ik vrij secuur maar dan moet ik dat natuurlijk
wel halen en dat lukte maar niet. Langzaam maar zeker ebte alle hoop op een
finale plek weg en natuurlijk werd het nog minder leuk toen zelfs zicht op een
finale in de 2e groep verdween.
De druk van het presteren was hiermee wel weggevallen. Na enige partijen
ontpopte ik me als favoriet voor de C3 groep. Hier wist ik vaak wel het eindspel
te halen en daar liet ik me ook gelden. Ik liep niet meer in zetjes. De eerste plek
in deze groep ging lange tijd tussen Rene Runhaar en mij. Pas in 1 van de laatste rondes moest ik tegen hem spelen en zou het gaan om de eerste plek. Het
lukte hierbij helaas niet om van hem te winnen. Hierop keek ik naar de regels
bij gelijk eindigen en deze waren onverbiddelijk; door onderling resultaat kon ik
hem niet meer inhalen. Ik eindigde 18e.
Tja en toen ging ik toch nog even kijken. Ik herinnerde me mijn tegenstander
van de 2e ronde in de voorrondes nog erg goed en was toch wel nieuwsgierig of
hij nou eigenlijk kampioen was geworden. Het werd de tweede plek. Zat ik toch
heel dichtbij.
Daniël Boom
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NK sneldammen aspiranten - Eindelijk kampioen!
Op zaterdag 11 juni was het nederlands kampioenschap sneldammen in
Utrecht voor alle categorien. Dit was ook meteen het jaar dat ik veel kans
maakte op het kampioenschap doordat een aantal sterke spelers als Wouter
Wolff en Nick Waterink een jaar te oud waren.
’s Ochtends waren eerst de voorrondes die dit jaar voor het eerst volgens het
zwitsers systeem werden gespeeld. De nummers 1 tot en met 8 plaatsen zich
voor groep A, de nummers 9 tot en met 16 gaan naar poule B, en de nummers
17 tot en met 24 naar poule C.
Ik begon het toernooi goed door de eerste twee rondes te winnen. In de derde
ronde kwam ik tegen een van mijn concurenten Jorne Huiting wat al redelijk
snel remise werd. De ronde daarna moest ik tegen Tristan van der Velde. In een
compleet gewonnen stand maakte ik toch nog een foutje waar Tristan van profiteerde en het remise werd waardoor ik op 6 uit 4 kwam te staan. Toen ik in de
vijfde ronde tegen Johan Top moest ging het helemaal fout. Ik dacht een schijf
te gaan winnen en ruilde naar voren, maar zag over het hoofd dat ik meerslag
moest nemen waardoor hij er zo 3 van mij kon slaan en ik er 2 achter kwam te
staan en de partij verloor. Dus ik moest mijn laatste partij van de voorronde
winnen om in poule A te komen. In de laatste ronde moest ik tegen Hans Rinner. Het ging niet makkelijk maar door een fout van hem kon ik combineren
naar dam en vervolgens de partij winnen waardoor ik me toch nog plaatste
voor poule A.
’s Middag begon dan de echte finale in poule A. Ik had me geplaatst met 7 anderen. Jorne Huiting, Dirk Vet, Rene Emmanneel, Tristan van der Velde, Johan
Top, Darja Koullen en Tamar Visser. In de finale lukte alles bij mij. Ik won mijn
eerste 5 partijen waardoor ik bovenaan stond samen met Dirk Vet die ook nog
alles had gewonnen. In de een na laatste ronde moest ik weer tegen Johan Top
waar ik in de voorrondes tegen blunderde. Een goeie kans om mijn fout dus
goed te maken. Maar weer wilde het niet echt lukken tegen Johan, dit keer kon
hij het net aan remise houden. Gelukkig zag ik Dirk al remise spelen deze ronde
waardoor we even veel punten bleven houden. In de laatste ronde van de finalepoule moest ik tegen Dirk. Omdat hij het in de voorrondes beter had gedaan
moest ik winnen om kampioen te worden. In het begin ging het gelijk op maar
het lukte me om hem onder druk te zetten. Het lukte zelfs om een forcing in de
stand te brengen. Dirk moest hier dus wat op verzinnen met nog tien seconden
op de klok. Toen hij nog een seconde over had moest hij snel een beslissing
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maken en deed de verkeerde waardoor ik een één om vijf kon uithalen. Hij gaf
het meteen op waardoor ik Nederlands kampioen sneldammen bij de aspiranten werd.
Pl

Naam

1 Marco de Leeuw

Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 We Pt
858 X 2 2 2 1 2 2 2 7

13

2 Dirk Vet

1001 0 X 2 2 2 1 2 2 7

11

3 Jorne Huiting

1078 0 0 X 1 2 2 2 2 7

9

4 Tristan van der Velde

749 0 0 1 X 1 1 2 1 7

6

5 Johan Top

910 1 0 0 1 X 0 2 1 7

5

1019 0 1 0 1 2 X 0 1 7

5

7 Darja Koullen

686 0 0 0 0 0 2 X 2 7

4

8 Tamar Visser

756 0 0 0 1 1 1 0 X 7

3

René Emmaneel

Marco de Leeuw
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Nationale bekercompetitie 2016
Ronde 1: 21 mei 2016. RDC door naar de tweede ronde in de beker!
Op 21 mei kwam het bekerviertal uit in de bekercompetitie van de KNDB. Na de
plaatsing via de provincie worden er 8 poules van 4 teams gevormd. De eerste
twee van de poule gaan vervolgens door naar de volgende ronde. Coach Arjen
de Mooij besloot om Richard Meijer, Wim Bremmer en Steven den Hollander te
selecteren. Vooraf werd er al gesproken van pittige concurrentie, in de vorm
van Raes Maastricht, DES Lunteren en SNA 2.
Bij aankomst bleek dat de tegenstander van de eerste ronde, Raes, niet in de
sterkste opstelling verscheen. Steven den Hollander was de eerste die won. Zijn
tegenstander liep in een openingscombinatie, en kon na wat doorspartelen opgeven. Richard Meijer wist ook zijn partij te winnen. Een kleine combinatie bezorgde Richard een dam, en twee punten. Wim Bremmer maakte zijn debuut
voor RDC. Wim verkreeg meer en meer voordeel en wist het zijn tegenstander
zo moeilijk te maken dat deze in een 3 om 3 stand de remise niet meer kon
vinden. Arjen de Mooij speelde een moeizame partij. Toen hij op een truc zat te
spelen liep zijn tegenstander daar in, maar meer dan remise was het niet. Achteraf bleek dat zijn tegenstander in het late middenspel de winst miste. Al met
al toch een goede 7-1 overwinning.
De tweede ronde stond het lastige Lunteren op het programma. Ik kan mij niet
heugen dat we ooit ook maar een punt hebben gehaald tegen Lunteren, en deze keer was dat niet anders. Steven den Hollander speelde een goede partij tegen kopman Erwin van Hierden. In een remisestelling speelde Steven veel te
snel en verloor de partij nog. Wim had een flinke voorsprong in tempi, maar
zijn tegenstander bleef door actief verdedigen op de been. Richard Meijer probeerde in een gunstige stelling met een offer te winnen, maar zijn tegenstander
rekende zich net op tijd uit de problemen. Arjen de Mooij speelde wederom
een moeizame partij. Een eindspel met een schijf minder werd tot remise besloten, maar als zijn tegenstander had doorgespeeld was dit een makkelijke
winst geweest. Helaas een 5-3 nederlaag.
Wegens de overige uitslagen was het duidelijk dat de laatste wedstrijd tegen
SNA minimaal met 5-3 gewonnen moest worden. Arjen de Mooij was het deze
keer die sterk uit de opening kwam, en zijn tegenstander een schijf wist te ontfutselen. Wim Bremmer overspeelde zijn tegenstander, welke op kon geven in
een 14 om 14 stand. Steven den Hollander bood remise aan, gezien deze tus-
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senstanden, wat de tegenstander accepteerde. Steven stond wel iets nadeliger.
Richard Meijer profiteerde optimaal van de schijvenverdeling van zijn tegenstander. Na een doorbraak op rechts was het pleit snel beslecht. Wederom een
7-1 overwinning. Uiteindelijk is RDC tweede in de poule geworden en gaat het
door naar de tweede ronde, op 4 juni. Tegenstanders zijn OG Utrecht, Den
Haag en SNA 1. Wederom een lastige poule, maar wellicht dat er een stunt inzit.
Ronde 2: 4 juni 2016. RDC Rijnsburg plaatst zich voor de finaledag van de
KNDB beker.
Steven den Hollander speelde een sleutelrol op de tweede dag van de KNDB
beker. De kersverse clubkampioen was de ochtend van de wedstrijd onverwacht afwezig. Achteraf bleek dat zijn telefoon een zelfgeorganiseerd schuurfeest niet had overleefd en dat hij daarom zijn alarm had gemist. Gelukkig kon
non- playing captain Arjen de Mooij (die ook niet een hele beste nacht had gehad) worden overtuigd om alsnog mee te doen.
Arjen was dientengevolge wel wat laat vertrokken en kwam 10 minuten te laat
en tot op het bot toe gestresst aan in Huissen. Tegen NK-finalist Wouter Ludwig
(de tegenstander in de eerste ronde was OG Utrecht) kwam hij dit uiteindelijk
niet meer te boven en in lichte tijdnood nam hij een verkeerde afwikkeling,
waarna hij snel kon opgeven. Gelukkig had de rapidspecialist Wim Bremmer
ondertussen al Cock van Wijk aan de zegekar gebonden, zodat de overwinning
tegen, wat naar verwachting het zwakste team uit deze poule zou zijn, nog mogelijk was. Thomas hield Wouter van Beek netjes op remise, en Richard Meijer
kwam erg ver tegen Arne van Mourik, maar kon in het eindspel net geen winst
vinden, waardoor 4-4 en mogelijk kostbaar puntverlies een feit was.
De tweede ronde was SNA, de favoriet in deze poule, de tegenstander. Met
Steven Wijker, Johan Wiering en Ivo de Jong hadden ze drie topborden. Onze
grote troef Wim Bremmer zette al snel de 2-0 op het bord, wat de rest van het
team vertrouwen gaf. Op bord 1 wist Steven Wijker Thomas in het late eindspel
te overrompelen, maar Richard en Arjen hielden respectievelijk Ivo de Jong en
Johan Wiering knap van zich af waarbij beide nog groot voordeel kregen. Helaas sloeg dat niet door, waardoor nogmaals een 4-4 op het bord kwam.
De tegenstander in de derde ronde, Den Haag, had zowel van SNA als van
Utrecht verloren. Dat betekende dat RDC op de tweede plaats stond, en bij een
4-4 uitslag tussen SNA en Utrecht minimaal met 6-2 moest winnen om Utrecht
voorbij te gaan. Vooraf werden de verschillende scenarios besproken, waarbij
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Thomas nog terecht opmerkte dat het allemaal geen bal uitmaakte als we zelf
geen punten haalden.
Met die wijze woorden begon RDC aan een sterke laatste ronde. Het plan was
om Wim Bremmer op bord 1 te zetten en een punt te laten pakken tegen kopman Jeroen Kos zodat de rest ook eens kon ‘shinen’. Den Haag had zelf echter
ook snode plannen waardoor Wim alsnog tegen jonkie Berke Yiggiturk mocht
aantreden. Dit was werkelijk waar een smakelijk hapje voor Wim. Na al snel
twee schijven gewonnen te hebben was ook de derde overwinning voor Wim
een feit. Richard Meijer had ook al snel Frans van Eenennaam opgerold. OG
Utrecht bleek in de tussentijd op verrassende wijze van SNA te gaan winnen
waardoor een 5-3 overwinning genoeg was voor plaatsing.
Arjen en Thomas (in mindere mate) waren echter in zwaar weer terecht gekomen. Arjen liet zich in de opening al foppen en kwam in verschrikkelijk slecht
klassiek terecht. Hij wist zich echter nog te redden met een knap berekende
remise, waarna plaatsing zeker was. Dat daarna Thomas ook nog zijn oude
leermeester Henk de Witt versloeg mag toch wel de kers op de taart genoemd
worden.
Op de finaledag wordt er volgens de Knock-out formule gespeeld. In de eerste
ronde is Het Noorden de tegenstander. Dit wordt een hele lastige tegenstander, aangezien zij tot nu toe met Martin Dolfing, Michiel Kroesbergen, Nick Hoving en Wouter Wolff op zijn gekomen. De zwakke plek in dat team is lastig te
ontdekken, maar wellicht dat Wim het Rijnsburgse sprookje een vervolg kan
geven!
Ronde 3: 18 juni 2016. RDC zesde bij de finale van de beker!
Helaas niet zo hoog geëindigd als we gehoopt hadden, maar in dit sterke deelnemersveld toch een prima prestatie. Ten aanzien van de vorige ronde twee
wijzigingen. Arjen de Mooij speelde het Rock&Roll toernooi in Wapenveld,
waardoor er plek was voor Frerik Andriessen. Steven den Hollander versliep
zich deze keer niet, en deed ook mee. De vaste namen van Wim Bremmer en
Richard Meijer waren er ook deze keer weer bij.
De eerste ronde stond het Noorden op het programma. Vooraf was er al een
opstelling bedacht, maar deze werd last-minute nog gewijzigd. Hierdoor kwam
Frerik tegen Nick Hoving (gunstige loting), Steven tegen grootmeester Martin
Dolfing (die wouden we juist vermijden..), Wim tegen Michiel Kroesbergen (ook
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deze hadden we liever niet) en Richard Meijer tegen Wouter Wolff (gelijkwaardige paring). Hiermee leek het Noorden voordeel te hebben. De wedstrijd begon met een tegenvaller. Frerik Andriessen leek binnen snelle tijd al superieure
stand te hebben opgebouwd, maar Steven den Hollander verloor op fraaie wijze. Richard Meijer kwam niet verder dan remise, mede omdat zijn tegenstander in een dun standje goed bleef opletten. Hierna won Frerik Andriessen. Een
stunt leek even in de maak, omdat Wim Bremmer intussen een erg lekkere
stand had. Dit sloeg helaas om, maar Wim kon het nog remise houden. Uitslag:
4-4
Omdat er op de finaledag gespeeld word met een knock-out systeem betekende het dat er bij een gelijkspel sneldammen zou volgen. Aan 4-4 zouden we genoeg hebben, maar dit leek niet te gaan lukken toen Wim in een gigantische
rondslag liep. Frerik trok echter gelijk de stand recht met ook een daverende
combinatie. Steven liep in een kleine combinatie en kon ook opgeven. Richard
Meijer moest winnen, maar moest helaas een schijf offeren en gaf de partij
vervolgens op.
De volgende ronde wachtte het gevaarlijke Rivierendammers. Steven leek niet
lekker te staan, maar toen zijn tegenstander teveel wou, keerden de kansen.
Toch werd dit remise. Wim speelde een enorme chaospartij, met wisselende
kansen. Zijn tegenstander kwam goed weg met een remise. Richard Meijer
kwam ook in een remisestand en gokte nog op een kansje. Zijn tegenstander
liep hier met open ogen in, waarna Richard eenvoudig won. Frerik Andriessen
werd fraai weggespeeld en kon een eindspel niet meer tot remise spelen. Wederom een 4-4 en wederom dus sneldammen.
Het sneldammen ging deze keer stukken beter. Wim haalde uit en pakte snel
de punten. Ook Frerik had een mooie combinatie, vanuit een hele complexe
opening. Richard Meijer kwam deze keer niet verder dan remise. Steven leek
eenvoudig te gaan winnen, blunderde, maar wist er toch nog een oppositie van
te maken. In gierende tijdnood hadden beide spelers echter niet door dat deze
oppositie tot stand kwam door een zogeheten mouwzet..
De laatste ronde stond het altijd sympathieke Van Stigt Thans op het schema.
Richard Meijer trof een tegenstander die alle ruiltjes pakte die er te halen waren. Dit resulteerde in een spanningloze remise. Wim Bremmer leek lastig te
staan, maar een gambiet leek opeens kansen te bieden. Helaas bleef Wim iets
te lang op winst spelen en werd gecounterd. Ook Steven verloor. Toen de remi-
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se haven in zicht kwam wou hij het te mooi doen, en verloor zo nog. Frerik
speelde uiteindelijk knap remise. Toen zijn tegenstander bijna door de klok ging
werd er snel remise aangeboden. Dit resulteerde dus in een zesde plek. Voordeel is wel dat RDC hierdoor volgend jaar automatisch is gekwalificeerd voor de
poulefase. De techniek dan...
Arjen had de eerste ronde van de eerste dag een
mazzeltje tegen Andy Damen van Raes Maastricht.
Arjen wilde naar remise afwikkelen met 01.3731(?). Bij Andy gingen er geen alarmbellen rinkelen
en hij kroop nietsvermoedend achter de schijf,
waardoor de remise een feit werd: 01...21-26(?)
02.34-29 23x43 03.28-23 26x39 04.23x03 43x21
05.03x50 met een dam voor drie schijven, die snel
remise werd. Arjen had het lid op de neus kunnen
krijgen als zwart eerst nog even een schijfje in de goede afloop had geïnvesteerd: 01...25-30! 02.34x25 21-26! en Arjen kan het verlies het beste tot één
schijf beperken met 03.49-43 26x37 04.32x41 23x21. In de diagramstand had
Arjen beter ofwel kunnen doorspelen (er is niets aan de hand), of gelijk de remisecombinatie nemen met 01.34-29 23x43 02.28-23 19x39 03.38-33 39x28
04.32x03 21x41 05.03x04 en remise met 05...43-48.
Even later was Arjen in zwaar weer gekomen tegen
Jeroen Kos. In de diagramstand kan hij aan schijfverlies al niet meer ontkomen. Waarschijnlijk met
het idee “als je die schijf dan zo graag hebben wilt,
dan kun je hem krijgen” gaf Arjen de schijf dan
maar zelf. Hij wist uiteindelijk nog een benauwd
puntje uit de wedstrijd te sprokkelen met het offer
01.22-17 12x21 02.38-33! en goede raad is duur.
Jeroen vond gelukkig geen winnende voortzetting.
Hij vervolgde met 02...15-20 03.36-31 23-28 04.32x14 21x41 05.14-10 26x37
06.10-04 41-46 07.33-28! waarna altijd een één om drie volgt, met remise.
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Op de tweede dag miste Richard M in tijdnood de
winst tegen problemist Arne van Mourik. Richard
haalde à tempo dam op 4, en moest berusten in
remise na 01.09-04? 24-30! en wit kan niet voorkomen dat zwart naar dam loopt of combineert.
Winst was 01.09-03! waarna 01...24-30? verliest
door 02.03-25 30-35 03.25-20 11-17of? 04.20x11
16x07of? 05.27x16 en zwart is kansloos. Ook
01...29-33 biedt geen redding door bijvoorbeeld
02.44-39 33x35 03.03-12! en zwart komt de tric-trac niet over. De laatste spartelpoging is 01...11-17 maar ook daar houdt zwart geen punt aan over na
02.27-22 17x28 03.32x34 06-11 04.34-30 24x35 05.03-20 11-17 06.20-33.
Die tweede dag werd de waarschijnlijk mooiste
combinatie van het toernooi uitgehaald door dezelfde Arne van Mourik die in het vorige fragment
lijdend voorwerp was. Hij bezegelde het lot van
SNA door Ivo de Jong aan zijn zegekar te binden. In
de diagramstand vervolgde Arne met 01.34-30!!
Zwart kan natuurlijk niet vervolgen met 01...35x24
of 01...23x34 omdat dan dam volgt na 02.50-44
23x34/35x24 03.39x19 13x24 04.22x04 met simpele winst. Ivo had dus geen keuze en sloeg met 01...25x34 02.29x40!! 35x44. Ivo
zag de dam wel aankomen, maar zag ook dat hij nog een dam na kreeg. Hij
maakte zich dan ook geen enkele zorgen en liet het zich rustig bewijzen: 03.3328 44x31 04.28x19 13x24 05.22x02!! Ivo had gerekend op 05.22x04 31x22
06.04x27 08-13 07.27x25 16x49 met drie schijven meer voor zwart. Nu zag hij
pas wat er ging gebeuren. Arne maakte het in stijl af met 05...31x22 06.02x35
16x49 07.50-44!! 49x40 08.35x25 met winst voor wit. Dit betekende definitieve
uitschakeling voor SNA.
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Tijdens de kwartfinale tegen Het Noorden was de
loting niet helemaal zoals gehoopt. Steven had het
zwaar tegen Martin Dolfing. In de diagramstand
deed Martin de zogeheten “onmogelijke zet”
01...11-16! waarna het geplande dammetje niet
mag vanwege 02.44-39? 16x27 03.28-23 19x28
04.33x02 13-18! 05.02x30 25x32! met schijf- en
partijwinst. Steven werd zo van zijn à propos
gebracht, dat hij het schijf verlies accepteerde en
uiteraard verder kansloos was. Hoewel de stand slecht is, is er nog betrekkelijk
weinig aan de hand als hij het schijfje niet cadeau doet met 02.42-37 16x27
03.37-32 waarna 03...07-11 04.32x21 11-16 niet mag vanwege 05.44-39 (nu
wel) 16x27 06.28-23 19x28 07.33x11 met doorbraak voor wit.
Tijdens de tweede ronde van de slotdag (de ‘verliezers-halve-finale’ klinkt toch minder) kreeg Richard
M wel heel makkelijk de winst cadeau. In de diagramstand offerde hij 01.35-30! 24x35 02.38-33 in
de overtuiging dat zwart er een schijfje tegenaan
zou gooien met 02...23-29of? waarna volgens het
digitale brein de winst het beste gezocht kan worden in 03.34x14 35-40 04.14-10. Hier is 04...40-44
verboden vanwege 05.37-31! 26x37 06.32x41
21x23 07.10-04 18x27 08.04x21 16x27 09.41-37 met oppositie. Verplicht is dus
04...40-45 05.10-05 45-50 06.33-29! en zwart moet er met 06...26-31 07.37x17
nog twee schijven tegenaan gooien met een wellicht gewonnen eindspel. Los
staan met de dam kan namelijk niet, bijvoorbeeld 06...50-39 07.29-23 18x29
08.37-31 26x37 09.32x41 21x23 10.05x44 29-34of? 11.22-18 13x22 12.44x06
met simpele winst. Allemaal leuk en aardig, maar in de partij vervolgde zwart
na het offer met het dramatisch slechte 02...35-40?? 03.34x45 23-29 04.33x24
19x30 om na 05.45-40 verbouwereerd op te geven.
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