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RDC4
Van de voorzitter
Beste lezers,
Het is weer de hoogste tijd om jullie op de hoogte te brengen van wat er het
komend damseizoen allemaal voor de damliefhebber georganiseerd wordt. Op
het moment van schrijven hebben we ons jaarlijks Johan Kromhout toernooi al
weer achter de rug. Een record aantal van 76 deelnemers en een perfect verlopen toernooi met een kampioen van Nederland als winnaar die ook met rapid
dammen de sterkste bleek te zijn. Ik denk dat wij het predicaat open kampioenschap van Nederland hebben waar gemaakt, er werd zelfs door de wedstrijd coördinator van de K.N.D.B. geïnformeerd of wij interesse hebben om
hieraan een vervolg te geven. Dat wij organisatorisch aan de weg timmeren
mag inmiddels wel duidelijk zijn, want ook de finale van het aspiranten van Nederland werd afgelopen zomer door mede R.D.C. georganiseerd met medewerking van K.D.C. en vv. Katwijk. Cees, Steven, Jack, Denise en Rianne bedankt
voor een onvergetelijke week dammen!
Gelukkig hebben we een uitbreiding van het aantal spelers voor de club kampioenschappen. Vorig jaar was het aantal 22 en nu 27 spelers een mooi begin
om verder te groeien, dus ken je nog iemand die op vrijdag avond wil dammen
schroom niet om hem een keer mee te nemen naar de club. Vanaf deze plaats
wil ik dan ook Carla de Jong hartelijk welkom heten op onze club en ik hoop van
harte dat je je snel thuis zal voelen. In het paar weken dat je nu speelt, is wel
duidelijk geworden dat je het spelletje niet verleerd bent en ik ga er vanuit dat
de punten vroeg of laat binnen gaan komen.
Gewoontegetrouw waag ik me aan wat voorspellingen voor wat betreft de
competitie zowel nationaal als provinciaal. Ons vlaggenschip wordt 2e ondanks
de wat slechte start. Het 2e gaat mijn inziens ook 2e worden. Provinciaal is het
eerste zestal goed voor een plek in het linkerrijtje. Het 2e prov team kan meedoen voor een plaats aan de top. Verderop in dit nummer komen de meer gefundeerde voorspellingen aan de beurt maar je zult begrijpen dat daar de voorzitter niet voor is want anders kan je nooit een coach ontheffen van zijn zware
taak! (Dit laatste niet al te serieus nemen)
Tot slot wens ik iedereen een goed en niet te leerzaam damseizoen toe.
Rinus Kromhout

RDC5
Van de redactie
Het septembernummer, de editie vol met roosters, schema's en de ledenlijst,
waarvoor de redactie, ondanks al haar ervaring, nog steeds grommend en
brommend uren bezig is om alle excel tabellen op een fatsoenlijke manier op
een pagina te krijgen.
Het septembernummer, de editie die niet meer relevant is voor de afgelopen
competitie, omdat de ontknoping al in een vorig nummer is verklapt.
Het septembernummer, de editie die niks kan vertellen over de nieuwe competities, omdat die nog niet of nauwelijks begonnen zijn.
Het septembernummer, de editie die je doet beseffen dat de zomer weer
voorbij is en het 's avonds weer vroeg donker gaat worden.
Het septembernummer, de editie waarvan je al de eerste kerstkriebels krijgt.
Het septembernummer, de editie waarin de hoop en verwachtingen voor het
komende seizoen worden uitgesproken.
Het septembernummer, de editie waarin de captains hun manschappen aanmoedigen voor het naderende strijd.
Het septembernummer, de editie van de zomertoernooien met hun unieke
verhalen, fijne herinneringen en bijzondere diagrammen. In dit nummer hebben we waarschijnlijk zelfs een record aan verschillende zomertoernooien verslagen!
Het septembernummer, de editie met de lang verwachte metalblitz.
Het septembernummer, de editie met een EK verslag van eigen bodem!
Het septembernummer, misschien wel de mooiste editie van allemaal.....
....in elk geval totdat het decembernummer uitkomt.

RDC6
Damkalender
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Maandag
Maandag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

30-9-2016
1-10-2016
3-10-2016
7-10-2016
7-10-2016
14-10-2016
15-10-2016
15-10-2016
21-10-2016
21-10-2016
21-10-2016
28-10-2016
29-10-2016
29-10-2016
4-11-2016
4-11-2016
4-11-2016
11-11-2016
12-11-2016
12-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
18-11-2016
25-11-2016
26-11-2016
26-11-2016
2-12-2016
2-12-2016
2-12-2016
9-12-2016
10-12-2016
10-12-2016
16-12-2016
23-12-2016
30-12-2016

Clubkampioenschap
RDC 1 - IJmuiden
Damlust Gouda 3 - RDC 2 provinciaal
Clubkampioenschap
RDC 1 provinciaal - De Hofstad Dammers
Clubkampioenschap
SNA 4 – RDC 2
Dammend Tilburg - RDC 1
Clubkampioenschap
Van Stigt Thans 2 - RDC 1 provinciaal
RDC 2 provinciaal - Naaldwijk 2
Georgiev-Toernooi
RDC 2 – Constant Charlois Rotterdam 2
RDC 1 - Den Haag
Clubkampioenschap
RDC 1 provinciaal - ADC Alphen aan den Rijn
RDC 2 provinciaal - Den Haag 2
Clubkampioenschap
Den Haag 2 – RDC 2
Gooi & Eemland - RDC 1
Damlust Gouda 1 - RDC 1 provinciaal
Velo Wateringen 2 - RDC Rijnsburg 2
Clubkampioenschap
Clubkampioenschap
RDC 2 – DEZ Reeuwijk/ Zegveld
RDC 1 - DC Dordrecht
Clubkampioenschap
RDC 1 provinciaal - Den Haag
RDC 2 provinciaal - Den Haag 3
Clubkampioenschap
HDC 2 – RDC 2
Dammend Tilburg 2 - RDC 1
Clubkampioenschap
Kersttoernooi
Clubkampioenschap

RDC7
Piet van Egmond trofee
Beste leden,
Vanwege de vraag om uitleg over de Piet van Egmond trofee heb ik wat algemene zaken op een rijtje gezet voor jullie.
De Piet van Egmond trofee is, zoals de naam al zegt, vernoemd naar ons erelid
Piet van Egmond, vanwege zijn enorme inzet voor de club. Piet was er altijd, op
vrijdagavond werd er gedamd. Nu komt het natuurlijk voor dat als je er zo vaak
bent, je ook snel uitgespeeld bent in de onderlinge competitie. Voor die spelers
is de Piet van Egmond trofee in het leven geroepen: spelers die geen wedstrijd
hebben voor de onderlinge competitie, kunnen alsnog spelen voor een prijs.
De competitie om de Piet van Egmond trofee loopt over een geheel seizoen en
overlapt dus het Clubkampioenschap en het Kampioenschap van Rijnsburg. De
ranglijst wordt als volgt opgemaakt: bovenaan staat degene met de meeste
punten. Er wordt niet gemiddeld over het aantal wedstrijden. Dus: hoe vaker je
er bent, hoe meer kans je maakt om punten te verzamelen. Voor de ALV wordt
de eindstand opgemaakt, de winnaar mag 1 jaar de Piet van Egmond trofee op
de schoorsteenmantel zetten.
Er wordt gespeeld met 60 minuten + 1 minuut per zet, jeugdspelers spelen met
jeugdtempo. Op donderdagavond probeer ik een indeling te mailen. De wedstrijdleiders van de groepen geven bij mij aan wie er beschikbaar is. Ben je dus
niet ingedeeld voor de onderlinge en heb je je niet afgemeld, dan wordt je ingedeeld voor de Piet van Egmond trofee. Soms komt het voor dat de indeling
die ik heb bedacht niet doorgaat doordat er toch iemand niet is, op vrijdagavond zal ter plekke worden gekeken wat hier aan gedaan kan worden, meestal
is er alsnog wel een tegenstander beschikbaar.
Voor de leden die geen onderlinge spelen: als je een keer graag op vrijdagavond een wedstrijd wil spelen, meld je dan bij mij aan, dan zal ik proberen je
in te delen. Voor verdere vragen kunnen jullie uiteraard altijd bij mij terecht.

RDC8
In het kort:
 Piet van Egmond trofee is voor spelers die geen partij voor de onderlinge
hebben
 Speeltempo: 60 min + 1 min per zet erbij
 Jeugdspelers spelen met jeugdtempo
 Donderdagavond volgt de indeling via mail
 Winnaar wordt degene met de meeste punten
Veel plezier met het spelen om deze felbegeerde trofee!
Laura Andriessen

RDC9
Rooster Hoofdklasse

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

Spelers
Steven den Hollander
Richard Kromhout
Arjen de Mooij
Thomas Wielaard
Wim Bremmer
Richard Meijer
Cees van der Bosch
Rinus Kromhout
Arno Kooloos
Arie Schoneveld

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

Mariëlle Meijer-Kromhout

Marco de Leeuw

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

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

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

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

Promotie-degradatie:
Nr 1 t/m 8: naar groep A
Nr 9 t/m 12: naar groep B
Prijzen zijn beschikbaar voor nr 1,2 en 3

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

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

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

R D C 10
Rooster Eerste klasse
Spelers

1

Nico Mul
Daniël Boom
Jan Oudshoorn
Jac van Delft
Martijn Boekee
Teun de Kluyver
Anton v. Dusseldorp
Gert van Delft
Wouter Zuidhof
Jochem Kralt
Mats Wolthaus
Denzell Nijenhuis
Sverre Varkevisser
Jan Lute
Rune Varkevisser
Jan Parlevliet
Carla de Jong
Samantha den Hoed
Ronde 1
1-18
2-17
Ronde 2
18-10
11-9
Ronde 3
2-18
3-1
Ronde 4
18-11
12-10
Ronde 5
3-18
4-2
Ronde 6
18-12
13-11
Ronde 7
4-18
5-3
Ronde 8
18-13
14-12
Ronde 9
5-18
6-4
Ronde 10
18-14
15-13
Ronde 11
6-18
7-5
Ronde 12
18-15
16-14
Ronde 13
7-18
8-6
Ronde 14
18-16
17-15
Ronde 15
8-18
9-7
Ronde 16
18-17
1-16
Ronde 17
9-18
10-8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17 18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

3-16
12-8
4-17
13-9
5-1
14-10
6-2
15-11
7-3
16-12
8-4
17-13
9-5
1-14
10-6
2-15
11-7

4-15
13-7
5-16
14-8
6-17
15-9
7-1
16-10
8-2
17-11
9-3
1-12
10-4
2-13
11-5
3-14
12-6

5-14
14-6
6-15
15-7
7-16
16-8
8-17
17-9
9-1
1-10
10-2
2-11
11-3
3-12
12-4
4-13
13-5

6-13
15-5
7-14
16-6
8-15
17-7
9-16
1-8
10-17
2-9
11-1
3-10
12-2
4-11
13-3
5-12
14-4

7-12
16-4
8-13
17-5
9-14
1-6
10-15
2-7
11-16
3-8
12-17
4-9
13-1
5-10
14-2
6-11
15-3

8-11
17-3
9-12
1-4
10-13
2-5
11-14
3-6
12-15
4-7
13-16
5-8
14-17
6-9
15-1
7-10
16-2

Nr 1 t/m 4: naar groep B
Nr 5 t/m 18: naar groep C
Prijzen zijn beschikbaar voor nr 1,2 en 3 én de beste speler zonder rating.

9-10
1-2
10-11
2-3
11-12
3-4
12-13
4-5
13-14
5-6
14-15
6-7
15-16
7-8
16-17
8-9
17-1

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

Wim Bremmer
Cor van Dusseldorp
Eric Hogewoning
Steven den Hollander
Richard Kromhout
Richard Meijer
Arjen de Mooij
Pieter-Jan Rijken
Arie Schoneveld
Thomas Wielaard

Dag
Datum
Zaterdag
17-9-2016
Zaterdag
1-10-2016
Zaterdag 15-10-2016
Zaterdag 29-10-2016
Zaterdag 12-11-2016
Zaterdag 26-11-2016
Zaterdag 10-12-2016
Zaterdag
7-1-2017
Zaterdag
21-1-2017
Zaterdag
18-2-2017
Zaterdag
Teamcaptain :

Wedstrijd
Cema/De Vaste Zet - RDC 1
RDC 1 - IJmuiden
Dammend Tilburg - RDC 1
RDC 1 - Den Haag
Gooi & Eemland - RDC 1
RDC 1 - DC Dordrecht
Dammend Tilburg 2 - RDC 1
Ons Genoegen Utrecht - RDC 1
RDC 1 - Heijmans Excelsior
RDC 1 - Samen Sterk

3-3-2017 Nacompetitie
Steven den Hollander
06-48452990 / (071) 4023808
sjdhollander@gmail.com

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

Laura Andriessen
Gé Berbee
Daniël Boom
Cees van den Bosch
Gera Hol
Albert Huisman
Arno Kooloos
Mariëlle Meijer-Kromhout
Nico Mul
Jan Parlevliet
Jack van de Plas
Casper Vroegop

Dag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

Datum
15-10-2016
29-10-2016
12-11-2016
26-11-2016
10-12-2016
7-1-2017
21-1-2017
4-2-2017
18-2-2017

Zaterdag
Teamcaptain :

Wedstrijd
SNA 4 – RDC 2
RDC 2 – Constant Charlois Rotterdam 2
Den Haag 2 – RDC 2
RDC 2 – DEZ Reeuwijk/ Zegveld
HDC 2 – RDC 2
DOS Delft - RDC 2
RDC 2 – Scheveningen
Samen Sterk 2 – RDC 2
RDC 2 – IJmuiden/ Zaanstreek

3-3-2017 Nacompetitie
Jack van der Plas
06-42456851
theincrediblejack@hotmail.com

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tot

Steven den Hollander
Marco de Leeuw
Richard Meijer
Arjen de Mooij
Arie Schoneveld
Thomas Wielaard

Dag
Datum
Maandag
19-9-2016
Vrijdag
7-10-2016
Vrijdag
21-10-2016
Vrijdag
4-11-2016
Maandag
14-11-2016
Vrijdag
2-12-2016
Vrijdag
13-1-2017
Vrijdag
27-1-2017
Dinsdag
7-2-2017
Teamcaptain :

Wedstrijd
Damlust Gouda 2 - RDC 1 provinciaal
RDC 1 provinciaal - De Hofstad Dammers
Van Stigt Thans 2 - RDC 1 provinciaal
RDC 1 provinciaal - ADC Alphen aan den Rijn
Damlust Gouda 1 - RDC 1 provinciaal
RDC 1 provinciaal - Den Haag
Van Stigt Thans - RDC 1 provinciaal
RDC 1 provinciaal - Constant Charlois
Naaldwijk - RDC 1 provinciaal

Thomas Wielaard
06-45019862
tomwielaard@kpnmail.nl

R D C 14
Teamsamenstelling en rooster RDC 2 provinciaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
3.
4.
5.

Daniël Boom
Gert van Delft
Jac van Delft
Anton van Dusseldorp
Rinus Kromhout

Dag
Datum
Dinsdag
20-9-2016
Maandag
3-10-2016
Vrijdag
21-10-2016
Vrijdag
4-11-2016
Vrijdag
2-12-2016
Vrijdag
13-1-2017
Dinsdag
24-1-2017
Dinsdag
7-2-2017
Vrijdag
24-2-2017
Teamcaptain :

Wedstrijd
Den Haag 3 - RDC 2 provinciaal
Damlust Gouda 3 - RDC 2 provinciaal
RDC 2 provinciaal - Naaldwijk 2
RDC 2 provinciaal - Den Haag 2
RDC 2 provinciaal - Den Haag 3
RDC 2 provinciaal - Damlust Gouda 3
Naaldwijk 2 - RDC 2 provinciaal
Den Haag 2 -RDC 2 provinciaal
RDC 2 provinciaal - Velo Wateringen 2

Rinus Kromhout
071-4023677
78kromhout@gmail.com

Tot

R D C 15
Rabozomertoernooi
Deze editie van het zomertoernooi was weer een mooi toernooi. Ook dit jaar
deden onze damvrienden Glenn Hardenberg en Alexander Zwanenburg mee.
Daarnaast was het ook mooi om te zien dat een aantal jeugdleden de weg naar
de vrijdagavond wisten te vinden. Vanwege de vakantie speelden ze niet zoveel
wedstrijden, maar het is een mooie ontwikkeling.
Verder kenmerkte het toernooi zich vooral door het meespelen van de echte
damliefhebbers, daarbij moet opgemerkt worden dat echte liefhebber Arie
slechts twee wedstrijden kon meespelen voordat hij een ernstig auto-ongeluk
kreeg en hij de rest van het toernooi niet kon meespelen. De twee wedstrijden
die hij wel heeft gespeeld, haalde hij 100%. Er was nog iemand die 100% haalde
en dat was Richard Kromhout. Hij werd dan ook de kampioen van dit zomertoernooi. Het was nog enigszins spannend, omdat hij de eerste twee rondes
afwezig was.
De strijd om het podium was in de hoofdklasse razend spannend. Op de laatste
speelavond kon het nog alle kanten op. Uiteindelijk werd Cees van den Bosch
tweede. Arno Kooloos en Thomas Wielaard eindigde gedeeld derde. Echter,
Arno had een betere tegenstandersrating en zodoende pakte hij het brons.
In de eerste klasse was het ook zeker spannend. De bekende namen zoals
Glenn Hardenberg, Daniël Boom en Gé Berbee streden daarom om het podium.
In de genoemde volgorde bepaalden ze dan ook de eindstand. Glenn was alle
avonden aanwezig en haalde zijn gemiddelde. In dit geval één punt meer dan
Daniël en Gé die gedeeld tweede werden. Daniël had één keertje verstek laten
gaan en zodoende eindigde hij met zijn gemiddelde als tweede.
Niet onvermeld kan worden gelaten dat Teun de Kluijver goede papieren had
om ook gedeeld tweede te worden. Als hij de laatste ronde had gewonnen, had
hij ook zes punten gehad en daarmee gedeeld tweede geworden. Helaas liet
Teun de laatste ronde verstek gaan. Rune Varkevisser werd de beste jeugdspeler. Dit jaar haalde hij nog niet zo veel punten, maar ik waarschuw alvast voor
de komende zomer. Al met al zijn er weer een hoop leuke partijen gespeeld
deze zomer. Voor wie dit jaar gemist heeft, in juni 2017 heeft u weer een kans
om het zomertoernooi te spelen .

R D C 16
Cat AW

Pt

T-Rt

E-Rt

1

2 Richard Kromhout

A

5

10

915

1351

2

4 Cees van den Bosch

A

7

9

1055

1035

3

1 Arno Kooloos

A

5

8

981

1064

4

5 Thomas Wielaard

A

5

8

969

1253

5

3 Marco de Leeuw

A

4

7

1002

858

6

7 Glenn Hardenberg

B

7

7

935

807

7

6 Daniël Boom

B

6

6

1019

888

8 11 Gé Berbee

B

7

6

995

922

9

8 Rinus Kromhout

A

7

6

933

1094

9 Wim Bremmer

A

3

5

760

1341

A

5

5

945

1171

12 15 Mariëlle Meijer-Kromhout A

6

5

820

998

13 12 Arie Schoneveld

A

2

4

950

1061

14 13 Teun de Kluyver

B

5

4

968

557

15 14 Steven den Hollander

A

2

3

664

1219

16 17 Alexander Zwanenburg

B

5

3

975

828

17 16 Rune Varkevisser

BJ

3

2

638

500

18 19 Jan Lute

B

4

2

928

500

19 18 Anton van Dusseldorp

B

5

2

891

743

20 20 Jochen Kralt

BJ

1

0

888

500

21 21 Mats Wolthaus

BJ

1

0

807

500

22 22 Nico Mul

B

2

0

1030

831

23 23 Sverre Varkevisser

BJ

3

0

913

500

10

11 10 Albert Huisman

Mariëlle Kromhout-Meijer

R D C 17
Voorbeschouwing RDC 1
Zo, daar zit ik weer. Als captain de eer om wederom een voorbeschouwing te
geven voor het komende seizoen. Ander team, andere concurrentie, zelfde
doelstelling als vorig jaar. Dit jaar worden we kampioen, dat is intussen al duidelijk. Helaas zal ik dan eerst 10 kilo moeten afvallen, anders kan ik niet op de
schouders getild worden. Het kampioensfeest zal gehouden worden bij onze
vrienden in de Burcht, waarbij ik vervolgens op het balkon klim voor de huldiging. De speech is al geschreven, die zal als volgt gaan: We zijn niet alleen de
beste van Rijnsburg, maar ook van Tilburg, Geleen, Utrecht, etc etc.
Eerst maar eens de opstelling. Afscheid is genomen van onze dames. Denise zal
gaan spelen bij Nijmegen, en Laura gaat kampioen worden met het tweede.
Daarvoor in de plaats de herintrede van Pieter-Jan Rijken. Ik heb er alle vertrouwen in dat Pieter-Jan weer op zijn oude niveau komt. Hij heeft de laatste
jaren in ieder geval niks verloren. Debutant in ons gezelschap is Wim Bremmer.
Wim begint intussen terug te komen op zijn oude niveau, wat toch al te merken
is aan een knappe 5de plek bij het kampioenschap van Rijnsburg. Met Wim hebben we tevens de nodige ervaring erbij, en iemand die goed bij het team past.
Omdat we zonder dames spelen is het overigens verboden om met zonnebril te
dammen. Deze verbergen wel onze emoties, maar voor je het weet worden we
als damclub Zaandam aangezien, broeders. Dragen van hoedjes is wel toegestaan. Petten daarentegen niet. Dat doen we pas volgend jaar, als Frerik zich
weer aansluit bij RDC. Maar goed, eerst maar vooruit kijken op de eerste seizoenshelft.
CEMA-RDC
De eerste wedstrijd, en gelijk een klote eind naar Limburg. Ter voorbereiding ga
ik vrijdagavond naar Den Haag, met twee vriendinnetjes van de studie. Als Richard Meijer deze keer even op de schuurdeur wilt kloppen moet het helemaal
goed komen! Qua vervoer gaat alles goed. Zonder enig oponthoud komen wij
aan in Geleen.
De wedstrijd dan. Richard Meijer krijgt zijn gebruikelijke nul, maar dat is al geo pe seerd door Wi
Ik speelde e ht iet op die o i atie . Cor, Eri e
Pieter-Jan spelen ondanks de mindere bordvastheid met strakke hand naar remise, tegen gelijkwaardige tegenstanders. Vervolgens gaan we los. Richard
Kromhout duwt zijn tegenstander door de klok en Arjen zijn tegenstander weet
a ee ta t olle op erki g Vorig jaar as ik tops oorder a de Hoofdklasse
B hoor iet eer aar die t zoeke
oet, e geeft er ou ereerd op. De
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rest schuift hierop vervolgens naar remise, waardoor we winnen met 12-8. En
het bier smaakte goed!
RDC-IJmuiden
De voorbereiding is rommelig. Wegens een dreigende sneeuwstorm wil IJmuiden de wedstrijd uitstellen. Toen we vertelden dat ze echter uit moesten spelen gingen we akkoord om de wedstrijd toch door te laten gaan. Voor de zekerheid heeft IJmuiden echter Willem Winter thuis gelaten, en Arie kan zijn eerste
twee punten opschrijven. Met 9 man is IJmuiden kansloos. Zeker als Jesse langzaam het Bos in wordt gespeeld, wederom door Kromhout.
Wanneer wij vervolgens een reglementaire 13-7 voorstellen (met ratingbehoud!) neemt IJmuiden dit gretig aan, en vertrekken vlak voor de sneeuwstorm
Rijnsburg bereikt.
Dammend Tilburg-RDC
Voor aanvang van de competitie al bestempeld als de kampioenswedstrijd. Tilburg komt echter opdagen zonder Belgen, en zijn daardoor dus nog sterker! De
sfeer heeft alles weg van een PSV-Feyenoord derby, de gedoodverfde titelkandidaten. Om 11.30 zijn alle kaarten al verkocht en heb ik al 20 handtekeningen
weggegeven. Thomas en Richard zijn 20 minuten later wegens een tractor die
de weg blokkeert. Wanneer zij aankomen zijn de eerste drie partijen echter al
in remise geëindigd.
Dat uiteindelijk alle tien de partijen in remise eindigen is voor het publiek een
grote teleurstelling. Voor ons echter niet. Tilburg gaat gedurende het seizoen
nog wel punten verliezen, terwijl wij de ene na de andere overwinning boeken.
Hier wil ik het voorlopig bij laten. Ik kan maar maximaal 6 weken vooruit denken, en Eric had mijn stukje al twee dagen moeten hebben (sorry, Eric!).
Steven den Hollander
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Voorbeschouwing RDC 2: druk op de ketel!
Ja, ja, nadat we vorig jaar een seizoen hadden waarin we rustig ons eigen spelletje konden spelen, omdat we ons toch geen illusies hoefden te maken over
het verblijf in de eerste klasse, moeten we dit jaar de mouwen opstropen.
Het zou natuurlijk mooi zijn als we weer hetzelfde als twee jaar geleden konden
doen, namelijk kampioen worden. Toen hadden we 16 punten uit 10 wedstrijden, maar wonnen we omdat we 54 bordpunten positief stonden. En Samen
Sterk, de nummer 2, maar 38.
Dit jaar is dat wel veel moeilijker. We hebben sowieso maar 9 rondes te spelen
(dus beginnen 15 oktober pas), maar of we ook weer monsterzeges als tegen
CCR in Rotterdam (2-18) of tegen DOS Delft (19-1) zullen verwezenlijken is
maar de vraag.
Uiteraard gaan we wel ons best doen om zo ver te komen. Dit jaar hebben we
een vrij brede selectie en daardoor waarschijnlijk ook een keertje een bankzitter, maar uit vorige jaren was het altijd moeilijk genoeg een tiental rond te krijgen, dus hopelijk lukt dat dit seizoen wat beter.
De eerste wedstrijd mogen we tegen SNA 4. Er zijn wat probleempjes bij Heerhugowaard, maar waarschijnlijk spiegelen zich die niet af op onze tegenstander. Dat is namelijk een jeugdteam. Geen idee hoe bang we voor deze jongeren
moeten zijn, erg bekend zijn ze niet, maar hou er rekening mee dat ze sterker
kunnen spelen dan verwacht.
Overigens zijn er wel meer jeugdspelers die in verschillende teams meespelen.
En voor de meesten moeten we wel bang zijn. Onthoud dat als er één tegenover je zit.
Verder hebben we twee tegenstanders waar we veel moeite voor zullen moeten doen, namelijk DEZ Reeuwijk/Zegveld en eeuwige angstgegner Samen
Sterk. Op 26 november en 4 februari kunnen we dus alle kracht gebruiken.
Overigens hebben we dit jaar versterking van Laura Andriessen (Laura; welkom!). Ook Mariëlle speelt officieel weer mee, maar die heeft vorig jaar vaker
ingevallen dan sommige vaste spelers gespeeld hebben, dus die telt niet echt
mee als nieuw.
Mijn verwachting is wel dat we in ieder geval bij de eerste drie eindigen. Dus
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iedereen mag zijn/ haar best doen om het niveau op peil te houden. Er gaan
geruchten dat de club weer een subtoptraining wil beginnen, dus wie weet
kunnen we daar wel aansluiten.
Er wordt dus iets verwacht van RDC 2 dit seizoen. Ergo geen onzinnige openingen en rare fratsen uithalen op het bord, niet te snel spelen en altijd zetcontrole doen! Ook belangrijk is dat we dit jaar met een vrij strikte arbiter te maken
hebben, dus kijk uit met praten tijdens de partij en gesprekken in (en buiten)
de zaal.
Maar als alles redelijk gaat en met een beetje geluk hebben we dan dat etentje
aan het einde van de competitie wel echt verdiend!
Veel speelplezier!!
Jack van der Plas, Competitieleider RDC 2
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RDC1: Complete offday levert een terechte nederlaag op
Zaterdag 17 september 2016. Een dag die niet snel vergeten zal worden door
de Rijnsburgers. De eerste wedstrijd van dit seizoen gingen we vol goede moed
naar Limburg, voor een lastige wedstrijd tegen Cema. Traditioneel hebben we
altijd oeite et de eerste edstrijd, aar het are juist de fitte e se
die niet scherp genoeg waren.
De loting leek iets gunstiger voor ons. Cema was niet compleet en trad iets
zwakker aan, met twee invallers. Thomas Wielaard kreeg een winstopdracht
mee, en hij voerde deze met succes uit. Thomas koos in de opening voor een
aanval. Tegenstander Raphaël Martens speelde dit tegen door herhaaldelijk op
de aanval te lopen, en deze vervolgens af te ruilen. In een stand waar Thomas
licht voordeel lijkt te hebben maakte Martens echter een grote blunder. Deze
kostte een schijf, waarna direct werd opgegeven.
Vanaf dat moment was echter al duidelijk dat het een lastige middag zou worden. Arjen de Mooij stond tegen kopman Nitsch al een schijf achter, Wim
Bremmer had een dubieuze dam en ook Steven den Hollander stond in een dun
standje erg lastig. Onverwachts was echter het verlies van Richard Kromhout.
De niet geheel fitte Kromhout lette in de opening niet op, en dat gaf zijn tegenstander kans op een grote afruil die duidelijk voordeel op zou leveren. Deze
kans werd echter niet benut, en Richard verkreeg het initiatief. Een forse blunder beëindigde de partij abrupt. Richard had in zijn plan een kleine combinatie
overzien, die twee schijven kostte.
De derde uitslag was een enorme meevaller. Steven den Hollander overhoorde
tegenstander Tom Swelsen in een 30 zetten durende theoretische opening.
Hierin slaagde Swelsen, en het was den Hollander die steeds meer onder druk
kwam te staan. Een te trage voortzetting leverde Swelsen winnend voordeel
op. In een stand met wederzijds drie schijven vergooide Swelsen, onder druk
van de klok, de winst nog en liep het gelukkig remise.
Kantelpunt van de wedstrijd was het onverwachtse verlies van Wim Bremmer.
Na de opening bezette tegenstander André Maertzdorf ongelukkig veld 23. Dit
gaf Wim de gelegenheid om een omsingeling in te zetten, die het gehele centrum opsloot. Toen Maertzdorf ook nog in een dam liep was het de vraag of
Wim deze moest nemen. Wim koos ervoor om de dam ten koste van twee
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schijven te nemen. De overgebleven stand was erg rommelig, waar Maerzdorf
handiger mee omging. Met een onpareerbare dreiging verdween de dam van
het bord, en Wim kon enkele zetten later opgeven.
De remise van Pieter-Jan tegen de sterke Ibrahim was een enorme meevaller.
Pieter-Jan had al een tijd geen partijen gespeeld, maar gaf een goede partij. In
het klassiek verkreeg Ibrahim een voordelige stand. Pieter-Jan besloot om wat
risi o’s te e e e a ee ge aarlijk ogende Ghestem-doorstoot. Hierachter
gingen veel combinaties schuil, die allemaal gezien werden door Ibrahim. Hoe
dunner de stand werd, des te meer kansen op remise waren er voor Pieter-Jan.
Een goed getimed offer bezorgde uiteindelijk deze remise. Al met al een mooie
en goede partij.
Eric Hogewoning was na afloop niet tevreden over het verloop van de opening.
Zijn klassieke structuur leek wat statisch, maar na wat ruilen was het Eric die de
iets betere stand had. Het moment dat Eric de partij kon beslissen verrekende
hij zich echter. Tegenstander Shapiro was er als de kippen bij om de stand recht
te trekken. Hierna was er voor beide spelers geen eer meer te behalen, en
werd er snel tot remise besloten.
In de partij van Arie Schoneveld was er niet veel aan de hand. Arie deed geen
rare dingen, en de partij leek naar klassiek te lopen. Erwin Heunen besloot na
rijp beraad om een ruil te nemen die Arie de rand in drukte, maar Heunen bleef
hierdoor wel met een lastige lange vleugel staan. Heunen liep in een verraderlijke combinatie, die Arie echter miste. De zet die hij nu produceerde gaf Heunen het initiatief. Arie gaf een aanknopingspunt weg, wat vakkundig werd uitgebuit. Onder druk nam Arie een verkeerde beslissing, wat resulteerde in een
verloren partij.
Arjen de Mooij mocht tegen kopman Paul Nitsch proberen om een puntje te
keepen. Arjen gaat niet snel gevaren uit de weg, maar wat hij nu speelde kon
echt niet. Na 8 zetten stond Arjen al onder zware druk, en enkele zetten later
stond hij een schijf achter. In belang van het team bleef hij echter doorspelen
en bracht er nog enkele trucjes en combinaties in. Nitsch is echter een speler
van dermate formaat dat hij dit voordeel niet meer verspeelde.
De enige speler die een foutloze partij speelde was Cor van Dusseldorp. Tegen
de taaie Wiel Maertzdorf pikte hij vanaf de opening kleine voordeeltjes op. Het
is altijd mooi om te zien hoe Cor door deze voordeeltjes steeds beter komt te
staan. Maertzdorf moest enkele lastige beslissingen nemen, terwijl Cor de druk
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bleef opvoeren. Met een mooie combinatie besliste Cor deze partij.
Als laatste zat Richard Meijer nog. Tegen zijn sterke Poolse tegenstander was
het lang de vraag wie beter stond. In een interessant duel was Richard met een
grote omsingeling bezig. Na een grote afruil in het middelspel bouwde zijn tegenstander het echter niet handig op, en kwam Richard in een goede stand terecht. Deze bleek echter toch niet zo goed als verwacht, en Richard had geluk
dat zijn tegenstander een directe winst miste. Nu kon Richard nog knap afwikkelen naar remise.
Al met al een terechte nederlaag, waarbij er door beide partijen veel kansen
zijn gemist. Over twee weken mogen wij ons proberen te herstellen. Dan komt
het eerste tiental uit IJmuiden op bezoek.
Steven den Hollander
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17e Johan Kromhout toernooi – Open NK Rapid 2016
Traditiegetrouw organiseert RDC het Johan Kromhout toernooi in de week vóór
de start van de Nationale Competitie. Enkele jaren geleden besloot de KNDB op
dezelfde dag ook het NK Rapid te organiseren. Twee toernooien die elkaar in
de weg zaten, dat kon slimmer. En dus kreeg het 17e Johan Kromhout toernooi
voor het eerst het predikaat Open NK Rapid. Doel was onder andere om meer
deelnemers naar Rijnsburg te lokken en dat is zeker gelukt. 76 dammers wisten
de speelzaal te vinden.
Vooraf heette de voorzitter Rinus Kromhout iedereen van harte welkom, waarna Ben Smeenk, coördinator wedstrijdzaken, dat namens de KNDB nog eens
dunnetjes over deed. Na de nodige mededelingen was het tijd om de degens te
kruisen en te zien hoe dammend Nederland de zomer is doorgekomen.
Hoewel er onderhuids drie verschillende categorieën waren, werd er in één
grote groep geloot. Er waren zeven rondes met een bedenktijd van 15 minuten
plus 5 seconden per zet. Met rondes van ieder ongeveer drie kwartier betekende dat een strak schema. Mede met de hulp van de wedstrijdleider en de
arbiter werd dat schema netjes gehaald, terwijl alle uitslagen ook (semi-)live op
Toernooibase werden bijgehouden.
Iedereen kon dan ook zien dat het vanaf de eerste ronde tot en met de laatste
ronde spannend was. Gedoodverfde topfavorieten bleken nog een hoop te
moeten doen voor de Nationale Competitie, terwijl outsiders en vooraf gedacht
kanonnenvoer het verrassend goed deden. Door de formule van één grote
groep bleef het ook in de Eerste en Tweede klasse tot de laatste ronde onzeker
wie er met de prijzen vandoor zou gaan.
Tijdens de laatste speelronde besloot de KNDB dat het aantal aanwezige vrouwen genoeg was om voor hen een extra categorie te introduceren. Vandaar dat
er uiteindelijk vier eersteprijswinnaars op de foto mochten:
 Cora Koopman als beste vrouw
 De jeugdige Simon Harmsma als beste in de Tweede Klasse
 David Riupassa zegevierde in de Eerste Klasse, en
 Alexander Baljakin herhaalde zijn kunststukje uit 2013, werd algeheel
winnaar van het Johan Kromhout toernooi en mag zich een jaar lang
(ook) Nederlands Kampioen Rapid noemen.
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De voorzitter en Ben Smeenk bedankten wedstrijdleiding, arbiter en organisatie en noemden het een geslaagd toernooi. Zeker voor herhaling vatbaar!

Mariëlle Meijer-Kromhout
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Metaldammen 'into the dorp' 2016
Lang, lang geleden, toen ik een jaar of 17 was, deed ik eens mee aan een
avondje discoblitz, horende bij het zomertoernooi in Den Haag. De setting was
fantastisch, de muziek was ruk. Dat moest beter kunnen. Het idee voor een
metalblitz was geboren. Restte me alleen nog het organiseren ervan. Dat bleek
helaas lastiger dan gedacht
....Maanden gingen voorbij . Maanden werden jaren. Elk jaar bleef daar die onvervulde wens van een metaldamtoernooi op de bucket list. Tot het voorjaar
van 2016. Opeens was daar een berichtje van Nadine: in juni, metaldammen
'into the dorp', be there!
En we gehoorzaamden maar al te graag. 25 juni stonden we, daarmee bedoel ik
in dit geval Gera en ik (ja, tot mijn verbazing wilde Gera ook meedoen. In de
auto moet deze muziek meestal tot een onhoorbaar zacht volume worden teruggebracht, maar voor het dammen maakt ze een uitzondering), op de parkeerplaats bij het voetbalveld van de Hazerswoudse Boys. Het was even zoeken
naar het clubhuis, maar toen we het vonden, zagen we een prachtig versierde
zaal; er hingen opgeblazen elektische gitaren aan de muur, posters, vlaggen en
er stond een biertap, dus we konden beginnen.
We waren met z'n 24-en, wat betekende dat we blitzend een rondtoernooi
konden spelen. Van de partijen weet niemand iets meer, dus we houden het
bij de andere hoogtepunten.
De toon werd gezet met openingstrack 'Shock' van Fear Factory en dat kreeg
niet veel later bijval van o.a. Black Sabbath, Iron Maiden, Volbeat en Metallica.
Er volgde nog veel meer en vooral zwaarder werk (Slayer, Antrax), waarbij ik
soms het verschil niet zo goed meer kon horen tussen bands van het zwaarste
kaliber (Death, Cannibal Corpse, Obituary en nog een paar van die frisse namen). De sfeer zat er goed in dus!
Het contrast is natuurlijk prachtig. We zijn gewend zo stil mogelijk te zijn tijdens
een dampartij om elkaar toch vooral niet uit de concentratie te halen. Die dag
zaten we te dammen met scheurende gitaren en mocht er worden meegezongen. Het is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat er niet veel slechter gespeeld
werd dan tijdens een reguliere blitz. Als dat echt zo is, hmmmm tja, wat hebben we dan al die jaren moeilijk zitten doen...
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Na een ronde of 10 leek de strijd om de titel te gaan tussen Steven den Hollander en Michel Stempher, met Bart Terwel op hun hielen. Stempher zat strak op
het plan van 2 punten per rondje, Steven meer op 2 bier per rondje. Vanaf ronde 16 was het wel duidelijk dat Stempher het toernooi zou gaan winnen. Plaats
2 en 3 waren inmiddels ingenomen door Rick Hakvoort en Erno Prosman en
ook zij zouden deze plaatsen niet meer afstaan. Steven werd uiteindelijk zesde,
een punt en plaats voor Arjen.
Rijnsburg had een mooi aandeel in het deelnemersveld; want naast de genoemde mensen waren ook metalheads Jack vd Plas, Cees de Leeuw en Nico
Mul er. Over de punten kan ik kort zijn, dat waren er te weinig.
Over deelnemers gesproken, het was een mooi gezelschap van jonge nachtbrakers tot mensen die de geboorte van de metal nog hebben meegemaakt, van
GMI tot iemand die pas 6 maanden damt, van de locals van Hazerswoude tot
deelnemers uit Landgraaf. Ook heel leuk om te zien dat de organisatie van het
bevriende Rock damtoernooi (Michel Stempher en Tom Swelsen) meedeed.
Rond de klok van 6 uur werd de strijd gestaakt en konden we aanvallen op een
warme hap. Arjen en Nadine hadden de avond ervoor uitbundig gekookt en
zodoende konden we kiezen uit pasta, salades, broodjes hamburger en een
rijstmaaltijd. Het was lekker en er was zoveel, dat we met de restjes niet 1,
maar 2 Afrikaanse dorpen gered hebben!
Prijsuitreiking
Dit toernooi werd er niet gestreden om de enveloppen met inhoud, maar werden de gitaren uitgereikt. De gitaarwinnaars van het algemeen klassement waren 1. Michel Stempher, 2. Rik Hakvoort, 3. Erno Prosman. In de klasse t/m
1150 won Tom Swelsen, tweede werd Cees de Gelder. De categorie t/m 900
werd gewonnen door Hans van Woerkom. Extra gitaren waren er voor Peter
Swelsen wegens langste reis naar dit toernooi en de aanmoedigingsprijs was
voor het verse KNDB lid Menno van Delft.
De complete eindstand is te vinden op toernooibase:
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=1&kl=17&Id=5386&jr=
16
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Een uitstekend dagje vermaak: dammen, gezellige mensen, goede muziek en
lekker eten. Ik meld me dus alvast aan voor de editie 2017!
Eric Hogewoning
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Nijmegen Open NK 2016
In de laatste week van juli vond traditioneel het toernooi Nijmegen Open NK
plaats. Zonder enkele verwachtingen ging ik het toernooi in: als je mij van te
voren had gezegd dat ik een punt zou gaan pakken tegen Johan Kraaijenbrink
dan had ik je waarschijnlijk uitgelachen. Het deelnemersveld bestond slechts
uit 86 deelnemers en was wel een flinke tegenvaller voor het toernooi. Hoe het
deelnemersaantal zo laag kon zijn was volgens de organisatie onduidelijk en
het mocht de pret van de week niet bederven.
Ik opende het toernooi met veel hoofd – en keelpijn (een dag na de vierdaagse
feesten in Nijmegen) tegen Ton Weenink, die uiteindelijk in het toernooi 4 punten had gepakt. Tot de 27ste zet ging het gelijk op, maar toen ik licht voordeel
kon behalen leek de partij al gauw mijn kant op te gaan. Echter, voor Ton bleken er achteraf genoeg mogelijkheden in te zitten om
remise te behalen. Een gelukje dus en de eerste twee
punten waren een feit.
In de 2e ronde op de eerste dubbele ronde dag, waarop ik al een stuk fitter achter het bord verscheen, liep
het echter totaal niet. Henk de Witt, de tegenstander
in de openingsronde bleek een maatje te groot. In de
middagronde speelde ik tegen de Fransman René Estebe. Deze man had duidelijk tijdens de wedstrijd geen zin om zijn tijd te gebruiken tot grote frustraties van mij. Dit speelde niet mee in de wedstrijd en
gaf mij daardoor ook niet bepaald een goede positie op het bord. Tot mijn verbazing bood Rene in een veel betere stand voor hem remise aan. Zonder twijfel
nam ik het remise bod aan en stond ik op een score van 3 uit 3. Hiernaast het
diagram waarin Rene met zwart remise aanbood. Wat denken jullie, is dit terecht?
Op dag 3 sloeg ik echter eindelijk toe. In de openingsronde speelde ik een prettige aanvalspartij tegen Gerard Boogaars die ik uiteindelijk mocht afstraffen met
een kleine combinatie. In de middagronde liep het
opeens allemaal op rolletjes tegen de sterke Erik ten
Hagen. De spannende kellerpartij leek nog geen duidelijke winnaar te hebben tot op het moment dat Erik
een gigantische blunder maakt. Zie het diagram hier-

R D C 33
naast. Erik speelde hier 12-18? met de combinatie 38-33 en 48-43 en zwart
geeft direct op.
En toen kwam het. Met een plus twee score en een lagere weerstand was het
bekend dat ik omhoog geloot zou worden. Ik werd geloot tegen Johan Krajenbrink, de man van vele damboeken en aardig wat trainingen die ik nog van hem
heb gevolgd toen ik nog in de nationale competitie bij Wageningen speelde.
Van te voren schatte ik mijn kansen in: 99% kans op een nederlaag, 1% kans op
een punt. Hieruit concludeerde ik dus dat ik maar beter een leuke pot kon gaan
spelen dan daadwerkelijk voor dat punt te gaan zitten. Om deze reden verraste
het mij niet dat ik na 25 zetten verloren sta.
Tot mijn verbazing liet Johan mij uit de stand komen door middel van een dam
die meteen werd afgenomen voor een gelijk aantal stukken. Vanaf dat moment
was het puur de stand verdedigen en dat lukte prima, waardoor ik aan het eind
trots kon zeggen dat ik een punt had behaald en nog steeds op een plus twee
score stond. Om wat afleiding te zoeken, besloot ik in de avond te gaan sneldammen. Ik haalde daar een gemiddelde (bier)score, maar won onder andere
van Mor Seck met een zesklapper 
De dag erna was het in de ochtendronde op met mijn geluk: tegen Mari van
Ballegooijen nam ik een aanval op 28 die niet verantwoord was. Dit kostte mij
dan ook al snel een schijf en de partij. In de middagronde verliep het nog dramatischer: in een stand waarin ik dacht alles op orde te hebben snoerde mijn
tegenstander, de Zuid-Hollandse Kariem Droog er een kleine doorbraak in die ik
niet kon voorkomen. Een blunder van mijn kant dus, die een schijf verloor en in
theorie zelfs twee schijven moest verliezen. Echter, Kariem wachtte te lang met
het winnen van de tweede schijf waardoor ik nog in een stand terecht kwam
met compensatie en de partij naar remise leek te gaan. Eenmaal beland in het
remise eindspel wees ik het remise aanbod af door een blunder van Kariem
(een 1om2 met damafname!) waardoor ik zelfs nog de partij won.. Arme Kariem. Voor de liefhebber, deze prachtige partij(en) staat in toernooibase, ook al
zou ik deze het liefst willen verwijderen 
De voorlaatste ronde trof ik een goede vriend van iedereen, Erik van de
Weerdhof. Erik kwam net zoals het gehele toernooi een kwartier te laat en
daarna kregen we een theoretische KVO op het bord, die Steven ook nog eens
tegen hem heeft gehad en waar het ook voor Steven niet lekker afliep. De ook
zegt het eigenlijk al: in een open aanvalsstand maakte ik een kleine blunder
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waardoor Erik simpel een schijf kon
winnen en later ook de punten, na een
hele hoop gevloek omdat het niet stil
was in de zaal, in ontvangst kon nemen.
In de middag besloot ik om de frustraties weg te gaan spelen bij het Ktardammen, een extra toernooi dat georganiseerd werd ter ere van Tjalling
Goedemoed. Hoeveel velden het exact waren wilde ik niet weten, omdat ik
halverwege de wedstrijden helemaal gedesoriënteerd was. Ondanks dat heb ik
wel een aantal potjes nog kunnen winnen.
In de laatste ronde van het gewone toernooi merkte ik dat het klaar was met
het dammen voor mij (mooie smoes). Tegen Raoul Alias kreeg ik het allemaal
niet voor elkaar en op het moment dat ik een poging deed tot spelen met een
plan kwam ik door een smerige forcing een schijf achter. Echter, doordat Raoul
zo snel speelde wist ik nog een punt te behalen en eindigde ik met een +1 score
op de 31ste plaats. Voor het bergklassement kwam ik helaas net een ratingpuntwinst te kort, maar in het ratingklassement wist ik de 2e plaats te behalen
waardoor ik kon zeggen dat mijn week ondanks de vele blunders van mij en de
tegenstanders geslaagd was.
Denise van Dam
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EK jeugd 2016
Nadat ik me in juli met een 4e plek op het NK had geplaatst voor het EK jeugd in
Pinsk was het twee weken later alweer tijd voor het EK. Op zondag 31 juli vertrok team KNDB vanaf Schiphol naar het vliegveld in Minsk in Wit-Rusland.
Toen uiteindelijk iedereen op Schiphol was konden we in de rij gaan staan om
de bagage af te geven. Maar toen we in de rij wilden gaan staan, leek er geen
einde aan de rij te komen en doordat er een paar mensen wat later waren door
de strenge controles op Schiphol leek het erop dat we het vliegtuig niet meer
gingen halen. Maar door wat geregel mocht team KNDB bij een aparte balie de
bagage afgeven en vervolgens snel doorlopen naar de paspoortcontroles waar
team KNDB weer voorrang kreeg. Toen iedereen er uiteindelijk doorheen was
nog even met zijn allen een sprintje naar het vliegtuig trekken en kwamen we
net op tijd aan. Na een vliegreis van iets meer dan twee uur kwamen we aan op
het vliegveld in Minsk. Toen we de bagage weer van de band gingen halen,
bleek dat er iets niet goed was gegaan en er een paar koffers misten (gelukkig
zijn deze koffers twee dagen later netjes naar ons hotel gebracht). Na alle chaos volgde er nog een busreis van meer dan 4 uur.
Op maandag begon dan uiteindelijk het toer ooi. ’s O hte ds as er eerst ee
ope i gs ere o ie et eel da s aar ook eel toesprake . ’s Middags as
dan de eerste ronde waar ik tegen de Tsjech Ibrjam Erol speelde. Het was duidelijk dat hij niet wou verliezen want hij hakte alles eraf en de partij eindigde
uiteindelijk ook in remise. Na de partij nog even snel analyseren en daarna wat
eten en goed je rust pakken want dinsdag stond de eerste dubbele ronde op
het progamma. In de ochtendronde lootte ik de Pool Jakub Gadza. Na een
mooie en spannende partij met kansen voor allebei verloor ik uiteindelijk door
een mooi eindspelmotiefje. Ik had alleen al veel eerder remise kunnen maken
maar ik koos helaas voor een ander plan waarvan ik dacht dat het ook remise
was, maar wat uiteindelijk toch verloor. In de middagronde kreeg ik de Hongaar
Kollner Barnabas. Dit werd een hele snelle partij omdat hij in 20 zetten al twee
blunders had gemaakt; hierdoor won ik de partij dus gemakkelijk.
Woensdag en donderdag was er één partij per dag. Op woensdag kwam ik tegen de Wit-Rus Mouchan Andrei wat na een spannende partij remise werd. Op
donderdag kwam ik tegen de Nerderlander die bij SNA speelt, Rene Emmaneel.
Na een gelijkopgaande partij nam ik in het eindspel een sterke centrumaanval
waardoor ik de partij naar me toe trok en hem zelfs won. Vrijdag was de tweede du ele ro de a het toer ooi. ’s O hte d ko ik de partij et iet ro d
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krijge aardoor het re ise erd. Maar ’s iddags as het el duidelijk dat
mijn tegenstander niet scherp was. Na een theoretische opening maakte hij na
12 zetten al een fout en ging ik een schijf winnen. Hij probeerde nog wat compensatie te krijgen maar dat ging ook helemaal verkeerd en kon ik een combinatie uithalen en hij gaf meteen op. Op zaterdag kwam ik tegen de Rus Marsel
Sharafutdinov, de uiteindelijke kampioen. Na een goede partij stond ik wat
minder in het eindspel en op dat moment kreeg ik precies een bloedneus. Nadat mijn bloedneus was gestopt was ik waarschijnlijk een beetje uit mijn concentratie en koos ik de verkeerde variant en verloor helaas de partij. Zondag
was de laatste ronde van het toernooi en moest ik tegen de Lithouwer met de
lastigste naam van iedereen, namelijk Aleksandravicius Ernestas. Ik speelde een
goede partij maar kon het net niet rond krijgen en dus werd het remise waardoor ik het toernooi met een plus één score eindigde.
Maar we gingen nog niet naar huis want op maandag was nog het EK rapid en
dinsdag het EK blitz. Het rapid ging best goed en daar eindigde ik ook op een
nette plus één score. Toch was ik hier niet helemaal tevreden over want het
hadden er meer moeten zijn. Het blitzen de laatste dag ging dramatisch. Ik
blunderde veel maar gelukkig pakte ik wel tegen de mindere spelers mijn punten. Uiteindelijk eindigde ik op mijn gemiddelde door 4 winstpartijen 4 verliespartijen en 1 remise. In de nacht van dinsdag op woensdag kwam om 2:30 onze bus ons ophalen van het hotel om ons weer naar het vliegveld te brengen.
Maar omdat de weg in Wit Rusland heel hobbelig is kwam er van slapen niet
veel terecht. Na weer een lange reis landden we rond 12 uur op Schiphol. Ik
heb in ieder geval genoten van een mooi toernooi.
Marco de Leeuw
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Brunssum - Brons voor Rijnsburg!
Met de Olympische Spelen net achter de deur is er een opvallende conclusie te
trekken. Uit de zomertoernooien is er één keer brons gewonnen door Rijnsburg! Voor de mensen die het ontgaan is; tijdens het zomertoernooi in Brunssum ben ik derde geworden!
Een week voor de start kwam het in mij op dat een zomertoernooi nog mooi in
de agenda paste. Net afgestudeerd en werkloos zijn natuurlijk de optimale omstandigheden om te dammen. Mede wegens de leuke deelnemerslijst besloot
ik mij op te geven. Na het kopen van een pop-up tent, regelen van een auto,
voortijdig verschijnen op de verjaardag van mijn oma (sorry oma!) en het doornemen van het openingsboek van Getmanski (daarover later meer) was ik helemaal klaar voor Brunssum.
Twee dagen voor de start kreeg ik van Djordy Suijlen een appje of ik niet een
dag eerder wou komen, bij hem blijven logeren om vervolgens uitgerust aan de
start te verschijnen. Ter optimalisatie voor de prestaties maar gedaan, alles
voor de punten. Een leuke avond in Roermond (wat dus echt een leuke stad is!)
verscheen ik iets minder fris dan verwacht aan de start.
De loting bracht mij een sterke chinees, Yifi Du. Snel wat kijken op toernooibase liet mij zien dat deze knul veel Keller speelt, zonder er veel van te kennen.
Het ope i gs oek a Get a ski laat op de eerste pagi a’s ee eke de
winstvariant zien waar ik dan ook schaamteloos naar toe stuurde. Voor de
mensen die nog iets willen leren (let op Daniël!) even de notatie. 01. 34-29 1722 02. 40-34 11-17 03. 45-40 06-11 04. 31-26 16-21 05. 32-28 19-23
06. 28x19 14x23 07. 35-30 10-14 08. 30-24 05-10? 09. 33-28 22x33
10. 39x19 14x23
Op dit moment zijn we in de zogeheten Deurloovariant beland. De zet 05-10 is eigenlijk al de beslissende fout van zwart! In de opening kies ik
bewust ervoor om schijf 50 niet op te spelen. Mijn
tegenstander speelt uit automatisme schijf 1 ook
niet op en speelt voor de rest door zoals de theorie het aanraadt. Wanneer schijf 50 en 1 wel zijn
opgespeeld en er volgt 33-28 spreken we van de
bekendere Van Westerloo-variant. Het belangrijke
verschil is dat ik nu een extra tempo heb, om mijn
tegenstander dodelijk op te kunnen sluiten. Het
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ging verder met: 11. 38-32 20-25 12. 40-35 09-14 13. 42-38 11-16 14. 37-31 1419 15. 35-30!!

De enige manier om deze opening ook daadwerkelijk te winnen, is door op het juiste moment de onogelijke zet 35-30 te spelen. Dit lijkt
een vrij provocerende zet (wat ik nooit zou
doen) maar is ijzersterk. Het idee echter is om
zwart in zowel het centrum als op de flanken
klem te zetten. Het vervolg is redelijk logisch
en geforceerd. 15. .. 10-14 16. 38-33 07-11
17. 33-28 01-06 18. 41-37 14-20 19. 44-40 0409 20. 50-45 02-07 21. 48-42?!!
De witte partij is totaal geslaagd, en zwart kan
hier gaan opgeven. Van nog geen kwaad bewust
liep hij in de combinatie waarop mijn zettenvolgorde gebaseerd was. 21-27
22. 31x22 18x38 23. 43x32 12-18 (sluiten is verplicht!)24. 28-22 18x38 25. 29x18 20x29
26. 42x24 13x22 27. 24x04 22-28 28. 04-31 De tijd
die ik over had was overigens 1 uur en 22 minuten.

Al met al een mooie en verdiende overwinning. Intussen was Nadine de Mooij
ook ter tonele verschenen, wat een vochtige avond beloofde te worden. Bij terugkomst op de camping tent opgegooid en ingericht om vervolgens te gaan
voetballen en de rest van de avond in de bar te hangen.
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Het was helaas iets te gezellig geworden, want
met stevige koppijn opstaande en een missende camping sleutel waren het gevolg. Toen ik
ook nog eens 40 minuten te laat pas achter
mijn bord verscheen was het zowel een duel
tegen Joop Briedé, als tegen de slaap en het
volledig onder controle houden van mijn
evenwicht. Ik besloot om een half-open klassieke opening te spelen, mede omdat dit spelers onder de 1000 rating vaak onbekend is. Ik
maakte veel onnauwkeurigheden, maar door
het lange afwachten van mijn tegenstander kon ik mij herpakken en begon de
stand te lopen. Mijn laatst gespeelde zet is 49-44. Het idee is om na de ruil 2024 33-29 x29 te kunnen spelen. Ook speel ik stiekem op een combinatie, wat de
partijvariant was. Er volgde namelijk 12-17? De zet 32-28 is natuurlijk niet
moeilijk te vinden, maar de overgebleven stand juist taxeren was moeilijker.
Gelukkig bleek het achteraf allemaal te kloppen. 24. 32-28 21x43 25. 3025 23x32 26. 25x01 32-38 27. 01-12 38x36 28. 12x49
De derde ronde lootte mij tegen Wiel (zeg maar Willy) Maertzdorf, een oude
bekende. Twee jaar geleden won ik net niet van hem, iets wat mij een half jaar
geleden wel lukte. Ook deze keer wederom succes, al ging het wel moeizaam.
Toch was het deze partij mooi te zien waarin ik de afgelopen jaren gegroeid
ben. Op de 30ste zet maakte Willy een kleine onnauwkeurigheid, en sloeg te
snel. Hierdoor kreeg ik voordeel, zowel op het bord als het psychologische vlak.
Het is een nadeeltje, maar hierna wist ik met elke zet de druk meer op te voeren, waar hij uiteindelijk onder zou bezwijken.
Dit is volgens mij een belangrijk moment. Het
is vrij standaard om te slaan met 25, wat Willy
snel deed. Ik sloeg echter met 19x10, gevolgd
door 23-28, wat niet heel vaak voorkomt.
Hierdoor staat de lange vleugel van wit er niet
echt lekker bij. Alhoewel de computer aangeef
dat het volkomen gelijkwaardig is, is dit gevoelsmatig erg lastig voor wit. Ik verkreeg later
een klaverblad, maar wel met schijven op 6 en
11. Na wat ruilen kwam de volgende stand op
het bord.
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Zwart staat beter, maar nog steeds niet beslissend. De opgeschoven piramide is redelijk statisch, maar omdat 6 er nog staat wel degelijk
van nut. Er volgde 34-30 23-28 32x23 18x29. En
toen werd pas de beslissende fout gemaakt,
namelijk met 38-32?. Ik was er als de kippen bij
om 16-21 te offeren en met 29-33 door te breken. In het eindspel bleef ik alert en wist een
belangrijke overwinning te boeken.

De toernooiwebsite schreef dat ik in feestoutfit achter het bord verscheen. De
stralend roze hoed en zonnebril waren echter het kostuum voor de karaokeavond. Nadine wist nog op te merken dat die hoed erg leek op een hoed die ze
thuis hadden liggen. Hierop kon ik bevestigen dat het inderdaad hun hoed
was.. Arjen had mij deze echter (in niet geheel nuchtere bui) na het Metaltoernooi meegegeven .
De karaoke was super gaaf. Er waren vrij veel mensen aanwezig, en zelfs de
niet aanwezige mensen, die in de tent lagen te slapen, konden meegenieten.
Uiteraard konden de intussen bekende danspasjes ook weer getoond worden.
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Al met al een wederom geslaagde dag. Het feest was pas over toen ik kon aanschuiven tegen Erno Prosman, de eerste grote test. Over deze partij zijn we
snel uitgepraat. Ik bracht een (voor mij) bekende opening op het bord, maar
ergens zat er een lek in. Erno wist dit erg mooi te weerleggen, en na 25 zetten
kon ik al opgeven. Om het positief te bekijken, dit waren extra weerstandspunten.
Deze weerstandspunten zorgde ervoor dat ik naar beneden geloot werd (en
voor de rest van het toernooi zou blijven loten). Tegenstander was een oude
bekende, Radj Kallou. Enkele jaren geleden speelde ik met een schijf meer nog
remise tegen hem. De opening verliep goed. Er kwam een klassiek-achtige
stand op het bord, maar door een kleine onnauwkeurigheid van hem kreeg ik al
groot voordeel. Hij kreeg een schijf op 15, en steeds bleef ik met kleine trucjes
en geintjes zijn opbouw verstoren.
Radj ging steeds meer naar de rand, maar beslissend voordeel kwam er niet. Na
rijp beraad besloot ik om weer wat chaos op het bord te brengen, resulterend
in de volgende stand:
De eke de uitspraak: Steek he er i deed
mij besluiten om zojuist 22-27 te spelen. In de
partij volgde de slechte zet 33-28, waarna er
droog 07-11 z+ volgde. De computer geeft aan
dat 22-27 de winnende zet is geweest. Een
voorbeeld is 45-40 18-22 40-34 24-30 35x24
19x30 33-29 13-18 wat duidelijk laat zien hoe
groot het machtsverschil is.

De volgende dag wachtte Gerwin Mollink. Ook hier gooide ik een bekende,
maar duistere opening tegen aan, de Leningradar. Volgt u maar vanaf de opening. 01. 34-29 19-23 02. 40-34 14-19 03. 45-40 10-14 04. 50-45 05-10 05. 3126 20-25 06. 37-31 14-20 07. 42-37 10-14
08. 48-42 04-10 De opbouw uit 48 zal bij menig dammer vreemd ogen. Het idee
is echter dat zwart een hekstelling gaat nemen, en dat wit met 48 als het ware
een extra schijf heeft op zijn lange vleugel. Zwart kiest er heel logisch voor om
op te bouwen uit 4, terwijl hij dit beter uit 3 had kunnen doen. Waarom? Dat
komt zometeen! 09. 31-27 17-22 10. 37-31 11-17 11. 27-21 16x27
12. 32x21 06-11 13. 21-16 01-06 14. 41-37 19-24 15. 46-41 14-19 16. 38-32 Wit
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lijkt steeds maar één zet te hebben, maar dit is precies de planning. Deze hele
openingsvariant leunt namelijk op een openingscombinatie.
Zwart speelt 22-28 33x22 18x38 42x33. Nu is
zwart aan zet, en maakt de beslissende fout. Er
moet namelijk verassend worden verder gegaan met 10-14 en een gelijkwaardige stand.
Zwart koos echter de meest logische variant
met 12-18? Nu volgde de combinatie waar ik
vurig op zat te hopen. Er volgde vernietigend
35-30 24x35 26-21 17x26 33-28 23x32 37x28
26x46 29-23 18x29 34x05 46x23 05x37. Ik kon
nu mijn dam achter de schijven parkeren, wat
normaal een simpele overwinning betekent.
Op het eind ging ik echter nog de mist in, maar dat werd gelukkig niet gezien,
wat alsnog winst betekende!
Om nog even terug te komen op de opbouw vanuit 3 of 4 in de opening. Wanneer er in bovenstaande diagram schijf 3 op 4 staat werkt de hele combinatie
niet! Belangrijk om even na te gaan.
De volgende test toonde zich in de persoon van Ron Heusdens. Niet wetende of
hij mijn partij tegen Erno helemaal scherp had besloot ik om een kleine wijziging aan te brengen. Op 32-28 opende ik brutaal met 16-21. Ik heb de wenkbrauwen van Ron nog nooit zo hoog zien komen. Helaas kende hij het wel beter
dan ik, en na een extra agressieve Georgiev-ruil die ik later toepaste, kreeg Ron
een vrij schone stand. Ik bleef doorvechten en met een ruiltje hier en daar verkreeg ik een houdbare stand
Wit staat beter, maar hier kwam ik met het
stiekeme 15-20. Dit dreigt met 20-25, omdat
daarna 29-24 niet werkt. Waarschijnlijk biedt
43-39 nog de meeste kansen voor Ron, hoewel
dat in analyse ook remise bleek. Ron speelde
echter 42-38? En dat is precies wat ik op remise gerekend had. 15-20 42-38 20-25 28-22
25x23 33-28 23x32 38x16 02-07 22-17 07-12
17x08 03x12 16-11
Hier moet zwart niet panieken en schijf 11 teruggooien, want dat verliest. Het
grappige is dat zwart damhalen blijft verhinderen wegens de plakker 36-41 4146 met remise. Ron probeerde nog wel wat 19-24 11-06 24-30 43-39 12-18 39-
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33 18-23 voor hij pas remise aanbood.
De avond stond in teken van quatre-mains
dammen. Dit is een variant waarbij er teams
gevormd worden, en vervolgens speelt
iedereen om de beurt een zet. Toevalligerwijs werd ik gekoppeld aan Micha van Tol.
Onze speelstijlen pasten niet bij elkaar, maar
het was wel een leuke avond.
De achtste ronde kwam ik tegen een goede
vriend, Mitchel Mensinga. Deze partij is zeker het bekijken waard. Er volgde vanuit een bekende opening een PartiBonnard. Omdat ik na afloop echter veel varianten vond die relevant zijn, als ik
dit nog eens speel , zal ik hier niks van tonen.
En tot slot de laatste ronde. Ik gokte er maar op dat ik aan een remise genoeg
zou hebben tegen Jasper Daems. Door vakkundig hier naar toe te spelen lukte
dit, en werd uiteindelijk derde op basis van 1 weerstandpunt meer.
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