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Van de voorzitter
Beste lezers,
In het decembernummer van 2015 stond ik stil bij de kwetsbaarheid van het
bestaan, niet wetende dat wij binnen een jaar definitief afscheid moesten nemen van 2 van onze trouwste leden.
Was het in juni dat Kees Majoor overleed, donderdag 8 december kwam er een
eind aan het leven van erelid Anton van Dusseldorp. Voor beide gold dat dit
niet onverwacht kwam, maar het is altijd weer een schok te bedenken dat we
hun vertrouwde gezichten niet meer op de club zullen zien. Verderop in het
clubblad vind je een in memoriam over Anton van Dusseldorp.
Sportief gezien gaat het ons na een wat moeizame start voor de wind. Voor
drie van de vier teams behoort een kampioenschap c.q. promotie wedstrijd nog
tot de mogelijkheden. Onder leiding van Steven is er inmiddels een groep leden
stevig in training gegaan en aan de resultaten te zien werpt dit nu al zijn vruchten af.
De interne competitie is aardig op streek, wel valt op dat er door enkele spelers
nog behoorlijk veel wedstrijden gespeeld moeten worden terwijl anderen bijna
klaar zijn. Voor hen die dit aangaat, probeer de komende tijd te gebruiken om
de achterstand in te halen.
Verder zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid. Cor van Dusseldorp heeft
besloten zijn functie met ingang van januari 2017 neer te leggen. Het bestuur
heeft Arie bereid gevonden het penningmeesterschap voorlopig over te nemen. Hiermee is de continuïteit van de vereniging gewaarborgd. Niettemin zijn
wij op zoek naar een financiële man of vrouw die onze gelederen kan komen
versterken. Mocht je interesse hebben, schroom niet dit aan ons kenbaar te
maken.
Tot slot wens ik een ieder goede feestdagen toe en een gelukkig 2017.
Rinus Kromhout
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Van de redactie
De redactie kreeg het verzoek om in het clubblad de aandacht te vestigen op het bestaan van een heuse "RDC App groep", aangemaakt
op initiatief van Cor van Dusseldorp. In de App groep worden damnieuwtjes gedeeld, fragmenten geplaatst uit partijen of trainingen en
er wordt natuurlijk het nodige in geroddeld en 'geouwehoerd'. Eigenlijk is het dus een soort real-time mobiele versie van het clubblad,
maar dan ongecensureerd.
Mocht je de app groep graag willen uitproberen, zorg dan dat je
whatsapp geïnstalleerd hebt staan op je mobiel of tablet en vraag
aan Cor of hij je mobiele nummer aan de lijst wil toevoegen.
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In memoriam

Anton van Dusseldorp
14 januari 1939 – 8 december 2016

Anton werd lid van onze damclub nadat hij door Cor interesse had gekregen voor de damsport en na een aantal jaren thuis met hem geoefend te
hebben. Hij begon in 1985 met het dammen in clubverband. Hij viel op
door zijn gedrevenheid om zich het spel eigen te maken. Hij volgde ook
trouw de trainingen van de toenmalige subtop trainingsgroep en was er
vooral op uit om praktische aanwijzingen te krijgen; mede omdat hij begreep dat het door zijn leeftijd en de geringe beschikbaarheid van tijd het
er niet in zat om al te veel aan theorie doen. In al die jaren sloeg hij, hoe
druk het soms ook was in zijn werk als directeur van de Vlietstede, nooit
een gelegenheid over om de clubavond te bezoeken. Alleen een vakantie
was voor hem een reden om niet aanwezig te zijn.
Al vrij snel na zijn lid worden werd hij benoemd als penningmeester, deze
functie heeft met een korte onderbreking dan ook 20 jaar uitgevoerd. Het
hoeft geen betoog dat deze taak hem op het lijf geschreven was, financieel
bloeide de vereniging als nooit te voren. Er was echter veel meer dan alleen de cijfers die hem aan deze functie bond. Onvermoeibaar was hij met
mensen benaderen: zodra hij merkte dat ze weleens damde, probeerde hij
ze binnen te halen op de club. En lukte dat niet, dan werden ze wel gestrikt
om donateur te worden.
Zoals hiervoor al opgemerkt, het ging veel verder dan zorgen voor de penningen. Toen bleek dat we niet meer in het Denkhuis terecht konden, heeft
hij werkelijk de deur plat gelopen bij de wethouder om voor ons een geschikt onderkomen te vinden. Gezamenlijk kwamen zij uit bij de gemeentewerf. Anton was er natuurlijk wel als de kippen bij, toen er verteld werd
dat wij daar maar tijdelijk konden verblijven totdat er een multifunctioneel
centrum kwam in ``de Horn´´, om een zo gunstig mogelijk huurprijs af te
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spreken, waarbij we gevrijwaard werden van huurprijs stijging zolang wij
gebruik mochten maken van deze ruimte.
In de jaren na zijn pensionering was hij ook degene die op de paardenmarkt en in de oranjeweek op de braderie stond met een aantal damborden en bovenal zijn aanstekelijk enthousiasme. Nadat we in 2000 ons 65jarig bestaan hadden gevierd met onder andere een rapid damtoernooi
kwam hij op het idee om hier een jaarlijkse happening van te maken. Dit
werd vooral in de eerste jaren een groot succes waarbij tot in detail werd
uitgerekend hoeveel mensen er mee konden doen en wat er nodig was om
het toernooi te laten slagen. Toen hij er mee stopte, lag er een draaiboek
klaar met alle informatie die maar nodig was en waar we nu nog onze
vruchten van plukken. Het moet hem dan ook goed gedaan hebben dat wij
dit jaar aan het Johan Kromhout toernooi het predikaat rapid kampioenschap van Nederland konden verbinden. Zonder zijn tomeloze inzet was
dat ons zeker niet gelukt.
Toen hij in 2010 besloot zijn bestuursfunctie neer te leggen heeft de Algemene Ledenvergadering besloten hem tot erelid te benoemen, niet alleen
vanwege zijn penningmeesterschap maar vooral omdat hij over een lange
reeks van jaren het gezicht van de Rijnsburgse DamClub was.
De afgelopen jaren waren voor Anton niet gemakkelijk, zijn ziekte ontnam
hem langzamerhand alle energie. Ondanks dat bleef hij de clubavonden
trouw bezoeken, werden onderzoeken niet op vrijdag gepland want dan
moest er gedamd worden. En hij voelde zich er hoe dan ook verantwoordelijk voor, dat Kees Majoor opgehaald en thuisgebracht werd als hij onverhoopt dat zelf niet kon doen.
Met het overlijden van Anton van Dusseldorp verliezen wij niet alleen een
trouw en enthousiast club lid maar bovenal een betrokken medemens die
altijd voor een ander klaarstond. Wij wensen zijn nabestaanden alle kracht
toe om dit verlies te dragen en zullen zijn inzet voor R.D.C nooit vergeten.

Rinus Kromhout
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Hoofdklasse
In de hoofdklasse zien we dit seizoen eigenlijk een zelfde beeld als vorig jaar.
De spelers van het eerste tiental, oftewel de echte toppers, bivakkeren in de
hogere regionen van de ranglijst. De achtervolgers, de net iets mindere goden,
proberen vooral tegen elkaar punten af te snoepen.
Wat opvalt is dat er vooral mooie partijen worden gespeeld. Niemand is te beroerd om een risicootje te nemen omwille van de schoonheid van het spel.
Helaas pakt dit natuurlijk niet altijd goed uit en is een vette nul het resultaat,
maar goed je bent een avondje uit en je bent jong, of niet helemaal meer, maar
je wil toch nog wat op je vrije vrijdagavond.
Op kop, debutant Wim Bremmer. Met 7 gespeeld en 12 punten voorlopig de te
kloppen man. Met opvallend gemak wist hij vooral tegen de mindere goden zijn
partijen te winnen. Er wachten hem echter nog wel een paar zware partijen,
maar Wim gaat iedere week beter spelen dus dat wordt nog spannend. Opvallend was zijn verlies tegen Steven den Hollander die dit vooraf al had aangekondigd op zijn bekende van geen enkele valse schaamte gespeende wijze.
Op een tweede plek Arjen de Mooij, die bijna het zelfde programma als Wim
achter de rug heeft. Arjen speelde wel remise tegen Steven maar de rest van
zijn partijen werden overtuigend gewonnen. Ook voor hem wacht nog een pittig programma.
Derde dan Steven den Hollander, de onvolprezen coach van het eerste tiental.
Verbaal is Steven behoorlijk sterk, maar het moet gezegd, ook op het bord kan
hij goed uit te voeten. Tegen Cees en Arie liet hij zeer fraaie partijen en slagzetten zien en we kijken met spanning hoe hij tegen de andere toppers gaat presteren. Met 6 gespeeld 10 punten kan hij nog alle kanten op. Regerend kampioen Thomas Wielaard is nagenoeg ongenaakbaar in de externe competitie,
maar liep in de onderlinge toch al twee keer tegen een nederlaag op.
Richard Meijer heeft nog slechts 5 partijen gespeeld, wel 9 punten , maar hij
moet toch nog tegen alle concurrenten aantreden. Hetzelfde geldt voor Richard
Kromhout die wat achterloopt met slechts 4 partijen. De plaatsen 8 t/m 12
worden ingenomen door de achtervolgers. Rinus Kromhout heeft daarvan met
7-5 de beste resultaten. Mariëlle, Arie, Cees en Arno sluiten in dezelfde volgorde de rij. Vooral tegen elkaar worden de punten verdeeld, tegen de top van het
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veld werd nog niet gescoord. In het verdere verloop van de competitie zal duidelijk worden wie zich kampioen mag gaan noemen dit seizoen.
Ik voorzie nog een heel spannende strijd want er zijn nog genoeg kanshebbers.
Arie Schoneveld
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Nationale Competitie RDC 1
Zoals inmiddels een beetje gebruikelijk is dit een duopres(en)tatie: tekst komt
bij Steven vandaan, diagrammen bij Richard M.
Ronde 1: CEMA – RDC 1 12-8
In het eerste diagram de eerste en meest tastbare
winstkans voor de tegenstander van Pieter-Jan. Zojuist heeft Pieter-Jan de Ghestem-doorstoot geplaatst. Zoals in het verslag al gemeld zag deze er
gevaarlijk uit. Ibrahim had het direct uit kunnen
maken met een mooi offer: 01.27-22! 18x27 02.3934 en goede raad is duur. Zo kan de terugruil met
02...17-22? Niet: 03.28x17 21x12 04.32x21 16x27
05.34x23 19x39 06.30x17 met op de volgende zet
de ruil 07.40-34 39x30 08.35x24 met schijf- en partijwinst. Ook 02...03-08
03.28x17 08-12 zet geen zoden aan de dijk vanwege 04.40-34 met de dreiging
05.34-29 met doorbraak en winst, dus trekt zwart ook hier aan het kortste
eind. Andere offers zijn ook niet meer dan dat: offers.
De winst tegen Richard M was ook niet heel ingewikkeld, maar gelukkig was hij aan onze Poolse
damvriend toch niet besteed. Lukasz Kosobudzki
kwam met het sterk ogende 01.38-33? op de proppen, waarna het toch nog remise werd door
01...29x38 02.01x49 16-21! Alleen damafname
geeft nu nog hoop op winst: 03.27x16 38x27
04.49x21 26x17 05.16-11 19-24! 06.11x22 24-29
met voldoende compensatie voor remise. In de diagramstand zat wel een eenvoudige winst via 01.37-31! 26x37 02.32x41 en nu
kan 02...23x43 niet vanwege 03.01x05. Slaan met
02...23x21 is echter ook kansloos na 03.01x49 en
zwart is nog mijlenver verwijderd van de broodnodige dam.
Eric miste een kansrijke, maar volgens de computer
nog net remise te prutsen schijfwinst. Of althans,
hij had hem wel gezien, maar nam hem niet omdat
er kortsluiting in zijn bovenkamer ontstond. In de
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diagramstand had hij een schijfje kunnen graaien met 01.26-21! 16x27 (beter
dan 01...25x34 02.40x20 15x24 en 03.21-17) 02.32x21 25x34 03.40x20 15x24
04.21-17! waarna zwart moet hopen op de compensatie met 04...22-27
05.31x22 19-23 met een schijfje winst voor wit.
Nadat Steven twee zetten hiervoor de verliezende
zet had gedaan door op veld 22 in plaats van 23 te
gaan staan, faalt zijn tegenstander hier in de afwerking. 01...34-39? geeft wit de mogelijkheid de
doorgebroken schijf terug te offeren en dat is precies het verschil tussen winst en remise. Wel goed
is hier 01...13-19! 02.38-33of? (op 02.38-32 wint
34-39-43-48) 02...19-24! 03.33-28 24-29 04.22-17
12x21 05.28-22 21-27! 06.22x31 en nu dubbele oppositie via 06...34-39 (nu pas!) 07.31-27of? 39-43 08.27-22of? 43-48 met ofwel
09.22-17 48-26 10.17-11 26-12 11.11-06 12-01 12.45-40 29-33 13.40-35of? 3339 14.35-30 39-44 15.30-24 44-50 16.24-19 50-22 17.19-14 22-04! wet winst
ofwel 09.22-18 48-26 10.18-13 26-03 11.45-40 29-33 12.40-34 33-38 13.34-29
38-42! 14.29-24of? 42-47! eveneens met winst.
Arie miste een onvervalste haarlemmer tegen Erwin Heunen. In de diagramstand wint 01...21-27!
02.32x23 13-18 03.23x12 19-24 04.30x19 14x41
05.36x47 26x48. Arie kwam die klap niet meer te
boven en werd vervolgens langzaam maar zeker
van het bord gedrukt.

Richard K beging een straffe blunder door in de diagramstand te vervolgen met 01.38-33?? waarna
tegenstander Patrick Casaril het soepel uitmaakte
met 01...23-29 02.34x23 18x38 03.32x43 17-21
04.26x17 12x23 met twee schijven winst. In de diagramstand staat Richard natuurlijk slecht, maar het
is nog wel houdbaar met 01.47-42 17-21 02.26x17
12x21 03.38-33! alleen zo, doordat de aangewezen
zet 03...08-12 niet kan vanwege 04.33-29 24x31
05.37x08 waarna zwart moet berusten in remise met 05...23-29 06.34x12 13-
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18 07.12x23 19x48 08.40-34! (niet damhalen!) 02x13 09.30-25 48x30 10.35x24
met remise. Nu 03...08-12 is verhinderd, kan wit zijn schijf 42 weer in het spel
brengen, waarna het ‘gewoon’ naar remise kabbelt. Zwart is zelfs degene die
het remise moet maken...
Ronde 2: RDC 1 – DC IJmuiden 11-9
Nieuwkomers zorgen voor Rijnsburgse overwinning!
Waar de vorige wedstrijd tegen CEMA nog werd verloren, heeft RDC zich herpakt met een prima overwinning op IJmuiden. Op de overwinning is weinig aan
te merken, maar we maakten het veel moeilijker dan nodig was. Over twee
weken staat de topper tegen Dammend Tilburg op het schema, waar tegen er
toch beter gespeeld zal moeten worden.
De eerste nieuwkomer, Pieter-Jan Rijken speelde tegen de sterke Cees van
Duijvenbode. Beide spelers hebben enkele jaren niet gespeeld (5 jaar tegenover 20 jaar) en maakten kleine foutjes. Pieter-Jan was de eerste die profiteerde. Hij raapte een schijf op, waar wel wat compensatie tegenover stond. Enkele
zetten later overzag Pieter-Jan dat zijn gewonnen schijf terug gepakt kon worden. Van Duijvenbode overzag dit echter ook, en gaf na een grote afruil de partij op.
De tweede overwinning kon al ruim van te voren worden gezien. Wanneer Cor
van Dusseldorp damt, lijkt het af en toe erg makkelijk te gaan. Cor speelde al
zijn schijven naar het centrum, pikte hier en daar een combinatie mee, en
kwam overweldigend te staan. Tegenstander Van der Vlis moest al na 30 zetten
kiezen of hij een schijf wou offeren, of in een dam zou lopen. Een prachtige
overwinning van Cor dus.
De nederlaag van Eric Hogewoning was niet geheel onverwachts. Eric verkreeg
na de opening een stand die veel potentie had voor hem. Na een verkeerde
opbouw plaatste Martin van Dijk een tijdelijk offer, en verkreeg daarmee een
goede stand. Eric leek nog lichte compensatie te hebben, maar Van Dijk liet het
niet zo ver komen. Op dat moment leek IJmuiden terug te komen in de wedstrijd. Richard Kromhout speelde een moeizame partij tegen de sterke Kees
Pippel. Richard kon niet in zijn geliefde spelletje komen, maar heel veel leek er
niet aan de hand. Toch kreeg Pippel kleine voordeeltjes, en in een dunne stand
vond Richard helaas niet de redding.
De remise van Steven den Hollander was een meevaller. Na een experimentele
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opening leek Stijn Tuijtel het initiatief te hebben. Steven stond meerdere keren
slecht tot verloren, maar deze kansen werden niet verzilverd. Na een mindere
zet van Tuijtel veranderde het spelbeeld, en nam Steven een doorbraak voor
twee schijven. Deze doorbraak was echter niet winnend. Tuijtel hield het hoofd
koel en wikkelde naar de meest zekere remise af.
Een overwinning die niet verwacht was, kwam van de andere nieuwkomer,
Wim Bremmer. Vanuit de opening ging Wim vol voor de aanval, tegen de zeer
gevaarlijke Jesse Bos. De korte vleugel van Wim leek erg leeg, maar dit was
slechts een kwestie van schijn. Een goede voortzetting van Bos werd overzien,
en na een grote afruil leek remise het logische resultaat te worden. In een 5 om
5 voerde Wim de druk nog op. Hij miste de directe winst, maar zijn berekende
variant bleek ook te kloppen. Achteraf gezien een broodnodige overwinning.
Richard Meijer verkreeg in de opening een aanval. Deze aanval kreeg steeds
meer kracht, en de taaie Conall Sleutel zag weinig andere opties dan de aanval
af te ruilen. Enkele zetten later kreeg Richard wederom een prima stand, maar
hij miste een toch niet al te moeilijke winst. De variant die Richard koos won
wel een schijf, maar niet de partij.
Een prima partij was te zien bij Arie Schoneveld. Na een wat rommelige opening leek Arie wat lastig te staan, maar na wat ruiltjes leek hij uit de problemen.
Arie hield het centrum stevig in handen, en probeerde met een centrumaanval
om winnend voordeel te behalen. Er bleef echter taai verdedigd worden, waardoor Arie net te kort kwam om te winnen.
Ook Thomas Wielaard was duidelijk teleurgesteld met zijn remise. De hele partij leek zijn aanval voordelig te zijn, maar toen hij op de 39ste zet verkeerd ruilde was de stand gelijkwaardig. Thomas ging nog wel het eindspel in met een
schijf meer, maar van winnend voordeel is geen sprake geweest op dat moment.
Een andere teleurstelling was de remise van Arjen de Mooij. Tegen Willem
Winter speelde Arjen een centrumomsingeling, die hem duidelijk voordeel bezorgde. Helaas werd ook in deze partij de overwinning niet binnen gebracht.
Met twee schijven meer probeerde Arjen nog wel het een en ander, maar meer
dan remise werd het niet.
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Richard K had niet de leukste middag van het jaar.
Tegen Kees Pippel werd hij langzaam maar zeker
opgezadeld met kleine nadeeltjes, zodat hij vanzelf
onder druk kwam. In het eerste diagram hield Richard het aantal schijven in evenwicht via 01.2924? 21x12 02.24x35 waarna de slechte positie op
zijn korte vleugel hem opbrak. Hij had het nog remise kunnen houden met 01.32-28! 21x12 02.4035! En zwart moet een zet doen. Hij heeft er maar
eentje die niet direct schijfverlies oplevert: 02...12-17of? 03.35x24 19x30
04.28-23! en wit wint zijn geofferde schijf weer terug. Bijvoorbeeld 04...18-22
05.23-18 14-20 06.18x09 20-24 07.29x20 25x03 08.34x25 met remise.
Het puntje van Steven hing meerdere keren aan
een zijden draadje. Zoals bekend wordt zijde gemaakt door spinnen en sommige spinnen staan er
gelukkig om bekend supersterk te kunnen maken.
Het draadje van Steven was er zo eentje. In de diagramstand had Stijn Tuytel kunnen winnen met
01.34-30! 25x34 02.40x20 15x24* (want op
02...14x25 volgt de dam met 03.33-29 22x24 04.2722 17x28 05.32x03) 03.49-44(!) en zwart mag een
schijf geven. Op de enige zet die niet ‘gewoon’ een schijf weggeeft, volgt namelijk een lichte combinatie: 03...14-20 04.35-30(!) 24x35 05.33-29 22x24 06.2722 17x28 07.32x03 met dam en winst.
De tegenstander van Wim Bremmer, Jesse Bos, lette even niet goed op. In de diagramstand kan hij
Wim heel lang van dam (lees: een winstpoging) afhouden met een simpele remise als resultaat. Bijvoorbeeld 01.20-15 10-14 (op 01...43-48 volgt
02.40-35 48x25 03.35-30 25x21 04.26x17 met remise) 02.40-34 14-19 (damhalen kan weer niet) 03.3429 en nu moet damhalen wel, dus bijvoorbeeld
03...43-48of? 04.29-24 48x25 05.24x13 met remise.
In plaats van die rustige remise probeerde Jesse het met een andere vang door
01.27-22?? met als idee 01...43-48(?) 02.22x17 48x21 03.26x17 met remise.
Damhalen op het andere veld wint echter plotseling: 01...43-49! De vang werkt
nu niet vanwege slagkeus (02.22-17 49x15!) en ook de rest verliest: 02.40-35
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49-44! 03.20-14of? (op 03.22-18 wint 03...10-14 04.20x09 04x22) 03...10x19
04.22-18 44-17 05.30-25of? 16-21! met winst via 06...17-06! Ook de ongetwijfeld geplande plakker naar dam verliest: 02.20-14(of?) 49x27! 03.14x05 04-10!
04.05x21 16x27 met oppositie.
Eric kreeg in de opening al het spreekwoordelijke
lid op de neus via een venijnige truc. In de diagramstand speelde hij 01.31-27? en werd verrast door
het tijdelijke offer 01...23-28! 02.32x23 21x32
03.37x28 01-06! met de dreiging 04.15-20 24x15
05.17-21 06.26x17 11x24 tot zo ver een ruil, maar
zwart raapt schijf 23 nog op en staat er dan dus
eentje voor. Eric offerde de gewonnen schijf daarom gelijk weer terug met 04.26-21of? 16x27! en de
witte schijf op 23 wordt met een paar zetten opgepeuzeld. In de partij ging dat
via 05.44-39 10-14 06.42-38 17-22 07.28x17 11x22 08.41-37 13-19 09.24x13
08x28 en Eric zag zijn schijf niet meer terug.
De laatste winstkans die Arjen miste was in bijgaand diagram. Met 01...47-36? verspeelt hij definitief een verdiende winst. Die had hij wel kunnen
bijschrijven met 01...10-15?! Op het oog ziet die zet
er niet bijster slim uit, maar juist die levert winst
op. De clou is dat zwart gewoon vier dammen gaat
halen door het controleren van de lange lijn. Bijvoorbeeld 02.20-14 15-20! (voor vier dammen zijn
slechts vier stukken nodig, dus er zijn er twee overbodig...) 03.14x25 47-41! (eerst de lange lijn veilig stellen) 04.02-11of? 42-47
(vier is genoeg...) 05.11x50 en zwart haalt nog twee dammen en daarmee fluitend de winst. Ook de ogenschijnlijk aantrekkelijke ruil met 02.40-35 15x24
03.30x19 biedt geen soelaas: 03...42-48! 04.19-13of? (op 04.19-14 volgt
04...48-30 05.35x24 47x03 met vier om één) 04...48-20 05.02-07of? 20-03! en
niets staat zwart in de weg om zelfs vijf dammen te halen. En twee punten.
Ronde 3: Tilburg 1 – RDC 1 11-9
RDC grijpt net naast wedstrijdpunt tegen Tilburg!
Het was een spannende zaterdagmiddag. In een wedstrijd die alle kanten op
leek te gaan werd RDC net geklopt. Toch was de inzet en opzet van de Rijns-
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burgers van voortreffelijk niveau. RDC kwam met twee invallers naar Tilburg
toe, aangezien Thomas en Eric verhinderd waren. Als invaller waren Laura Andriessen en Mariëlle Meijer-Kromhout opgetrommeld. Het begin was iets chaotisch. Pieter-Jan Rijken stond vast in het verkeer, en zijn Tom-Tom had het ook
nog begeven. Tot ons grote geluk kwam zijn tegenstander ook te laat, zo’n vijf
minuten nadat Pieter-Jan binnenkwam. Steven den Hollander was als eerste
klaar. Hij trof een tegenstander die niet echt zin had om te dammen. Elk schijf
wat ook maar in de buurt kwam van gevaar werd eraf geruild. Steven probeerde nog wel wat, miste een goed plan, maar de remise was niet te vermijden.
Vervolgens een enorme meevaller. Richard Kromhout trof de op papier sterkste tegenstander, Toine Brouwers. Richard wist deze gigant vorig jaar al op de
knieën te krijgen, en ook deze keer ging het goed. Een risicovolle omsingeling
leek goed te lopen, en later liep Toine in een verassende combinatie. Bij analyse bleek het toch nog erg spannend wie er beter stond.
Ook Wim Bremmer wist zijn partij te winnen. Vooraf gezien een goede loting,
tegen Mehmet Yöney. Mehmet koos voor een oude Keller-variant, waarin Wim
bewust afweek. Mehmet had daarna moeite met een goed plan vinden, en
Wim kwam beter te staan. Toen Wim behendig de trucendoos opengooide
maakte Mehmet een grote blunder, waardoor Wim won. Dat Arie Schoneveld
verloor was geen schande. Ook Arie trof een heel sterke tegenstander. Met degelijk spel probeerde hij er het beste van te maken, maar Arie werd steeds
meer de randen ingeduwd. Tegenstander Machtelink maakte de partij op
mooie wijze af.
De nederlaag van Mariëlle Meijer-Kromhout was jammer. Tegen haar sterkere
tegenstander had ze enkele jaren geleden gewonnen, en ook deze keer leek
het goed te gaan. In de opening had ze wellicht teveel randschijven, maar toen
de stand uitmondde in een laat klassiekje leken haar schijven precies goed te
staan. In tijdnood probeerde ze echter met behulp van een offer een punt veilig
te stellen, wat helaas niet lukte.
Pieter-Jan Rijken opende zijn partij met de intentie om half-open klassiek te
spelen. Dit systeem is erg moeilijk en gevaarlijk, maar kan schitterende partijen
opleveren. Pieter-Jan maakte op zijn 18de zet een kleine onnauwkeurigheid,
waardoor hij zijn plan moest staken. In een 6 om 6 stand leek er niet veel aan
de hand, maar Pieter-Jan deed het helaas verkeerd. Zijn tegenstander speelde
het eindspel overtuigend naar winst.
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Cor van Dusseldorp wist helaas niet veel te bereiken tegen zijn taaie tegenstander. In de opening leek Cor echt goed te staan, maar hij kon geen goede
voortgang vinden. Na wat ruilen neutraliseerde de stand, waarna Cor geen
winstpogingen meer kon doen.
We keken op dat moment tegen een 9-7 achterstand aan, maar wellicht zat er
nog een gelijkspel in. Laura Andriessen trof de sterke Jasper Deams. In het middelspel liep zij in een kleine combinatie, met schijfverlies, maar ze bleef dapper
doorvechten. Zelfs haar tegenstander had op een gegeven moment het gevoel
alsof het gelijk stond. Laura zette wat druk op de korte vleugel, en leek een remisestand te verkrijgen. In het eindspel had ze het wellicht iets beter kunnen
doen, maar dat is nog heel onduidelijk. Haar keuze was helaas verliezend.
Richard Meijer bracht toch nog twee punten in de tas. Hij speelde zijn tegenstander eigenlijk geheel zoek. Zijn tegenstander was een beetje aan het ruilen,
en nam vervolgens een grote 5 om 5 ruil, die erg goed was voor Richard. Richard speelde dit behendig naar winst toe. Een mooie partij van Richard.
Helaas nipt verloren van de grootste titelkandidaat. Over twee weken mogen
wij ons herpakken tegen Den Haag, die tot nu toe alle drie de wedstrijden hebben gewonnen.
Richard M bood oud-Belgisch kampioen Jimmy Depaepe een paar keer een mooie zelfmoordcombinatie aan. De eerste keer kon zwart de verleiding nog
weerstaan, maar de tweede keer nam hij hem toch.
In het diagram de eerste mogelijkheid: 01...04-10(?)
02.15x22 14-20 03.25x14 03-09 04.14x03 12-17
05.03x21 26x46 06.40-35! (de weerlegging) 46x40
07.35x44 met een volledig lege zwarte lange vleugel en dus winst voor wit.
Jimmy nam deze combinatie niet, maar probeerde hem nog een keer in de
stand te vlechten. Met wisselend succes: 01...16-21 02.33-28 21-27 03.32x21
26x17 04.41-37 17-22 05.28x17 12x21 06.37-32 07-12 07.38-33(?!) de tweede
lokzet en deze kon Jimmy niet weerstaan: 07...21-27(?) 08.32x21 12-17
09.21x23 04-10 10.15x13 08x37 met slechts één zwarte verdediger. In de partij
vond Jimmy de redding niet en verloor hij kansloos.

R D C 20
In het kader van “je kop in de strop steken” de
winst van Wim. Zwart dreigt 01...25-30, dus wit
moet wat. Hij heeft de keuze uit 01.29-24 en 01.4035. Wie zou er nu 01.29-24 doen? Ik hoop iedereen
van RDC, want Mehmet Yoney deed het niet en kon
daarmee snel huiswaarts keren. Op 01.40-35??
volgde namelijk efficiënt 01...14-20! 02.15x24 25-30
(alsnog) 03.34x25 23x21 met twee schijven extra en
dus winst voor Wim.

De invalbeurt van Laura beviel haar waarschijnlijk
niet zo heel goed. In de diagramstand speelde ze
01...21-26? en verloor een schijf door 02.30-25
26x37 03.32x41! 23x32 04.25x23 08-12 05.38x27
13-18 06.33-29 24x33 07.45-40 18x29 08.34x23
met een schijfje meer voor tegenstander Jasper
Daems. Die liet zijn prooi niet meer ontsnappen en
sleepte beide punten op het droge.

Om toch positief af te sluiten de winst van Richard
K op Toine Brouwers. Vorig jaar kreeg hij de punten
toch wel een beetje cadeau doordat Toine te lang
op de winst bleef spelen. Doordat hij alle remises
toen probeerde te ontwijken (met succes, dat dan
weer wel), verloor hij uiteindelijk zelfs nog. Dit jaar
deed Richard het meer op eigen kracht. Dat ging
best hardhandig na 01...23-28? 02.34-29! 25x23
03.33-29 23x34 04.38-32 27x38 05.43x03 met dam
en winst voor Richard.

Ronde 4: RDC 1 – Den Haag 15-5
RDC Rijnsburg wint met grote cijfers van Den Haag!
Een zeer overtuigende wedstrijd was het tegen Den Haag. Een hele mooie 15-5
overwinning op de mede-koploper was het resultaat. Als de Rijnsburgers iets
zorgvuldiger waren geweest had de overwinning zelfs nog groter kunnen uit-
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pakken. Over twee weken wacht de wedstrijd tegen Gooi en Eemland. De eerste overwinning kwam op naam van Richard Kromhout. Richard had een licht
voordeligere stand, zeker toen zijn tegenstander naar de ra...nd toe ruilde. Mede door dit voordeel vlocht Richard er een combinatie in, die zijn tegenstander
overzag.
Steven den Hollander overspeelde zijn tegenstander. In de opening kreeg Steven al groot voordeel, en toen zijn tegenstander een kleine truc overzag won
Steven een schijf. Met behulp van kleine combinaties wist Steven dit schijf te
behouden en een prima overwinning te boeken.
De mooiste partij was die van Richard Meijer. Ook Richard verkreeg een zeer
voordelige opsluiting, als resultaat van de opening. Richard kwam beter en beter te staan, en toen zijn tegenstander een verkeerde ruil inzette maakte Richard het karwei fraai af.
Een grote tegenvaller was het verlies van Wim Bremmer. Tegen de zeer taaie
Pertap Malahé kwam Wim door een goede opzet in een voordelige stand. Toen
Pertap risicovol op veld 32 ging staan maakte Wim echter een rekenfout, en
verloor zodoende nog. Vooral jammer voor Wim zelf. Ook de volgende uitslag
was een enorme tegenvaller. Arie Schoneveld speelde een hele goede partij en
kwam in een dun standje erg goed te staan. Helaas bleef zijn tegenstander
doorspelen tot het laatste trucje, waardoor Arie teleurstellend genoegen moest
nemen met remise.
Pieter-Jan Rijken had een partij met wisselende kansen. In het middenspel bleven beide spelers vol op de winst spelen. Hierdoor leek Pieter-Jan het heel
zwaar te krijgen, maar door het fraaie 26-21 gingen de kansen weer naar Pieter-Jan. De partij eindigde in een terechte remise. Invaller Casper Vroegop zette
een spannende partij neer. Zijn tegenstander speelde actief de aanval van
Casper tegen. Casper kreeg wel wat voordeel, maar kwam nooit tot beslissend
voordeel. Beide spelers kwam overigens remise overeen op de 38ste zet..
Arjen de Mooij had een tegenstander waar hij liever niet tegen wou spelen.
Toch bereikte hij een voordelige klassieke stand. Zijn tegenstander nam alle
trucjes mee die in de stand zaten, maar liep uiteindelijk in een vrij simpele
combinatie, die Arjen direct uithaalde. Het slot was voor Eric Hogewoning. In
het middenspel maakte hij optimaal gebruik van de hangende en
achtergebleven schijven van zijn tegenstander. Na een kleine combinatie met
damgeven won Eric een schijf, en even later ook de partij.
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Arjen staat in de diagramstand met wit natuurlijk al
Koninklijk. Hij besluit Edwin de Jager op de pijnbank
te leggen: 01.39-34! voorkomt dat zwart met schijf
14 kan doorlopen en naar veld 24 kan ruilen
(01...14-20? 02.37-31! 26x37 03.32x41 21x23
04.29x09). Edwin vervolgde met 01...08-12* (op
01...15-20 wint 02.35-30! En zwart loopt vast via
02...08-12 03.47-41 12-18 04.41-36). Arjen bracht
twee geniepige dreigingen in het spel met 02.2923! Edwin zag ze geen van beide: 02...14-20? 03.23x14 20x09 04.34-30! 25x34
05.33-29 34x23 06.28x06 en hij gaf op. Arjen had op een vervolg met 02...1520of? ook een leuke winst in gedachten: 03.23-18! 12x23 04.33-29! en zwart
heeft zetdwang.
De tegenstander van Richard K zag het ook niet allemaal even scherp. In de diagramstand heeft hij
zonder het te weten een lokzet in de stand gebracht. De dam met 01...17-22 02.28x06 12-17
03.21x23 19x48 mag niet vanwege 04.47-41 met
damafname. Richard dacht dat het een slim gevonden lokzet was, maar na 01...04-10 02.47-41! werd
duidelijk dat Herman Vroom de dam gewoon totaal
over het hoofd had gezien. Nu kan hij namelijk wel:
01...17-22 02.28x06 12-17 03.21x23 19x46 en Herman liet het zich allemaal niet
meer bewijzen.
Dat je ook te slim kunt zijn voor je eigen bestwil,
bewees Wim tegen Pertap Malahé. Wim dacht een
prachtige lokzet te hebben gevonden, waar Pertap
met open ogen in liep... dacht hij. 01.40-35(?) 32-38
tot zo ver ging het nog helemaal volgens plan. Wim
vervolgde met het ogenschijnlijk subtiele 02.33-29
38x47 03.29-24 19x30 04.35x24 met als idee dat
wit op de volgde zet 05.20-15 47x20 06.25x14 kan
spelen en hij in no time op dam is.
Groot was de teleurstelling van Wim toen bleek dat hij de weerlegging van zijn
‘lokzet’ had gemist. Pertap won met 04...22-27! 05.31x13 08x30 06.25x34
47x15 en Wim gaf gedesillusioneerd op.
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Een stand zonder varianten. Thomas speelde met
zwart tegen de ons altijd goed gezinde Frans Teijn.
De witte stand lijkt de oplossing van een damraadsel. De vraag: hoeveel rijtjes van twee kun je maken
met negen schijven? Voor het goede antwoord zie
de witte stand. De witte stand is trouwens ook het
antwoord op een ander damraadsel. De tweede
vraag: hoe zorg je ervoor dat negen schijven volstrekt kansloos zijn? Thomas had uiteraard weinig
moeite om deze stand (met zwart aan zet...) in winst om te zetten.
Dan een korte variant, de directe winst van Eric in
zijn partij tegen Bas Baksoellah. De witte stand ziet
er al niet heel florissant uit, dus begrijpelijk dat Bas
somber werd van het tegen die stand aankijken.
Omdat Eric de kwaadste niet is, verlost hij Bas uit
zijn lijden te verlossen. Hij haalde een dam uit met
01...28-32 02.37x28 22x44 03.40x49 14-19
04.24x04 17-21 05.04x31 26x46 en wit had kunnen
opgeven. Dat deed hij overigens pas elf zetten later,
maar die bladvulling zal ik jullie besparen.
Tot slot een tweede klein persoonlijk drama aan
onze kant, de remise van Arie tegen Roy Bidesi. Arie
speelde een puike partij en had een volstrekt gewonnen stand bereikt. In de diagramstand heeft
Arie, met zwart, maar liefst negen zetten tot zijn
beschikking zonder zijn dam suf weg te geven (ik
heb het dus niet over 01...20-29 of 01...20-38). Begrijpelijk dat hij in deze stand gedacht zal hebben
“alles wint wel, als ik mijn dam maar niet weggeef”.
Dat is namelijk ook zo, op één, welgeteld één hele zet na. Alleen 01...20-14???
wint niet vanwege 02.23-18 14x37 03.18-12 met remise. En wat deed Arie?
Tja...

R D C 24

Ronde 5: Gooi en Eemland – RDC 1 – 6-14
Ruime overwinning van RDC op Gooi en Eemland!
Het eerste tiental van de Rijnsburgse damclub heeft ook haar vijfde wedstrijd in
winst om kunnen zetten. Na een matige start lijken de spelers meer en meer in
vorm te komen. Tegenstander Gooi en Eemland is een tegenstander die vecht
voor handhaving in de Hoofdklasse. Toch waren wij net een tikje scherper, en
mede door combinaties en eindspel werd een 14-6 overwinning neergezet.
Wederom als eerste uit was Richard Kromhout. Richard vond het in de opening
niet nodig om veel schijven op het bord te houden en pakte wat voordeeltjes.
De tegenstander van Richard koos echter niet de scherpste voortzetting en
bleef de hele partij met wat nadeel zitten. Net toen het leek of de stand was
bijgetrokken haalde Richard echter een combinatie uit, die op slag uit was.
Richard Meijer trof een tegenstander, welke hij al kende in de glorieuze tijd van
Richard bij Apeldoorn. Richard gaf al aan nog nooit te hebben gewonnen van
zijn tegenstander, en deze keer was het niet anders. In de hele partij werd het
evenwicht eigenlijk nooit verbroken, en de remise was dan ook een terechte
uitslag.
Voordeel wist Pieter-Jan Rijken al vroeg te bereiken in zijn partij. In de opening
koos hij ervoor om in de aanval te gaan, en daar kon zijn tegenstander eigenlijk
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niet heel veel tegen uitrichten. Toen de aanval van Pieter-Jan eraf werd geruild
hield hij daar een voordeligere stand aan over. Hoe dunner de stand werd, hoe
meer het voordeel slonk, en na een inschattingsfout moest Pieter-Jan nog wat
schijven offeren om tot remise te komen.
De spannendste partij van de dag was te zien tussen Arjen de Mooij en voormalig RDC-lid Eric van Dusseldorp. In de opening leek het plan wat van Dusseldorp
koos niet te kloppen, maar er kwam een gigantisch spannende stand op het
bord, waar heel veel verschillende combinaties een rol speelden. Arjen miste
een prachtige combinatieve winst, maar sloeg even later wel onverbiddelijk
toe. Er werd nog even doorgespeeld, maar Arjen liet de overwinning niet meer
liggen.
De tegenstander van Eric probeerde met enkele ruilen de grootste gevaren uit
de stand te halen. Dit lukte hem goed, want Eric kon moeilijk iets bereiken. Eric
probeerde te profiteren van de randschijven van de tegenstander, en wist ook
nog een doorbraak te forceren. Toch was deze doorbraak, ten koste van twee
schijven, niet genoeg. Wederom remise. Ook een mooie overwinning kwam op
naam van Thomas Wielaard. Thomas verbrak al vroeg in de partij de opsluiting
van zijn sterke tegenstander. Hierna kwam in de stand in open vaarwater, maar
moesten beide spelers opletten om niet teveel terrein te verliezen. Thomas
wist op geniepige wijze een forcing in de stand te vlechten. Zijn tegenstander
overzag een combinatie, alhoewel de dam voor twee schijven wel wat duur
leek, zeker omdat er veel geintjes in de stand zaten. Thomas liet zich hier niet
door van de wijs brengen, en met een rondslag over vijf schijven won hij op
prachtige wijze zijn partij.
Een onverdiende overwinning kwam op naam van Steven den Hollander. Steven liet in de opening een ruil toe, maar zal dat in het vervolg niet meer doen.
Zijn tegenstander kwam hierdoor namelijk erg goed te staan, maar miste wel
de scherpste voortzetting. Steven besloot om maar wat schijven te ruilen, en
de stand naar klassiek te brengen. Toen zijn tegenstander niet op de meest
handige manier opbouwde bracht Steven er een grote ruil in, die wel remise
was. Steven ging nog lang door in een eindspel met een schijf meer, en door
een blunder wist hij zijn partij zowaar nog te winnen.
Iemand die net niet kon winnen was Cor van Dusseldorp. Cor trof dezelfde tegenstander als drie jaar geleden, en wist ook toen niet te winnen. Wel verkreeg
hij groot voordeel in zijn partij. Met doorbraakdreigingen op links wist hij de
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druk maximaal op te voeren. Zijn tegenstander bleef echter taai verdedigen, en
de vraag is of er wel winst heeft ingezeten voor Cor.
Groot voordeel verkreeg ook Arie Schoneveld. In de opening wist hij een opsluiting te bereiken die erg gevaarlijk was voor zijn tegenstander. Arie overzag helaas een ruilmogelijkheid, waardoor zijn tegenstander nog los wist te komen.
Arie speelde hierna vrij rustig door, en wist veel tempi te pakken. Dit tempi
voordeel gaf hem een prachtige stand, waardoor zijn tegenstander alleen nog
maar kon verdedigen. Helaas was een dun standje niet voldoende, en de partij
liep naar remise.
Wim Bremmer was als laatste klaar. Achteraf bleek ook waarom Wim als laatste klaar was, de klok was namelijk verkeerd ingesteld. Normaal krijgt elke speler er per zet één minuut bij, maar Wim en zijn tegenstander kregen er 80 seconden bij. Wim kwam in de opening onder druk te staan, maar met wat combinatiedreigingen bleef hij op de been. Toen de aanval van zijn tegenstander
eraf geruild werd kreeg Wim wel wat voordeel. De remise grenzen werden echter niet overschreden.
Een prima middag dus, met vier overwinningen, en voor de rest remises. Over
twee weken staat de wedstrijd tegen Dordrecht op het programma. Vraag is of
de Rijnsburgers in de flow kunnen blijven waar zij momenteel in verkeren.
Walter Thoen, de tegenstander van Thomas, staat al een tijdje wat minder lekker en moet steeds oppassen voor kleine zetjes.
In de diagramstand heeft hij schoon genoeg van dat
voorzichtige manoeuvreren en dat komt hem duur
te staan. Na zijn onvoorzichtige 01...24-29? volleert
Thomas naar de winst met 02.30-24! 29x20 03.2722 17x37 04.48-42 37x48 05.40-34 48x30 06.35x04.
Analytisch is de dam remise, maar ga er maar aan
staan met zwart. Walter probeerde het nog wel,
maar ging uiteindelijk toch de bietenbrug op.
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Na een hoop prikken en proberen heeft Richard K
hoegenaamd niets bereikt. Zijn tegenstander heeft
met zwart een prima stand. Er is alleen één probleempje. Of eigenlijk twee. Er zitten twee gaten in
de stand, op 12 en 14. Die moeten dus gedicht
worden, maar wel in de goede volgorde. Daarmee
werd Gerhard de Graaf overvraagd. Hij vervolgde
met 01...08-12? en kon opgeven na 02.27-22 18x27
03.36-31 27x47 04.38-32 47x29 05.34x05. Hij probeerde nog een allerlaatste geintje, maar Richard liet zich uiteraard de kaas
niet meer van het brood eten.
Het bord van Arjen stond in vuur en vlam. Tegenstander Eric van Dusseldorp heeft met zwart een
aanval, maar aanvullen vanuit 2 of 4 is lastig. In deze stand had Arjen via een prachtige tweetrapscombinatie kunnen winnen: 01.26-21! 17x26 02.3429 23x32 03.37x08 02x13 04.25x34(!) 26x37
05.41x21 16x27 tot zover de eerste trap van de
combinatie.
Niet de meest aantrekkelijke, want het kost wit gewoon een schijf. Maar het
gaat nog verder: 06.36-31 27x36 07.46-41 36x47 08.44-40! 47x29 09.34x01!
met dam en winst.
Helaas miste Arjen die kans zich in het rijtje der groten te scharen. Even later
maakte hij het met een kleinere combinatie alsnog subtiel uit: 01.48-43(?) 0711* (op 01...6-11 volgt leuk de standaardcombinatie 02.26-21 17x26 03.34-29
23x34 04.38-32 27x29 05.43-38 34x32 06.37x08 02x13 07.25x01 26x37
08.41x32 met winst voor Arjen) 02.37-32 14-19 03.32x21 16x27 04.41-37 11-16
05.46-41(?) 06-11? (05...23-28! wint, omdat 06.34-29 niet kan vanwege
06...19-23 07.25x34of? 24-30 08.34x25 23x34 09.39x30 28x50) en nu brak het
gebrek aan een schijf op 13 zwart eindelijk op: 06.34-29! 23x34 07.25-20 24x15
08.33-28 22x42 09.31x35 42x31 10.39x30 en de schijf op 31 valt nog. Schijf- en
partijwinst voor Arjen.

R D C 28
Het slotakkoord van deze ronde komt op naam van
Steven. In een totaal uitgebluste stand, waar in
geen honderd jaar meer iets te bereiken valt,
speelde hij gewoon door. En gek genoeg kreeg hij
nog loon naar werken ook. In de diagramstand
presteerde zwart 01...28-33?? waarna Steven beide
punten in de tas stopte met 02.30-24 15x29 03.2117 11x22 04.31x29!

Ronde 6: RDC 1 – DC Dordrecht 16-4
Rijnsburg wint met grote cijfers van Dordrecht!
Het eerste team van de Rijnsburgse Damclub lijkt nu haar draai gevonden te
hebben. Wederom werd er geen partij verloren, en speelden alle Rijnsburgers
een prima partij. Dordrecht verdedigde zich taai, maar kon niet voorkomen dat
er een score van maar liefs 16-4 werd neergezet. Bovendien doet Rijnsburg nu
weer volop mee voor de tweede plaats.
De eerste winst kwam op naam van Pieter-Jan Rijken. Hij trof een enorm snel
spelende tegenstander die bovendien alle schijven naar de rand speelde. Pieter-Jan speelde zijn schijven rustig naar het midden. Nog binnen het uur kon
zijn tegenstander wat schijven offeren, en kon Pieter-Jan de partij uitspelen.
Steven den Hollander speelde een prima partij tegen zijn sterke tegenstander.
Na een Keller partij (met verwisselde kleuren) stond Steven na een grote afwikkeling lange tijd makkelijker. Helaas maakte hij in het late middenspel een fout
en keerde de kansen. Gelukkig kon Steven het nog net remise houden, door
een kleine doorbraak te nemen.
Ook Wim Bremmer liet weer van zich spreken. Hij trof een tegenstander die
niet heel veel wou ondernemen, en er op uit was om een remise te behalen.
Wim speelde heel slim wat afwachtende zetten, waardoor zijn tegenstander
het spel moest maken. Dit bleek een goede beslissing, want Wim verkreeg een
superieure stand en boekte een prima overwinning.
Van de halve hekstelling die Arjen de Mooij op het bord bracht leek vrij weinig
kracht uit te gaan. In de analyse echter bleek deze heel goed te zijn, en miste
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hij zelfs de winst! Het vervolg leek niet meer op te gaan leveren dan remise,
maar met wat slimmigheidjes bracht Arjen zijn tegenstander zo onder druk, dat
deze alsnog verloor.
De partij van Thomas Wielaard was ook weer prima. Thomas pakte elk voordeeltje wat op het bord kwam, en toen zijn tegenstander een wilde ruil naar
voren nam gaf dat een belangrijk aanknopingspunt. Thomas wist deze dan ook
te winnen, en niet veel later een dam te halen. Dit was ruim voldoende om in
een gewonnen eindspel te komen. Richard Kromhout speelde een partij die
alleen hij leek te begrijpen. Een gevaarlijk ogende opzet gaf hem toch wel een
mindere stand. Zijn tegenstander raakte echter helemaal de draad kwijt, en
Richard kreeg de betere stand. Hiermee won hij dan ook een schijf, en wikkelde
bekwaam naar een gewonnen eindspel af.
Bij de partij van Arie Schoneveld werd het evenwicht eigenlijk niet verbroken.
Zijn tegenstander bouwde heel degelijk op, en hier viel niet veel tegen uit te
richten. In het late middenspel leek Arie wel beter te staan, maar meer dan optisch voordeel was het eigenlijk niet. Eric Hogewoning koos vanuit de opening
vol voor de aanval. Deze aanval bleek erg goed voor Eric, en zijn tegenstander
kon niet anders dan deze er af te laten ruilen. Eric bleef zijn goede stand houden, en ook op de winst af te gaan. Helaas bleek de stand niet te winnen, wat
remise betekende.
Ook de partij van Richard Meijer was een rustige. Hij trof de sterkste tegenstander, en besloot daardoor om iets rustiger te spelen dan normaal. In deze
partij werd het evenwicht op geen moment verbroken. Het eindspel werd nog
lang doorgespeeld, zonder dat daarin vreemde zetten gedaan werden.
Het slotakkoord was voor Cor van Dusseldorp. In de opening nam Cor een ruil,
die klein voordeel oplevert. Cor beet zich helemaal vast in dit voordeeltje, en
wist heel mooi de stand van zijn tegenstander te splijten. Toen deze dan een
schijf moest offeren ging hij nog lang door, maar Cor had zijn schijven al goed
neergezet voor het eindspel. Een schitterende overwinning weer, en daarmee
de stand op maar liefs 16-4 zetten.
Tegen Cor dammen is altijd lastig en daar Rob van Eijk nogmaals achter. Er
dreigt een één om twee met 01...22-27 02.31x22 17x37. 01.32-28 helpt daar
niet tegen vanwege 01...24-30 02.35x24 19x30 03.33x31 22x42 met winst en
over de achterloop met 01.39-34 hebben we het niet. Rob speelde 01.40-34
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29x40 02.35x44 zodat hij de schijfwinst kan weerleggen: 02...22-27 03.31x22 17x37 04.38-32! 37x28
05.33x22 met op de volgende zet een doorbraak
naar 6. Cor speelde echter zijn troefkaart met
02...24-29!! 03.33x24 19x30 waarna de schijfwinst
onafwendbaar is. Althans, de enige zet 04.32-27
verliest kansloos door 04...30-34! 05.39x30 25x34
06.27x18 13x22 met failliete stand. Rob offerde
daarom maar een schijf en verloor geruisloos.

Nadat hij eerder in de partij erg goed had gestaan
en onder tijdsdruk de juiste voortzetting niet kon
vinden, moest Arjen vechten voor een puntje. Op
het moment suprême tippelde Randy Horne à tempo in het allerlaatste geintje dat Arjen in de stand
had gevlochten. 01.29-24?? 37-41! 02.24x22 41-46
en wit kan alleen maar heel veel schijven geven. Op
de plakker 03.22-17 volgt het winnende 03...46x35
04.17x08 35x02. Randy piekerde even over wat hij
het beste kon spelen en vond uiteindelijk de enige juiste voortzetting: hij gaf
op.
Simon Rompa, de tegenstander van Wim, staat in
de diagramstand met zwart al behoorlijk onder
druk. Dat Wim in deze stand al dreigt naar dam te
lopen, kwam nog niet in hem op. Na het onvoorzichtige 01...04-09? liet Wim zien dat het helemaal
niet zo moeilijk is om dam te halen. Gewoon lopen
is het devies: 02.33-28! 14-19* 03.28-22 09-13of?
(op 03...08-13 volgt feitelijk de partijvariant) 04.2217 12x21 05.26x17 15-20of? 06.25x14 19x10 07.2721 16x27 08.32x21 23-28 (08...02-07 helpt ook niet meer) 09.17-11 en Wim
won fluitend.
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Een partij van wisselende kansen kwam op het bord
bij Eric. Hij staat met zwart onder druk tegen Fred
Roedolph maar weet zich met een mooie lokzet uit
de problemen te manoeuvreren. Na 01.38-33 2832! dacht Fred een schijfje binnen te harken met
02.49-44 (02.36-31 is beter, maar is ook niet gewonnen) 02...32-37! 03.36-31 met als idee dat wit
een twee om drie uithaalt na doorlopen: 03...37-41
04.33-28 23x32 05.34-29 24x33 06.39x46.
Eric had echter verder gekeken en pakte het voordeel over: 03...06-11!
04.31x42 11-16. Plotseling moet wit oppassen dat hij niet zomaar verliest. Na
05.35-30(?) had dat best eens gekund, als Eric maar ‘gewoon’ de schijf winst
had genomen: 05...24x35(!) 06.33-29 16x27 07.29-24 19x30 08.34x25 23-29! en
wit moet nog een schijf geven om er door te komen. Op 09.25-20 volgt immers
09...29-34 10.39x30 35x15 met winst. Helaas mist Eric deze kansrijke voortzetting doordat hij verkeerd sloeg. Na 05...16x27 was er weinig aan de hand voor
beide partijen en werd de vrede uiteindelijk getekend.
Als laatste een voorbeeld van hoe het niet moet, gelukkig op het conto van
Dordrecht. Thomas dreigt met wit een schijf te winnen, maar David Visser kan
dat nog relatief makkelijk voorkomen. Vaak doe je zoiets door versterkingen
aan te brengen en ook hier is dat een prima idee.
Na 01...12-18 02.32-27 14-19 03.39-34 18-23 staat
zwart weliswaar iets minder, maar in ieder geval
nog gelijk. Die verdediging was niet aan David besteed. Hij verkoos 01...07-11? 02.39-34 11-17
03.34x23! en kwam toen pas tot de ontdekking dat
hij zijn schijf niet meer zou terugzien...

Richard Meijer & Steven den Hollander
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RDC 2: Nog niets verloren!
Na vorig jaar nogal wat klop gekregen te hebben, mocht het tweede dit jaar
landelijk in een klasse lager uitkomen. Gelukkig kunnen we hier wel ons hoofd
boven water houden. Wel hebben we pas 4 wedstrijden gespeeld, omdat onze
competitiegroep iets kleiner is. Van die 4 veldslagen hebben we er in ieder geval 2 gewonnen. De andere 2 zijn in 10-10 geëindigd, waardoor we in ieder geval kunnen zeggen dat we nog niets hebben verloren. Gelukkig!
De eerste wedstrijd was eigenlijk direct al een makkie. We moesten tegen SNA
4. Gera was er niet bij, vanwege de verjaardag van haar moeder en onze andere dames moesten met het eerste meespelen, waardoor we met een mannenteam speelden. Daniel Boom en Nico Mul hadden jeugdspelers tegenover zich
zitten en wisten daar mooi 4 punten van te pakken. Ook Cees van den Bosch,
Arno Kooloos, Jan Parlevliet en Jack van der Plas pakten hun tegenstander in.
Ge Berbee en invaller Rinus Kromhout wisten helaas tegen hun jeugdspelers
niet verder dan remise te komen, wat ook gold voor Casper Vroegop en invaller
Cees de Leeuw. Al met al kwam er wel een mooie 4-16 uitslag van en dat was
een mooi begin van het seizoen.
De tweede wedstrijd was tegen CCR. De heren uit Rotterdam kwamen sterker
uit dan we verwacht hadden. Overigens staan ze nu bovenaan met maar 1 verliespunt en een vooruitgespeelde partij meer. Nu weet je al dat wij niets verloren hebben, dus die ene verliespunt van hen, komt dus door ons! Toch wel
mooi dat wij ze dat in ieder geval hebben afgepakt. Dit kwam mede door de
prachtige overwinning van Laura Andriessen op de sterke Ashok Bhajan, waarmee zij een smurfje verdiende. Maar ook Jan Parlevliet wist te winnen. Ter
compensatie verloren Jack van der Plas en Nico Mul weer. En Albert, Cees, Marielle, Gera en invaller Rinus maakten remise. Bloedstollend was het echter of
Arno gelijkspel of winst zou behalen tegen Roland Wonsosetro. De partij duurde uren en in een ingewikkeld eindspel was de winst toch niet te vinden. Met
een remise voor Arno en dus 10-10 voor het team was het pleit beslecht.
De derde ronde spelde zich af in Den Haag. De Hagenezen hebben met hun
gemiddelde rating van 882 zeker niet de laagste rating (dat is Scheveningen
met 753), maar wij zitten rond de 1000 en moeten toch wel van zo’n team
winnen. Cees van den Bosch en Nico wisten netjes remise te maken en Gera
kwam vervolgens met de eerste winstpartij. Daniel had ook een mooie puntendeling en Mariëlle won vervolgens van Jeremy Pauwels. 3-7 dus; een mooie ba-
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sis. Arno ging daar mee verder door in semi-klassiek met een offer gelijkspel te
behalen tegen de sterke Jan Kok. Maar toen ging het mis. Casper zat tegen de
op papier niet zo sterke Emre Hageman, maar zoals bekend is van jeugdspelers
spelen zij vaak veel sterker dan hun rating doet vermoeden. Casper werd helaas helemaal weggespeeld en verloor door een Podkova-omsingeling. Laura
moest tegen de veel zwakkere Alex Kruijshoop en ondanks de overmacht kon
zij niet verhinderen dat Alex de remise er uit sleepte.
Jan liet zijn tegenstander uit de hekstelling ontsnappen en gaf in tijdnood wellicht iets te snel de remise toe. En Ge moest tegen de veel sterkere invaller
Herman Vroom. Ge begon lekker aanvallend, maar na een paar ruilen, kwam
zijn rechtervleugel toch wel onder druk te staan. Hierdoor maakte hij een foutje waarmee hij in een combinatie trapte. Dit was echter nog geenszins het einde van de partij! Ge damde rustig door en wist zelfs eerder dam te behalen.
Helaas lukte het hem niet om hier goed gebruik van te maken en in het eindspel raakte hij de dam toch weer kwijt, waarna hij Herman de hand gaf. Ook
hier dus weer een 10-10 uitslag, maar niet een om trots op te zijn.
De vierde wedstrijd was weer thuis en wel tegen het sterke Zegveld/Reeuwijk
combinatieteam dat ons twee jaar geleden met 15-5 een pak slaag gegeven
had. We waren er dus behoorlijk gebrand op om hen nu terug te pakken. Doordat er een overschot aan spelers is voor het tweede besloot de teamcaptain
om zichzelf en Nico op de bank te zetten en de bordindeling ook wat aan te
passen. En dit pakte niet verkeerd uit! Ge mocht op het laatste bord tegen een
jeugdspeler en had vrij rap gewonnen. Mariëlle had vervolgens een mooie remise tegen Jeroen de Bruijn. Albert wist op bord 1 tegen Alex Bitter een punt te
pakken. Cees van den Bosch had een mooie puntendeling met Hans de Knikker.
Daniel had sowieso een winstkans gehad, maar kreeg een briljant eindspel tegen Kariem Droog, waarin hij een tegencombinatie miste, maar dit bleek een
coupe Turc te zijn waardoor het spel ook gelijk bleef.
Jan Parlevliet en Arno Kooloos zaten op 2 en 3 met de opdracht remise te maken, maar waren wat ongehoorzaam en beiden wisten hun partij te winnen.
Zeker voor Arno was dit een topprestatie want die moest tegen Arie de Bruijn
(rating van 1250) spelen en kreeg dan ook een blauwe notering. Casper wist
helaas niet te voorkomen dat Peter de Bruijn hem een punt afpakte en Laura
raakte er zelfs twee kwijt tegen de sterke Gerardo IJssel. De laatste partij was
ook op het laatste bord. Gera en Mariska Groenendijk hadden een duidelijke
remisestand op het bord. Alleen zag Gera’s tegenstander dat niet, dus werd er
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nog lang doorgespeeld. Maar uiteindelijk werden de punten toch gedeeld.
Daarmee werd het 12-8 voor ons en dat is een behoorlijke opsteker. Lekker bezig mensen! Maar we moeten nog 5 rondes. Momenteel staan we op de 4e
plek, maar dit moet wel wat hoger kunnen. Een kampioenschap verwacht ik dit
jaar nog niet, maar de top 3 zijn we wel aan onze stand verplicht.
De eerstvolgende wedstrijd is tegen Haarlem. Een team met veel jeugd er in,
maar die spelen nog niet allemaal even sterk, dus daar moeten we van winnen.
Op 7 januari mogen we dan weer tegen DOS Delft, die ook niet heel veel hoogvliegers in hun gelederen hebben. Daarna moeten we ook nog tegen Scheveningen en het grootste probleem daar is parkeren. Alhoewel Delft daar niet
voor onder doet. Maar in februari dammen we nog tegen Samen Sterk en het
combinatieteam van IJmuiden/ Zaanstreek. Bij die laatste weet ik niet echt wat
te verwachten, maar Samen Sterk is voor ons altijd een angstgegner, dus hopelijk kunnen we daar de nodige punten binnensprokkelen.
Topscoorder van dit moment is Jan Parlevliet, die 7 punten heeft, op de voet
gevolgd door Arno met 6 punten. Rest mij niets meer dan iedereen een prettige vakantie te wensen, fijne feestdagen en een gezellig uiteinde. En gezond en
vol goede moed het nieuwe jaar weer in!
Jack van der Plas
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RDC 2 in de provinciale clubcompetitie 2016/2017
Ook in het seizoen van 2016/2017 doet RDC2 natuurlijk weer mee met de provinciale clubcompetitie. Dit jaar schuift Rinus Kromhout aan in het tweede en
de inzet is hoog: volgens onze voorzitter gaan wij dit jaar kampioen worden. En
dus schoof RDC2 met frisse ambities weer aan de borden, als eerste bij een
uitwedstrijd tegen Den Haag 3.
Daniël Boom nam plaats tegen Gökhan Bagci. Maar wat Daniël ook probeerde,
de huidige jeugd dient niet onderschat te worden (hierover later meer),
Gökhan maakte geen fouten en dus was remise de uiteindelijke uitslag. Martijn
Boekee wist Jeremy op remise te houden en Jac van Delft haalde een smurf tegen de veel sterkere Jaap van Hal. Gelukkig scoorde er nog iemand van Rijnsburg; Rinus Kromhout won van de jeugdspeler Jan Christiaan Wahls. Hiermee
mocht RDC2 een 5-3 in zijn voordeel noteren.
De tweede wedstrijd was tegen Damlust Gouda 3 en hier vielen verdacht veel
remises. Arno Kooloos schoof als invaller aan op bord 1 en hield de sterkere
Hans de Knikker op remise. Peter Pippel and Cees van den Bosch speelden ook
remise. Piet van Eeden en Jac van Delft hadden tevens ook remise en natuurlijk
haalde Teun de Kluyver ook remise, deze keer tegen Christiaan Visser. Al was
het deze keer geen smurf. 4-4 was de einduitslag.
De derde wedstrijd was tegen Naaldwijk 2. Hier vielen nogal wat smurfen maar
deze waren allemaal in het voordeel van de tegenstanders. Rinus en Martijn
konden niet winnen van de op papier zwakkere Ton van de Ende en Danny van
der Voort. Al circuleren er wandelganggeluiden dat Danny van der Voort veel
beter is gaan spelen, wat zijn winst op Martijn misschien ook wel bewijst. Cees
van den Bosch had net geen tegensmurf tegen Geert van Marrewijk, maar dit
scheelde maar heel weinig ratingpunten. De enige die de eer van RDC2 hoog
hield was Arno Kooloos; hij won van Ad van der Voort. Een voor de tegenstanders welverdiende 4-4 was de uitslag.
Dat de tweede klasse provinciaal vol verassingen zat werd wel bewezen toen
RDC2 plaats mocht nemen tegen Den Haag 2. Een team met kampioensambities. Cees van den Bosch kon niet winnen van Herman van Vroom. Op bord 2
nam Daniël Boom plaats tegen Hans van Woerkom. En hoewel hij naar mening
van sommigen goed partij bood, verloor hij toch. Blijkt dat deze tegenstander
vroeger een rating had van meer dan 1200. Jac van Delft had remise tegen Oe-
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debhaan Dihal. Rinus was deze keer degene die de eer van RDC2 hoog hield
door te winnen van Bas Baksoellah. 3-5 was dus de uitslag. De vijfde ronde was
uit tegen VELO 2. Dat het voor Daniël bekend terrein was mocht helaas niet
baten; in een poging om geen “keller kruis” om de oren te krijgen ging hij al
snel de mist in en zijn tegenstander Ben de Koning wikkelde het af met een
simpele combinatie. Martijn Boekee mocht plaatsnemen tegen Ravindra Kewal;
die ondanks zijn lagere rating relatief sterk is in het eindspel. In een lang eindspel wist hij nog naar de winst toe te werken waardoor hij tevens een smurf te
pakken had. Jac van Delft had remise tegen Chiel Overvoorde en Rinus wist snel
te winnen van de altijd hard werkende Albert Joosse jr.
Rinus had inmiddels al meerdere malen vermeld dat Daniël nogal een Bakkululu was omdat hij niet kon winnen van Gökhan Bagci. En dus mocht hij in de 6e
ronde zelf plaatsnemen tegen hem toen RDC 2 het thuis weer opnam tegen
Den Haag 3. Het werd remise ondanks het feit dat Gökhan lang in de tijdnoodfase zat. Jeugdspelers moet je nooit onderschatten, werd ook bewezen in de
partij van Cees v/d Bosch tegen Jan Christiaan Wahls die in remise eindigde (al
2 tegensmurfen tegen RDC2). Na lang zoeken had Rinus Cees de Leeuw nog bereid gevonden om plaats te nemen op bord 3 tegen Jaap van Hal en dit eindigde wel in een remise hoewel het leek dat Cees zou gaan winnen. Daniël had
tegen Jeremy, die naar eigen zeggen geen positiespel kent een flinke dobber
aan lange vleugel ontwikkeling; die echt helemaal opgesloten stond. Na goed
tegenspel kon Daniël nog wel ontsnappen met een flankaanval, maar liep onmiddellijk na deze bevrijding in een zetje en verloor dus. De einduitslag was
hiermee 3-5 in het voordeel van Den Haag 3.
RDC2 staat nu 4e in het klassement. De nummers 1 en 2, respectievelijk Den
Haag 2 en Naaldwijk 2 zijn moeilijk nog in te halen maar in de onderste regionen kan nog van alles gebeuren. Helaas zal RDC2 zijn ambities wat moeten bijstellen; de tweede plaats is nog wel haalbaar, maar dan zullen er meerdere
verpletterende overwinningen moeten worden geboekt.
Daniël Boom
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Wk aspiranten 2016
Na het EK in Wit-Rusland mocht ik nu naar het WK in Turkije. We overnachtten
in een 5 sterren hotel aan zee met zwembaden en een mooie lobby waardoor
iedereen goed kon uitrusten na zijn partij of tijdens een vrije middag.
De eerste ronde speelde ik tegen Eldos Nabi. Het was wel duidelijk dat mijn tegenstander niet wilde verliezen in de eerste ronde want alles werd er afgehakt.
Na een paar keer wat geprobeerd te hebben kwam ik in een laat klassiek standje waarin mijn tegenstander een remise afwikkeling deed maar ik had nog minder dan een minuut op mijn klok staan en zag een winnend offer voor hem over
het hoofd waardoor ik alsnog de partij onnodig verloor. De volgende dag mocht
ik het proberen tegen de Nederlander René Emmaneel; na een klassieke partij
werd het remise. In de derde ronde moest ik tegen een Mongool. Nadat ik
goed uit de opening kwam en een betere stand had maakte ik een blunder
waardoor ik een schijf ging verliezen.
In deze stand speelde ik 21-27 maar ik had helemaal over het hoofd gezien dat wit nu 28-22
kon spelen. Er zat nog een redding in daarna,
maar ook die zag ik over het hoofd dus offerde
ik maar met 27-31 36x27. In deze stand zag ik
nog wel wat grappigs wat ik ook heb gedaan
maar wat achteraf verloren was. Maar omdat
ook mijn tegenstander slordig was eindigde
partij toch nog in remise. Een slordige partij van
beide dus.
09-14
40. 37-32 50x11
44. 24x35 14-19
48. 34-29 12-17

37. 38-33 19-23
41. 13-08 03x12
45. 35-30 02-08
49. 29-24 17-22

38. 30x17 23-28
42. 32-28 11x30
46. 45-40 08-13
50. 24x13 22x31

39. 22x13 28x50
43. 35x24 25-30
47. 40-34 13-18
51. 13x22

de vierde ronde was mijn tegenstander de Turk Can Barut. Deze moest ik natuurlijk gewoon winnen en deed dit ook. Na een sterke partij wist ik na 39 zetten te profiteren van een hangend schijf op 41 met een kleine combinatie. Na
deze overwinning stond ik weer op mijn gemiddelde maar mijn doel was om in
de plus te eindigen dus ik moest nog meer punten pakken. In de vijfde ronde
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had ik de kans om weer te winnen. Na een theoretische opening en in het middenspel heel goed gespeeld te hebben, stond ik helemaal gewonnen.
Ik speelde in deze stand 44-40 maar had ik 3429 gespeeld dan moest hij reageren met 15-20
en kan zwart opgeven want je hoeft alleen nog
op het goeie moment een keer 27-21 of 27-22
te doen en zwart kan alles weggeven. Maar ik
speelde dus 44-40 waarna hij 24-30 deed en ik
34-29 speelde en vervolgens kan zwart een 2
om 3 uithalen met 30-34 en 19-23. Ik had hierna nog wel wat grappigs maar hij haalde op het
goeie veld dam en ik kwam in een verloren
eindspel.
Een onnodige nederlaag waardoor ik weer op min 1 stond. Dit betekende wel
dat ik een niet hele sterke tegenstander in de zesde ronde lootte. Ik kwam tegen de Fransman Louis Lannoy. Na een goede partij en mooie centrum aanval
maakte ik de partij af met een vijfklapper naar dam.
In de zevende ronde kwam ik voor de tweede keer tegen een Mongool. De centrumaanval in de vorige partij beviel me goed dus toen ik de kans kreeg deze
partij ging ik weer de aanval in. Mijn tegenstander probeerde mijn aanval te
omsingelen en ik maakte er ondertussen een flank centrum aanval van waardoor het een hele spannende partij werd. Maar na sterk spel kon hij alleen nog
maar weggeven en stond ik weer op plus 1.
In de voorlaatste ronde kwam ik tegen de uiteindelijke wereldkampioen. Hij
speelde een onorthodoxe Roozenburg. Ik speelde dit goed tegen en kon zelfs
combineren naar dam voor 1 schijf. Maar hij had nog compensatie doordat hij
een aantal vallen had dus ik offerde nog een schijf bij en ruilde vervolgens maar
daardoor creëerde ik juist een nieuwe vang voor hem en kon hij mijn dam afpakken en stond het weer gelijk. Mijn tegenstander had zoveel tempi voordeel
dat het heel lastig verdedigen was en dus verloor ik uiteindelijk de partij.
De laatste dag kwam ik tegen een Pool. Ik wilde deze partij graag winnen om
alsnog in de plus te komen. Mijn tegenstander wilde volgens mij niet zo graag
winnen want hij eindigde de partij met 1 uur en 27 minuten op de klok. Door
een klein foutje in de opening werd het een hele lastige partij die ik eigenlijk
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had moeten verliezen maar door een leuk grapje kon ik toch nog in een goed
eindspel voor mij komen. Hierna maakte hij nog een fout waardoor ik de partij
won.
Wit dacht in deze stand te kunnen winnen met
33-29. Hij had niet gezien dat ik door met 22 te
slaan een vrij tempo had en dus 24-30 kon spelen en er vervolgens twee naar dam kan slaan.
Uiteindelijk ben ik op een 15e plaats geëindigd
met een plus 1 score waar ik wel tevreden mee
ben. Ook heb ik goeie partijen gespeeld maar
toch eigenlijk toch nog net wat te veel foutjes
gemaakt. Toch kijk ik terug op een leuk en geslaagd toernooi.
Marco de Leeuw
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven?
Wie ben je?
Jan Johannes Parlevliet
Wanneer en waar ben je geboren?
20 december 1961
Wat is je burgerlijke staat?
Getrouwd
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)
Atheneum + grieks en latijn. Ik wilde niet naar het gymnasium. Mede door
ADHD mijn school verpest. Na mijn diensttijd in de avonduren (na het werk in
de vis etc) avondschool analistenopleiding (versneld) –hbo – universiteit (analytische- en organische chemie)
Hoe lang dam je al en hoe ben je met dammen begonnen?
Volgens mij mijn hele leven. Door mijn vader (overleden). Nooit van kunnen
winnen.
Speel(de) je bij andere clubs?
Ja, bij KDC en nog steeds lid (hebben het geld nodig)
Wat is je grootste prestatie op damgebied?
Remise tegen Jan Lute
Wat vind je het leukste aan dammen?
De enorme diepgang en een positiefout is dodelijk. Kortom alles of niets.
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld?
Gecombineerd dam, schaak en bridgetournooi op strand. We begonnen bij een
strandtent in de buurt van Savoy en eindigden bij skuytevaart. De verliezer
moest per strandtent een rondje bier nuttigen. Bij de laatste strandtent waren
we allen niet meer in staat om te spelen laat staan lopen!
Hoe vind je de nieuwe damlocatie?
Heel goed. We verdienen als club weer wat geld en kunnen dit weer inzetten
voor het stimuleren van de jeugd.
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Van welke muziek houd je?
Van klassiek tot en met Frank Zappa (hele grote fan)
Wat is volgens jou de mooiste plek voor vakantie?
Nerja (Andelusië/Spanje)
Waar geniet je het meest van?
Wanneer iedereen het naar zijn/haar zin heeft.
Hoe kunnen we volgens jou het beste nieuwe leden (en met name jeugdleden)
werven?
Gewoon zo doorgaan.
Oke, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (of
een getal tussen de 0 en 10 waarmee we loten.
Ons nieuwe lid Wim Bremmer!
Verzin een nieuwe vraag voor het volgende interview en geef aan welke bestaande vraag eruit mag?
Eruit: geen
Erin: geen
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Navelstaren
Als je mij vraagt: “Wat vind je het leukst aan dammen”. Dan zal ik antwoorden:
“Wat doe je in mijn huis, het is drie uur ‘s nachts! En waarom heb je een masker van Sugar Lee Hooper op?”. Daarna kom je met een uitleg die het geheel
zeer logisch maakt, waarna ik dan toch op je eerdere vraag in ga en antwoord
met “Combinaties!”. Het leukst vind ik geniepige zetjes waar ik natuurlijk al drie
zetten op zat te spelen, maar voor een standaardcombinatie halen we natuurlijk ook de neus niet op. Hieronder 9 zetjes ter uwer vermaak, met als bonusvraag: “Wat hebben deze zetjes gemeen?”

21-27?

Wit aan zet

48-43?

Zwart aan zet

Zwart aan zet

Zwart aan zet (forcing)

40-34? zwart redt zich

Zwart aan zet

Zwart aan zet
Arjen de Mooij
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