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Van de voorzitter
Beste lezers,
Het is gelukt! Na vele jaren er aan gedacht te hebben en er soms heel dichtbij
te zijn geweest, was het 4 maart dan eindelijk zo ver. Er was nog wel een
bloedstollende promotiewedstrijd voor nodig om het ereklasse-schap binnen te
halen. Een gelijkspel in de reguliere wedstrijd met als gevolg een verlenging van
5 minuten en 5 seconde per zet was nodig om dit te bereiken. De 12 - 8 die
toen op het scorebord verscheen, zorgde niet alleen in de damzaal voor gejuich. Na ruim 20 jaar hoofdklasse gespeeld te hebben, is dit de kroon op al het
werk wat in de afgelopen decennia is verricht door het bestuur en leden om zo
ver te komen.
Onwillekeurig gaan je gedachten dan terug naar al degenen die hiervoor hun
bijdrage hebben geleverd en die dit niet meemaken. Trots mogen we zijn op de
teamprestatie maar ook op de inzet van hen die er voor gezorgd hebben dat
we zover hebben kunnen komen Zonder hen bij namen te noemen, want het
gevaar is dan altijd dat je iemand vergeet. Hoe nu verder is een vraag die vaak
gesteld is de laatste tijd. R.D.C. moet mijn inziens de club blijven voor topper en
voor hen die gewoon een avond willen dammen in een redelijk ontspannen
sfeer. En natuurlijk gaat de meeste aandacht uit naar ons vlaggenschip en wegen details op topniveau zwaarder. Dit betekent dat wij wel versterking zoeken
maar dat het 1e geen duiventil mag worden, we zijn en blijven tenslotte een
amateur sportvereniging. Te meer daar je ziet dat bijna alle zogenaamde gesponsorde ploegen na een periode van sponsoring in een rokende puinhoop
achterblijven en zelfs hun bestaansrecht verliezen.
En dan nu iets over het tweede: zo dichtbij een kampioenschapen zijn en net
niet kunnen pieken om het binnen te halen. Dat is jammer, maar soms duurt
een seizoen iets te lang en gaat er in de beslissende wedstrijden van alles mis
zodat je niet die prestatie kan leveren die je graag wilt leveren. Niettemin kunnen we ook hier kijken op een geslaagd seizoen en gaan we het een volgende
keer weer proberen en wie weet zit er een personele versterking in die net dat
kan brengen wat we nodig hebben om dan wel de denkbeeldige kampioensvlag
te hijsen.
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Bij al deze prestaties zou je bijna vergeten dat ons provinciaal 1e team ook nog
met overmacht kampioen geworden is in de hoogste provinciale klasse. Een
aparte vermelding van de 10 - 2 overwinning op Schiedam 1 is hier zeker op
zijn plaats. Voor de komende tijd staan er nog een aantal belangrijke damevenementen op het programma.
Het kampioenschap van Rijnsburg is inmiddels van start gegaan en op 31 maart
komt Martijn van IJzendoorn een simultaan geven. Dit 19-jarig toptalent is wereldkampioen bij de junioren en werd 3e bij het Europees kampioenschap senioren het afgelopen jaar. Er staat ook een artikel over hem in het laatste damspel over zijn trainingsstage in Rusland. Ik wil maar zeggen: dammen saai, nou
echt niet! Er is bij ons altijd wat te beleven. Wel graag even opgeven of je meedoet aan de simultaan want dan weet Cees hoeveel borden en tafels hij moet
klaar zetten.
Rinus Kromhout
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Van de redactie
Voor u ligt mogelijk een van de laatste clubbladen van RDC. Deze zomer viert
de hoofdredacteur zijn 20-jarig jubileum; een logisch moment om na te denken
over de toekomst. Die toekomst zien wij zelf het liefst online, via de website.
We hebben daar de mogelijkheid om actueel te zijn, verslagen direct na wedstrijden op te schrijven en om bijvoorbeeld filmpjes, foto's en applets te plaatsen. Is de website op alle fronten een verbetering ten opzichte van het gedrukte clubblad? Natuurlijk niet, het is anders, sommige dingen gaan we missen,
sommige dingen vergeten we snel. Mag het een keer anders? Van ons wel! De
grootste wijzigingen in het clubblad van afgelopen 25 jaar zijn: de gele omslag,
het nieuwe lettertype en de schrijvers, maar in grote lijnen is het nog precies
hetzelfde blaadje als voor de eeuwwisseling.
Bovenstaand voorstel ligt momenteel ter overweging bij het bestuur. Als we
digitaal gaan, dan hopen we dat onze vaste schrijvers hun interessante en
grappige bijdragen blijven leveren. Mochten jullie het vertrouwde blaadje heel
hard missen, geef dit dan alsjeblieft ook aan bij het bestuur. Ook in dat geval
zijn er enthousiaste mensen nodig, om het clubblad te vernieuwen of eventueel, om het in precies dezelfde vorm met veel plezier nog jaren door te zetten.
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Damkalender
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag

24-3-2017
31-3-2017
7-4-2017
14-4-2017
21-4-2017
22-4-2017
28-4-2017
5-5-2017
12-5-2017
19-5-2017
20-5-2017
26-5-2017
2-6-2017
3-6-2017
9-6-2017
10-6-2017
16-6-2017
17-6-2017
23-6-2017
30-6-2017
8-07-2017

Kampioenschap van Rijnsburg
Simultaan Martijn van IJzendoorn
Kampioenschap van Rijnsburg
Kampioenschap van Rijnsburg
Kampioenschap van Rijnsburg
Sneldammen ZHDB
Kampioenschap van Rijnsburg
Kampioenschap van Rijnsburg
Kampioenschap van Rijnsburg
Kampioenschap van Rijnsburg
KNDB Beker
Kampioenschap van Rijnsburg
Kampioenschap van Rijnsburg
KNDB Beker
Laatste ronde Kampioenschap van Rijnsburg
Sneldammen KNDB
ALV + sneldammen
KNDB Beker
Sneldammen
Start Zomertoernooi
Metaldammen Hazerswoude (via Nadine van Tiel)
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Kampioenschap van Rijnsburg- Promotie/degradatieregeling
Groep A  nr 1 t/m 8 promoveren naar de hoofdklasse
Groep B  nr 1 t/m 3 promoveren naar de hoofdklasse.
nr 4 t/m 7 degraderen naar de eerste klasse
Groep C  nr 1 t/m 10 promoveren naar de eerste klasse

Roosters Kampioenschap van Rijnsburg - Groep A
Spelers
1
2
3
4
5
6
7
8

1

2

3

4

Richard Kromhout
Richard Meijer
Thomas Wielaard
Wim Bremmer
Arjen de Mooij
Marco de Leeuw
Arie Schoneveld
Pieter Jan Rijken

7 of 8 spelers
ronde 1
ronde 2
ronde 3
ronde 4
ronde 5
ronde 6
ronde 7

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

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

Groepsleider: Richard Meijer

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

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

5

6

7

8 Tot Pl
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Roosters Kampioenschap van Rijnsburg - Groep B
Spelers
1
2
3
4
5
6
7
8

1

2

3

4

Mariëlle Meijer-Kromhout
Cees van den Bosch
Arno Kooloos
Jan Oudshoorn
Nico Mul
Daniël Boom
Jan Parlevliet

7 of 8 spelers
ronde 1
ronde 2
ronde 3
ronde 4
ronde 5
ronde 6
ronde 7

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

Groepsleider: Daniël Boom

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

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

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

5

6

7

8 Tot Pl
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Roosters Kampioenschap van Rijnsburg - Groep C
Spelers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

Teun de Kluyver
Jac van Delft
Wouter Zuidhof
Carla de Jong
Gert van Delft
Martijn Boekee
Jan Lute
Rune Varkevisser
Sverre Varkevisser
Rinus Kromhout

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

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

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

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

Groepsleider: Rinus Kromhout

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

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

6

7

8

9 10 Tot

Pl
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Onderlinge eerste klasse RDC
De eerste klasse was heel groot aangezien er dit jaar ook een aantal jeugdspelers mee zouden doen. In het begin was er de twijfel of elke wedstrijd gespeeld
zou kunnen worden, maar bijna alle wedstrijden zijn gespeeld, met name in de
bovenste regionen. Het was leuk om te zien dat men bereid was tot het nemen
van risico’s. De onderlinge biedt natuurlijk enige veiligheid om dingen uit te
proberen ten opzichte van de provinciale en nationale clubcompetities en tevens was het een heel geschikt veld om de geleerde theorie van de subtoptraining door Steven den Hollander eens goed uit te proberen.
Deze poule had 1 hele grote verrassing: Teun de Kluyver. Hij is vijfde geëindigd
in deze poule en heeft daarmee dus bijna de B groep van het kamp van Rijnsburg gehaald. Zijn smurfen heeft hij gehaald tegen Nico Mul, Daniël Boom en
Jac van Delft. Maar ook Jan Oudshoorn had moeite om van hem te winnen getuige zijn opmerking dat hij wel begreep dat de anderen niet wisten te winnen.
Volgend seizoen Teun de Kluyver in de B-groep?
Tegenvallende prestaties waren er van Daniël Boom. Hoewel Daniël sinds zijn
lidmaatschap bij RDC nog nooit ook maar 1 punt heeft laten liggen tegen Jan
Oudshoorn, kwam er aan deze win streak abrupt een einde, niet door een remise maar een regelrechte verliespartij. Tegen het einde van het seizoen wist
Daniël zich enigszins te herstellen van een wat langere reeks van teleurstellende resultaten, onder andere de wedstrijd tegen Jan Parlevliet was erg mooi.
Deze was regelrecht gebaseerd op de theorie van de voorgaande training van
Steven. Het was wel jammer dat deze partij abrupt ophield na een combinatie
van Jan nog voor de 30e zet.
Het kampioenschap ging tussen Jan Parlevliet, Daniël, Nico en Jan Oudshoorn.
De wedstrijd tussen Nico en Jan Oudshoorn is in remise geëindigd. De wedstrijd
tussen Jan Nico en Jan Parlevliet heeft niet plaatsgevonden. De wedstrijd tussen de twee Jannen eindigde in remise, dus wie ingezet heeft op dat Jan zou
winnen zal helaas geld kwijt zijn geraakt. Teun heeft blijkbaar nog wel wat te
leren op het onderschatten van tegenstanders. Want degene die Teuns stijging
wist te stoppen was onze enige echte Carla de Jong, die wist te winnen van
Teun. Het had zomaar heel anders kunnen lopen als Carla niet had gewonnen.
Verder wist Carla nog wel meer partijen te winnen, waarmee ze de 8e plaats
heeft gehaald.
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Tot slot nog een verrassing van Jan Lute. Hij wist Jan Parlevliet op remise te
houden. Weer een teken dat je niet te snel moet inzetten op het winnen van
Jan.
Het podium ziet er hiermee als volgt uit:
- Goud voor Jan Oudshoorn, die zelfs zijn angstgegner wist te verslaan
- Zilver voor Nico Mul, die er ondanks wat meer afwezigheid toch genoeg punten voor wist te behalen
- Brons voor Daniël Boom, die met zijn vele aanwezigheid veel kilometers heeft
gemaakt
Daniël Boom
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Nationale Competitie RDC 1
Ronde 7: Dammend Tilburg 2 – RDC 1 3-17
Een van de beste dagen in de geschiedenis van RDC!
Als een orkaan heeft het eerste tiental van RDC huisgehouden in Tilburg. Tegen
het tweede team van Tilburg werd er toch wel een lastige wedstrijd gevreesd,
mede omdat Cor en Thomas niet mee konden spelen. Toch leken er op het
zelfde moment op elk bord wel wat goed te gaan, wat leidde tot een score van
maar liefs 3-17. De verbazing was groot toen er bericht uit Haarlem kwam, en
het tweede tiental van Rijnsburg ook deze monsterscore had neergezet. Toen
ook nog bekend werd dat concurrent Heijmans had verloren, was het feest
compleet. 10 december zal ongetwijfeld de boeken ingaan als de meest productieve dag voor de Rijnsburgers.
Eric Hogewoning kon de score openen. Na een afwikkeling in de opening bood
de stand een goed aanknopingspunt voor Eric. Door te dreigen met een opsluiting dwong hij zijn tegenstander om moeilijke zetten te moeten doen. Naast
een goede stand nam Eric ook wat combinaties mee, waar zijn tegenstander
inliep. Hierna werd direct opgegeven. De enige speler die vandaag had kunnen
verliezen was Steven den Hollander. Hoe dit tot stand kwam was opmerkelijk te
noemen. In de opening haalde Steven al een dam uit die groot positioneel
voordeel gaf. Dit voordeel kon Steven niet vasthouden en de stand sloeg om.
Het zag er allemaal slecht uit, en op het moment dat Steven wou opgeven zag
hij echter nog een doorbraakcombinatie die remise opleverde.
Hierna bleef het overwinningen regenen. Pieter-Jan Rijken had wellicht de
mooiste partij van de dag. Met een grote omsingeling, die werd ingezet in de
opening, maakte hij optimaal gebruik van de slechte schijvenverdeling van zijn
tegenstander. In een goede stand zette Pieter-Jan een forcing in, die hem na
een mooie slagzet een winnende dam opleverde. Een verrassende overwinning
was er van Arjen de Mooij. Tegen zijn sterke tegenstander gooide Arjen de trukendoos open, en wist met enkele creatieve zetten een complexe stand op het
bord te brengen. Zijn tegenstander liep in een niet heel moeilijke, maar wel
verrassende combinatie. Arjen bleef hierna scherp spelen en wist een mooie
overwinning binnen te slepen.
Invaller Casper Vroegop speelde een sterke partij. Met aanvallende intenties
trok Casper het initiatief naar zich toe. Zijn tegenstander hield de boot echter
af, en na wat terugruiltjes kreeg Casper een goede stand. Met de training van
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deze week in zijn achterhoofd hield Casper alle kleine combinaties in de stand,
en zijn tegenstander liep erna in een van die combinaties. Met een schijf meer
had Casper geen moeite om de partij af te maken.
Ook van Richard Kromhout wederom een prima partij. In een attractieve opening kreeg Richard een opsluiting, maar ruilde die al snel in voor een aanvalletje. Deze aanval werd genegeerd door zijn tegenstander, maar het moment dat
hij er aandacht aan besteedde kwam Richard met een gemeen offer. Deze bezorgde hem een dermate groot voordeel dat zijn tegenstander in een erg slecht
eindspel moest duiken. Na een truc van Richard won hij dan ook deze partij.
Een andere schitterende partij was te zien bij Arie Schoneveld. Arie was extra
gebrand op een overwinning, aangezien hij daar dit seizoen al een paar keer
dichtbij was. Zijn tegenstander koos voor een aanval, en een zeer interessante
stelling ontstond. Arie had deze keer voldoende tijd om veel te kunnen rekenen, en na een fout van zijn tegenstander speelde Arie naar een schitterende
overwinning toe.
Ook Richard Meijer wist te winnen. Dit kostte toch wel wat moeite, aangezien
zijn tegenstander de meeste gevaren uit de weg ging. Richard had een mooie
stand, maar het was lastig om een goed plan te vinden. Toen Richard uiteindelijk zijn plan had gevonden bleek dit ijzersterk. Met een combinatie won Richard de partij, alhoewel de stand vlak daarvoor toch nog wat onduidelijk was.
Met de twee laatste remises werd de eindstand neergezet. Wim Bremmer was
niet geheel fit, en trof een sterke tegenstander. Wim koos ervoor om de opening zonder spanningen te spelen, en kwam in een klassieke stand terecht. In
deze stand probeerde hij het een en ander, maar echte concrete kansen waren
er niet te vinden.
De andere invalster, Mariëlle Meijer-Kromhout, zette ook een prima partij
neer. Deze partij had een open karakter, waarbij Mariëlle gebruik maakte van
de randschijven van haar tegenstander. Hoe dunner
de stand werd, hoe beter de stand werd. In de eindstand had zij wellicht nog door kunnen spelen, maar
bij goed tegenspel zou het evenwicht niet verbroken
worden.
Toby Hage is duidelijk een van de sterkere Tilburgers, maar met de loting tegen Arjen mochten wij
niet klagen. Arjen heeft een goede score tegen Toby, die soms wat kwetsbaar is voor combinaties. En
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Arjen is op tactisch vlak juist goed onderlegd. Ook vandaag liep het weer op
rolletjes voor Arjen, nadat Toby de dreiging over het hoofd zag: 01.36-31? 0410! 02.15x04 13-18 03.04x22 17x37 04.26x17 12x32 05.38x27 37x26 met een
schijfje meer voor Arjen. Van echt compensatie is ook nauwelijks sprake, dus
het was geen verrassing dat Arjen de overwinning mee naar huis wist te nemen.
Bij Richard M een ‘kleintje’ nadat Theo van den
Hoek de hele wedstrijd consequent de spanningen
uit de weg probeerde te gaan, maar langzaam maar
zeker toch onder druk kwam te staan. In de diagramstand is eigenlijk helemaal niets aan de hand,
tenzij je de zet van Theo weet te presteren. Op
01...02-07? volgde 02.30-24 en Theo streek de vlag.
Het vervolg is uiteraard kansloos met 02...19x30
03.39-33 30x28 04.48-43 23x34 05.32x01 en de
doorgebroken zwarte schijf wordt ook opgegeten.
Na de verdienstelijke invalbeurt tegen Den Haag
had de captain Casper wederom opgeroepen als
invaller tegen het tweede van Tilburg. Tegenstander Kees van Bakel dacht slim te zijn met 01...0914? Nu is de voortzetting met 02.27-22 18x27
03.29x20 15x35 04.32x21 16x27 niet zo aantrekkelijk voor wit. Al zijn voordeel is dan weg. Wellicht
hoopte Kees daar op, maar Casper had iets beters
in petto: 02.30-24! 19x30 03.27-22 18x27 04.29x20
15x24 05.32x21 16x27 en met 06.34-29! 30-35 07.29x20 raapte Casper een
schijf en de partij op.
De tegenstander van Pieter-Jan, Harry Verdoolaege,
heeft zichzelf eerder in de partij laten opschepen
met een lastige verdediging. Na 01.42-37? staat
Harry verloren. Pieter-Jan had het beste kunnen
vervolgen met 01...05-10, want dat dwingt eerst
02.20-15 af. Pieter-Jan deed dat echter niet, maar
ging gelijk voor de combinatie met 01...13-18(!?).
Harry liep er met open ogen in met 02.37-31? 2833! 03.39x17 12x21 04.31x13 08x48 05.26x17 48-
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39! 06.17-12 waarna Pieter-Jan zijn dam kon veiligstellen en de winst
binnenhaalde. Harry miste de remise met 02.26-21! 27x16 03.38-32! waarna
duidelijk wordt waarom het tussenzetje 01...05-10 nodig was. In de partij was
dit een redding geweest, bijvoorbeeld na 03...08-13 04.32x23 18x29 05.24x33
met remise. Na het tussenzetje was dit ‘slechts’ een offer geweest: 03...08-13
04.32x23 18x20 05.15x24 met schijfwinst.
Tegen Johan Coorevits had Eric het niet al te moeilijk. In de diagramstand moet zwart steeds rekening
houden met de mogelijkheid dat wit hem in een
goede hekstelling neemt, terwijl zijn lange vleugel
ook niet echt flexibel staat opgesteld. Nadat Johan
vervolgde met 01...19-23 nam Eric even de tijd om
de juiste voortzetting te verzinnen: de hekstelling
of toch niet... 02.34-29! 23x34 03.40x29! dus niet.
Eric dreigt nu met de één om twee met 04.29-23
18x29 05.33x15, dus het vervolg was logisch, maar wel nog slechter dan schijfverlies 03...14-19 04.26-21! 17x28 05.29-23 18x29 06.33x04 16-21of? 07.04x16
07-11 08.16x07 02x11 09.48-42! en zwart staakte de strijd: Eric gaat de schijf
op 28 ook nog opeten, met twee schijven winst.
Ronde 8: Ons Genoegen Utrecht – RDC 1 5-15
Voor de vijfde wedstrijd op rij wederom een ruime overwinning van de Rijnsburgers. Niet alleen de uitslagen maken indruk, maar ook de spelvreugde, motivatie en mentaliteit liggen erg hoog. Tegen het degelijke team van Utrecht
regende het overwinningen, en lijkt het tiental klaar voor de cruciale wedstrijd
over twee weken. Wim Bremmer opende de score. Wim en zijn tegenstander
maakten er een ingewikkelde aanvalspartij van. Door enkele combinaties handig mee te nemen kreeg Wim goede kansen. Uiteindelijk liep zijn tegenstander
in een kleine combinatie, waardoor Wim snel een overwinning kon noteren.
Ook Richard Kromhout wist te winnen. De tegenstander van Richard hield in
het begin de boot wat af, maar kwam later agressief opzetten. Richard speelde
dit actief tegen, en toen zijn tegenstander dacht een winst te forceren sloeg
Richard toe met een gemene combinatie. Deze combinatie bleek niet te duur,
en Richard speelde het eindspel feilloos naar winst. Iets te wild was Steven den
Hollander met zijn eerste zetten. Hij had geluk dat zijn tegenstander de schijfwinst op de vierde zet niet wist te vinden. Hierna bouwde Steven een prima
aanval op, en wist in een dun standje dit voordeel te verzilveren.
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Wederom een prima partij was te zien bij Arie Schoneveld. In een klassieke
stand hield hij constant druk op zijn tegenstander. Arie nam diverse combinaties mee, en wist met damdreigingen zijn tegenstander een schijf te ontfutselen. De schijfwinst was ruim genoeg om de partij winnend af te sluiten.
Pieter-Jan Rijken was niet geheel tevreden over zijn partij. Vanuit de opening
koos hij ervoor om een aanval te nemen. Deze wist zijn tegenstander weg te
ruilen, maar Pieter-Jan speelde de overgebleven stand ijzersterk door. Een statische opbouw van de tegenstander werd hem uiteindelijk fataal, en Pieter-Jan
won twee schijven, en de partij.
Hierna een kleine tegenvaller. De eerste verliespartij in maar liefs vijf (!!!!!)
teamwedstrijden werd genoteerd. Invaller Casper Vroegop wist zijn vorige succesvolle invalbeurt geen goed vervolg te geven. Na de opening bouwde hij zijn
stand niet handig op, waarna zijn tegenstander de belangrijke centrumvelden
kon pakken. Casper zijn stand liep hierop helaas dood, en hij kon opgeven.
Het beslissende elfde punt werd gepakt door Eric Hogewoning. Tegen een speler die voornamelijk aan het verdedigen was kon hij geen groot voordeel behalen. Eric vond zichzelf minder staan, en besloot daarom om (verstandig) af te
wikkelen naar een punt.
Alles wat Arjen de Mooij dit seizoen aanraakt, lijkt in goud te veranderen. Na
een wat gammele opening besloot Arjen om een gigantische centrumaanval te
nemen. Hiermee speelde hij zijn tegenstander min of meer zoek, en een remiseaanbod werd dan ook resoluut afgeslagen (NEE!). In een eindspel met een
schijf meer won Arjen terecht zijn partij. Een prima partij was te zien bij Richard
Meijer. In een klassieke stand hield hij zijn tegenstander de hele tijd onder
druk. In gigantische wederzijdse tijdnood zaten beide spelers vol voor de winst.
Met een verrassende truc won Richard een schijf. Snel hierna volgde een tweede, maar de stand leek remise. Richard bood dit dan ook aan, maar hij had beter nog even door kunnen spelen, aangezien er toch nog kansen in de stand
zaten.
De eindstand werd bepaald door Cor van Dusseldorp. Cor koos in de opening
om een omsingelende structuur op het bord te zetten. Dit gaf hem een prima
stand, mede omdat zijn tegenstander hier iets te passief mee omging. Cor
kreeg een goed eindspel, maar helaas bleken zijn schijven niet goed genoeg te
staan, en werd het remise.
De tegenstander van Richard K dacht slim te zijn. In de diagramstand vervolgde
Auke Zijlstra met 01...28-32? met als rechtvaardiging dat hij dreigt met 02...21-
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26 met winst en Richard mag zelf ook niet achterlopen vanwege een plakker naar dam 02.31-26? 3237! 03.26x28 37x46! met dam en winst voor zwart:
04.50-45of? 46x35 05.45-40of? 35x44 06.39x50of?
27-31! 07.36x27 18-23 08.29x18 13x31 met schijfwinst en een snelle doorbraak. Auke was alleen
even vergeten dat Richard K handig is met zetjes,
maar daar kwam hij snel achter: 02.25-20! 14x25
03.24-19 13x24 04.29x20 25x14 05.33-28 22x42
06.31x02 42-47 07.48-42 47x44 08.50x39 met een dam voor drie schijven. Dat
wil nog wel eens te veel zijn, maar omdat het zwart aan vangstellingen ontbreekt, wist Richard de stand feilloos in winst om te zetten.
Deze wedstrijd ook een paar gemiste kansen, die
allebei niet werden afgestraft. Aan het eind van de
partij nam RDC beide punten in ontvangst. De eerste op het bord van Arjen. Tegen Cock van Wijk kan
hij de boel opblazen met het provocerende 01...2429! waarna een wandeling naar dam in het verschiet ligt. Een poging als 02.44-40? verliest natuurlijk simpel door 02...29-33 03.38x29 23x45, maar
wat dan? Wellicht is gewoon maar een schijf geven
nog het beste, want op bijvoorbeeld 02.31-26 verliest ook kansloos: 02...39-34
03.30-24of? 19x30 04.35x25 03-09 05.39x30 06.23-29! 24x33 07.38x50 met
dam en de winst.
Bij Arie ging het ook pas in tweede instantie goed.
Hier mist hij met 01.33-29! de mat in één. Wit
dreigt nergens mee, maar heeft geen goede zet
meer. De makkelijkste zijn 01...09-14 02.27-22!
18x27 03.29x20 25x14 04.31x22, 01...10-14 02.2924! 19x30 03.28x10, 01...08-12 02.29-24! 19x30
03.28x17 11x22 04.35x24 en 01...10-15 02.29-24!
19x30 03.35x24 en 04.28x19, allemaal met één of
meerdere schijven winst. Verder wint wit na
01...11-17 met 02.27-21! 16x27 03.32x12 23x41 04.12x05 26x37 05.36x47 met
een dam en twee schijven winst en ook 01...02-07 verliest door 02.29-24!
19x30 03.28x19 13x24 04.39-33 30x28 05.32x01 met dam. En de laatste mogelijkheid is 01...18-22 02.28x17 11x22 03.29x18 02-07 (of?) 04.27-21 16x27
05.32x21 26x17 06.18x27 eveneens met een schijfje meer voor wit.
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Ronde 9: RDC 1 – Heijmans Excelsior 11-9
RDC Rijnsburg wint na thriller van Heijmans.
Het zag er halverwege de middag niet naar uit, maar toch wist RDC de belangrijke wedstrijd tegen de grootste concurrent voor de tweede plek te winnen.
Tegenover de twee verliespartijen stonden drie winstpartijen. De borden die er
gevaarlijk uitzagen, liepen allemaal naar remise. Door deze overwinning heeft
RDC alles in eigen hand, om een belangrijke wedstrijd voor de ereklasse te realiseren. De wedstrijd begon met een nederlaag. Arie Schoneveld trof een sterke
opponent, en moest in de opening al uitkijken niet overlopen te worden. Dit
kostte Arie veel tijd, maar hij knokte zich prima terug in de wedstrijd. In een
zeer complexe stelling nekte dit tijdsverlies Arie, en wist zijn tegenstandster
met een mooie forcing de partij te winnen.
Pieter-Jan Rijken speelde hierna remise. In de opening pakte Pieter-Jan wat
tempo’s en koos hij voor een aanval. Zijn taaie tegenstander besloot tot enkele
ruilen, waarna Pieter-Jan wat voordeel kreeg. Door een minder sterke opbouw
kwam Pieter-Jan nog in lichte problemen. De weg naar remise wist hij overtuigend te vinden. Het verlies van Richard Meijer kwam als een mokerslag. Tegen
de minst sterke tegenstander kreeg Richard een winstopdracht mee. Helaas
kwamen er niet echt kansen voor Richard, en na een opsluiting stond hij iets
minder. In tijdnood ging Richard de mist in, en verloor hij jammerlijk zijn partij.
Als iemand op dat moment nog vertrouwen in een overwinning voor Rijnsburg
zou die persoon voor gek worden uitgemaakt. Wim Bremmer stond intussen
een schijf achter, Thomas Wielaard kwam in een zeer lastige stand, en leek ook
te moeten gaan offeren, Richard Kromhout misrekende zich en verloor een
schijf..
De eerste meevaller kwam op het bord bij Wim Bremmer. Wim verloor uit het
niets een schijf, maar had hierna toch wel wat compensatie. Zijn tegenstander
speelde deze fase niet het sterkst, en Wim vocht zich terug en pakte een erg
belangrijk punt. Ook Thomas Wielaard herpakte zich snel. Ook hij trof een sterke tegenstandster, en tegen de aanval die opgezet werd kon hij niet heel veel
uitrichten. Na een grote afwikkeling stond Thomas veel minder, maar met een
goed getimed offer, wat uit het niets kwam, herstelde hij zich volledig. Niet snel
hierna werd tot remise besloten.
Het echte kantelpunt was echter de overwinning van Eric Hogewoning. In de
opening hield Eric zich aan de informatie die hem van te voren verteld werd, en
speelde iets rustiger dan normaal. Zoals verwacht nam zijn tegenstander onverantwoorde risico’s, en Eric speelde dit ijzersterk tegen. Met een schitteren-
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de centrumomsingeling liet hij zijn tegenstander doodlopen, om een zeer belangrijke overwinning te boeken.
Ook de volgende uitslag was raak. Arjen de Mooij had enkele momenten van
twijfels tijdens de partij. Uiteindelijk besloot hij (gezien de andere borden) een
groot risico te nemen, en vol voor de aanval te gaan. Deze aanval bleek de weg
tot succes, aangezien Arjen hiermee zijn tegenstander voor wat problemen zette. Met een lichte combinatie besliste Arjen de partij. Richard Kromhout kreeg
in het middenspel last van enkele combinaties. Deze combinaties bleken echter
allemaal niet te kloppen, maar Richard kon dit door extreme tijdnood niet rond
krijgen. Hierdoor moest hij een schijf offeren, en leek verlies het logische resultaat. Zijn tegenstander had echter ook last van de tijd, en vergat een paar keer
direct te winnen. Richard haalde later een doorbraak uit, maar de prijs van drie
schijven leek veel te duur. Gelukkig voor ons is Richard een echte specialist in
het eindspel, en haalde hij met de hakken over de sloot een belangrijke remise
binnen.
Met Steven den Hollander en Cor van Dusseldorp nog achter het bord was het
intussen duidelijk dat we niet meer gingen verliezen. Beide spelers stonden net
niet gewonnen, maar hadden nog prima kansen. Steven den Hollander stond in
het middenspel waarschijnlijk verloren. Handig wist hij zich hier uit te vechten,
en verkreeg zowaar nog voordeel. In een dunne stand nam hij zijn kansen niet
optimaal weer, en verzandde de stand naar remise. Steven speelde nog lang
door, hopende op een fout, maar er zat niet meer in. Ook Cor van Dusseldorp
had een remise-eindspel bereikt. Cor stond weliswaar twee schijven voor, maar
zijn tegenstander blokkeerde Cor van damhalen. Waar twee weken geleden
Cor niet won in het eindspel deed hij het nu echter op slimme wijze. Zijn tegenstander dacht met een schijfoffer en achterloop de remise te realiseren, maar
overzag dat hij tussendoor moest slaan. Toen Cor zijn tegenstander hierop
wees, bleek de stand gewonnen te zijn voor Cor.
Het moest van ver komen, maar wederom een echte
teamprestatie van RDC Rijnsburg. Met volle moed
kunnen wij over twee weken richting Schiedam
gaan!
Wim kreeg het deksel in het diagram behoorlijk op
de neus toen hij verzuimde te vervolgen met bijvoorbeeld 01...13-18, maar het in zijn hoofd haalde
om 01...20-25? te spelen. Frank Teer zag dat Wim in
temponood zou komen na 02.34-30! 25x34 03.40x20

R D C 21
15x24 04.32-27! en zwart kan niet laten slaan. Nu kan 04...24-30? niet omdat
Frank in de goede volgorde slaat: 05.27x18! 13x22 06.35x04 en 04...24-29? lost
niets op vanwege 05.33x24 19x30 06.35x24 en de temponood blijft bestaan,
nog los van het feit dat zwart nu een schijf achter staat. Alsnog sluiten is ook
geen goed plan: 04...13-18? verliest door 05.27-21 16x27 06.33-28 22x33
07.31x04! waarna zwart niet naar dam kan rennen 07...33-38 08.04-10! met
winst. Wim offerde daarom maar een schijfje voor het goede doel met 04...1621 05.27x16 en wist nog net een puntje voor de poorten van de hel weg te slepen.
Richard K maakte het zichzelf vele malen moeilijker
dan nodig. Rustig afruilen et 01...20-25 levert een
puntje op, wat hij deed... uiteindelijk ook. Maar
vraag niet hoe. 01...09-13? nu kan wit sterk naar de
rand lopen met 02.34-30(!) want na 02...20-25of?
(zwart dreigt vast te lopen) 03.29x09 25x21
04.23x14 13x04 05.14-10 kan zwart alleen maar
hopen op een fout van de tegenstander. Adri Vermeulen besloot gelukkig terug te ruilen met 02.2822 17x28 03.23x32, waarna Richard het met 03...19-23(!) wederom betrekkelijk
eenvoudig remise kon houden. Na 03...07-11? Is het definitief verloren: 04.3228! 11-17 05.38-32 20-25 (wat anders?) 06.29x09 13x04 07.33-29 19x24
08.29x20 15x24 maar op dit moment had wit een verkeerd plan. Eenvoudig
gewonnen is 09.18-23 18x29 10.34x23 04-09 11.40-34 24-29 12.23-19 29x40
13.35x44, maar Adri gaf Richard nog een allerlaatste kansje via 09.39-33(?) 0409 10.34-29? en Richard greep de laatste strohalm met 10...17-21! 11.26x08
09-13 12.08x30 25x45, waarna Richard de stand nog via allerlei kleine trucjes
naar remise wist te leiden.

Nadat Arie in de opening bijna werd overlopen
door witspeelster Darja Fedorovich, zit hij inmiddels
aan de goede kant van het bord. Daarvoor is wel
van belang dat de witte korte vleugel aan banden
blijft door simpele zetjes als 01.39-33? 23-28
02.32x23 13-19 03.24x13 08x50. Wat Arie deed was
dan ook om meerdere redenen een doodzonde: ten
eerste hij haalde de zetjes uit de stand en ten tweede bracht hij er zetjes in
voor wit: 01...14-19?? 02.31-26! 22x31 03.36x27!! waarna wit dreigt met een
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doorbraak via 04.26-21 17x26 05.27-22 18x27 06.29x07, dus Arie kan alleen
maar 03...17-21 of 03...17-22 spelen. Beide verliezen. Arie speelde 03...17-21
04.26x17 11x31 05.42-37 31x33 06.29x38 20x29 07.32-28 23x32 08.34x05 met
een dam tegen, maar 03...17-22 verliest op dezelfde manier via 04.42-37 22x33
05.29x38 20x29 06.32-28 23x32 07.34x05.
Arjen wist wederom een mooie scalp aan het rijtje
toe te voegen. Andrew Tjon A Ong stond al een
beetje met de rug tegen de muur, maar na 01...1621? viel die muur ook nog eens bovenop hem. Arjen haalde sierlijk een schijfje op met 02.22-17!
21x12 03.23-19 14x23 04.33-29 en Andrew liet zich
de rest niet meer bewijzen. Die rest bestaat ook uit
niet veel meer dan 04...24x33 05.39x17 en een
kansloze stand.

Ronde 10: Van Stigt Thans 2 – RDC 1 8-12
RDC Rijnsburg wint weer, en is hard op weg naar de tweede plek!
Deze keer werd het lastige team, Van Stigt Thans 2, verslagen. De wedstrijd
ging niet zonder slag of stoot, maar toen de punten verdeeld werden waren de
Rijnsburgers net even scherper. Door deze overwinning lijkt RDC al bijna zeker
van de tweede plek. Als volgende week koploper Tilburg haar wedstrijd wint,
dan is RDC zonder spelen al tweede. Deze tweede plek geeft recht tot een
promotiewedstrijd, voor de hoogste damcompetitie ter wereld, de ereklasse!
De middag begon voorspoedig. Richard Kromhout had een prima partij-opzet
en had een gezonde aanval. Toen deze eraf werd geruild, bleef Richard een
prima stand houden. Richard nam later in de partij een dubieus ogende combinatie, welke Richard een schijf kostte. Gelukkig bleek Richard dit allemaal goed
berekend te hebben, en konden de eerste punten voor Rijnsburg worden opgeschreven. Tegen de sterkste tegenstander van de Schiedammers leek Thomas
Wielaard geen grote problemen te hebben. In een partij met een klassiek karakter deden beide spelers niet voor elkaar onder. Thomas deed geen gekke
dingen, en koos ervoor om veilig het punt binnen te halen.
Hierna werd de eerste tegentreffer geïncasseerd. Eric Hogewoning speelde
voorzichtiger dan we van hem gewend zijn. Dit leverde hem een nadeligere
stand op. Toen Eric op creatieve wijze probeerde om zijn stand te verbeteren
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bleek zijn tegenstander daar een kleine combinatie op te hebben. Eric probeerde het nog wel, maar kon de nederlaag helaas niet meer voorkomen. Richard
Meijer speelde een spannende omsingeling. In een stand waarin het niet duidelijk was wie er beter stond, besloot zijn tegenstander om zijn aanval eraf te ruilen, met een betere stand. Richard bleef ijzig koel en besloot om geen risicovolle acties te ondernemen. Zijn stand trok bij, en dat was ruim voldoende om een
remise te behalen.
Bij Arjen de Mooij gebeurde weer van alles. Arjen had in de opening aanvallende intenties, maar zijn tegenstander hield de boot af. Dit leek een juiste beslissing, aangezien Arjen hierdoor met een lastige stand kwam te zitten. Toen Arjen ook nog in een kleine combinatie liep leek het pleit beslecht. Arjen is iemand die niet snel opgeeft, en dat bracht hem deze keer succes. Toen zijn tegenstander even niet oplette pakte Arjen de dam af, en was het direct remise.
Hierna kwam er gelukkig een overwinning bij. Cor van Dusseldorp deed wat van
hem verwacht werd. De opzet van Cor leek wat dubieus, maar na afloop bleek
Cor weer van alles berekend te hebben. Ondanks dat zijn tegenstander actief
bleef meespelen kreeg Cor toch voordeel. Toen Cor met een grappige combinatie een schijf won, was het voor hem niet moeilijk meer om de partij naar winst
om te zetten.
Direct hierna weer een verliespartij. Steven den Hollander is de laatste weken
niet heel erg in vorm, en dat bleek gister ook weer. Waar Steven dacht goede
kansen te hebben, bleken de kansen juist bij de tegenstander te liggen. In een
dun standje ging Steven de mist in. De doorbraak die hij uithaalde, leek nog wat
remisekansen te bieden, maar zijn tegenstander speelde dit met vaste hand
naar winst. De meest bizarre partij van gister kwam op naam van Pieter-Jan Rijken. Beide spelers speelden de eerste zetten met een snelheid waar Max Verstappen alleen maar van kan dromen. De stand leek volledig neutraal, maar
toen sloeg de vlam in de pan. Beide spelers namen grote risico’s, en Pieter-Jan
kwam in zwaar weer terecht. Toen zijn tegenstander echter te lang doorspeelde verkreeg Pieter-Jan winnend voordeel. Dit liet hij zich niet ontgaan, en
daarmee boekte hij misschien wel de belangrijkste overwinning van de middag.
Wim Bremmer liet ook weer van zich spreken. Na een spannende opening,
waarin beide spelers er vol voor gingen, kwam een lange opbouwfase. Wim
leek hier was slechter uit te komen, maar de stand was erg gevaarlijk, en Wim
bracht er vele trucjes en geintjes in. Met een schitterend offer moest zijn tegenstander een zeer dure doorbraak nemen. Er leek nog remise in te zitten,
maar Wim toverde wederom een truc uit de hoge hoed, en dat bracht hem de
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overwinning.
Het laatste punt werd binnen gebracht door Arie Schoneveld. Beide spelers
hielden tijdens de partij voorzichtigheid in het oog, en deden geen rare dingen.
Met hier en daar wat ruiltjes werd het evenwicht eigenlijk nooit verbroken. Een
prima prestatie van Arie.
Door deze overwinning zit RDC in spanning te wachten of zij zonder te spelen
tweede worden, of dat er over twee weken nog vol gas gegeven zal moeten
worden in de derby tegen Samen Sterk. Volgende week zullen we het weten!
Eric werd vanaf de opening opgescheept met een
lullig lang vleugeltje, dat hij maar niet kon ontwikkelen. Dit was het moment waarop Eric dacht dat
dat alsnog kon. En op zich klopt dat ook, maar niet
op de manier zoals hij het deed. Het begin was nog
goed: 01.37-32 26x37, maar nu had éérst het tussenruiltje 02.34-30 25x34 03.39x19 13x24 gemoeten. Eric liet dat achterwege en dat kostte hem de
partij 02.32-27? 22x31 03.41x32 12-18! 04.36x27
25-30! 05.34x258 24-29 06.33x24 18-22 07.27x18
13x44 08.43-39 44x42 09.48x37 met schijf- en partijverlies.
Een cadeautje voor Richard K, die met zwart niets
heeft bereikt tegen Hans Lansbergen. Sterker zelfs,
hij dreigt opgezadeld te worden met een zwakke
korte vleugel. Om de remise veilig te stellen, gooide
hij er maar een schijfje tegenaan: 01...19-23
02.28x30 22-28 03.33x22* 17x48 04.26x06 48x26
met een remisestand. Wit heeft weliswaar een
schijfje meer, maar komt eigenlijk nergens. Hans
had dat alleen niet door en tuimelde met 05.0601?? pardoes in het enige geintje dat er nog in zit 05...12-17! 06.01x29 13-18
07.29x21 26x49 en zwart gaf verbouwereerd op.
Cor staat er om bekend zijn tegenstanders langzaam maar zeker steeds verder onder druk te zetten, met mooie opbouwzetten langzaam het bord
veroverend. Zo ook tegen Gerrit van Mastrigt, die
doorhad dat hij de schijf op 23 niet kon bedreigen.
Op 01...13-18? volgt 02.23-19 14x23 03.26-21
17x26 04.37-31 26x28 05.33x04, en op 01...13-19?
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het simpele 02.23-18 12x23 03.27-21 16x27 04.32x03. Zwart is dus veroordeeld
tot wat omtrekkende bewegingen, maar dan moet je wel blijven opletten. Dat
deed Gerrit niet, dus kon hij opgeven na 01...14-20? 02.39-34! 30x19 03.27-22
17x28 04.32x03 12-17* 05.03x21 16x27 06.37-32 met schijf- en partijwinst.
Tot slot een tweetal mazzeltjes. Pieter-Jan ging tegen Juan Camelia mee met het tempo van de
zwartspeler en dat had hem hier duur kunnen komen te staan. Na 01.39-33? kan zwart eenvoudig de
winst binnenhalen met 01...07-12! 02.33x24 12-18!
en wit heeft bijna geen schijf meer om mee te zetten. Op 03.38-33 volgt bijvoorbeeld 03...14-20
04.25x14 09x47, terwijl zetten met schijf 50 ook
geen pretje is. Na 03.50-44 wint 03...23-29!
04.24x33 14-20 05.25x12 08x50, en ook de andere kant op verliest: 03.50-45
14-20 04.25x14 09x29 05.30-25* 08-12 06.35-30* 30-08 en het grote geven kan
beginnen. Beter dan terugofferen is er dan ook niet, maar ook dat helpt niet:
03.24-20 15x24 04.50-44of? 08-12 05.44-39of? 03-08 en nu of 06.39-34 24-29!
met zetdwang, of 06.39-33 23-29! 07.33-28 18-23 en wit kan alle schijven geven. Gelukkig overzag Juan dat allemaal, ‘dus’ ging hij er kansloos op.
Een laatste mazzeltje, dit keer van Arjen. Hij verslikte zich met zwart tegen Tiny Mous in 01...11-17?
02.36-31 27x36 03.47-41 36x47 04.40-35 47x24
05.30x08 met een op zich natuurlijk gewonnen
stand voor Tiny. Arjen probeerde er nog wat te maken en met succes: 05...18-22 06.08-02 22-27
07.02-08 16-21 en nu vergiste Tiny zich op zijn
beurt met 08.43-38? waarna Arjen er als de kippen
bij was om het puntje op het droge te krijgen:
08...21-26! 09.08x32 26-31 10.37x26 28x37 en remise overeengekomen, zonder 11.48-42 37x48 12.26-21 48x30 13.25x34 af te wachten.
Ronde 11: RDC 1 – Samen Sterk 11-9
RDC 1 wint ook laatste wedstrijd van de Nationale Competitie
Met een nipte 11-9 overwinning op Samen Sterk stelde het eerste van RDC afgelopen zaterdag de tweede plaats in de Hoofdklasse B veilig. Hierdoor mogen
ze over twee weken thuis tegen DES Lunteren spelen voor een plaats in de Ereklasse, wat een unieke prestatie zou zijn.
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De tweede plaats was al zo goed als zeker, zelfs als achtervolger CEMA met 200 zou winnen van DC Dordrecht hoefden de Rijnsburgers slechts 4 bordpunten
te scoren. Deze vier bordpunten waren al vrij snel binnen. In deze thuiswedstrijd opende Eric Hogewoning de score tegen Ali Fthalla, een van de gevaarlijkste spelers van de Hazerswoudenaren. In de opening kwam Eric al in de verdrukking, maar dit seizoen heeft hij al een paar keer laten zien dat hij een zeer
lastige tegenstander is om van te winnen. Ook dit keer gaf hij geen krimp en
stelde met een damcombinatie in het late middenspel de remise veilig. Richard
Meijer trof in Wouter Morssink een stugge tegenstander. Zoals wel vaker zat de
stand van Richard positioneel goed in elkaar. Op de beslissende momenten
hanteerde Wouter echter de hakbijl zodat er in een stand met 6 tegen 6 stukken maar tot remise werd besloten.
RDC kwam nog wel even op achterstand door een nederlaag van Steven den
Hollander. Hij had een doldrieste opening, maar dacht een schijfwinst te forceren. Toen tegenstander Martin van der Sluis er ‘in liep’ bleek Steven in zijn berekening een schijf gemist te hebben zodat de geplande combinatie niet doorging. Hierna was zijn stand een rokende puinhoop. Uiteindelijk moest hij een
schijf offeren, en wist hij zich voor nog twee schijven naar dam te rommelen.
Daar eenmaal aangekomen bleek deze direct weer afgevangen te worden en
gaf Steven zich gewonnen.
Wim Bremmer trok de stand weer gelijk. Wim steekt de laatste weken in goede
vorm en wist ook dit keer weer een overwinning aan te tekenen. Tegen de Hazerswoudse topscorer Jo Fijen liet Wim zich in een, objectief gezien, niet al te
beste hekstelling nemen. Uiteindelijk dwong hij zijn tegenstander toch om de
opsluiting te verbreken. In de centrumaanval die daarna voor hem ontstond
wist hij met een lichte combinatie de twee punten binnen te halen.
Toen de vier benodigde bordpunten binnen waren kon er zonder druk verder
worden gespeeld. Pieter-Jan Rijken had zich tegen Micha van Tol sowieso al
nergens iets van aangetrokken en had met een soort onvoltooid van Leeuwen
systeem het bord in vuur en vlam gezet. Uiteindelijk trokken beide spelers het
been terug, en kwam er na wat ruilen een rustige klassieke stand op het bord
waarin Pieter-Jan naar remise kon afwikkelen.
Arjen de Mooij zette de thuisploeg weer op voorsprong door te winnen van
Martin de Jong. De Samen Sterker heeft niet zulke goede ervaringen met het
spelen tegen Arjen en dacht in de opening naar een rustige stand met een klein
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nadeeltje af te wikkelen. Dit nadeeltje bleek toch wat groter te zijn dan gedacht. In een al erg goede stand vlocht Arjen een leuke doorbraakcombinatie in
de stand. Na het uithalen daarvan kwam er nog een lastig eindspel op het bord
waarin telkens niet dam gehaald mocht worden. Arjen speelde dit, met hangen
en wurgen, toch naar de winst toe.
De volgende overwinning kwam op naam van Thomas Wielaard. In een rustige
pot tegen Martijn van der Klis leek de partij naar remise te kabbelen. Op het
moment dat zijn tegenstander dacht nog in een voordelig eindspel te komen,
sloeg juist Thomas toe met een lichte combinatie. Het eindspel werd door
Thomas feilloos afgerond.
De 9-5 voorsprong die hiermee op het bord kwam was niet zo comfortabel als
hij leek. Richard Kromhout had weliswaar een zeer goede stand op het bord
gekregen, maar die was helaas net niet genoeg voor een overwinning. Laura
Andriessen had in de opening bijna een schijf verloren en liep de hele partij een
beetje achter de feiten aan. Ook Arie Schoneveld was in zwaar weer terecht
gekomen, waardoor een eindstand van 10-10 nog zeker tot de mogelijkheden
behoorde.
Arie haalde een verrassende dam uit, maar had de pech dat de overgebleven
stand geen enkel voordeel bevatte. Later raakte Arie door een verschrikkelijke
blunder zijn dam kwijt, waarna de nederlaag niet meer te ontlopen was.
Ondertussen had Laura haar partij tegen Richard Treur wel netjes naar remise
toegespeeld zodat de overwinning zeker was. Richard Kromhout kon de overwinning helaas niet nog meer glans geven door zijn partij tegen Ruud de Kooter
in winst om te zetten. Uiteindelijk moest hij in onderstaande stand met zwart
aan zet in remise berusten.
Tegenstander Samen Sterk is door deze nederlaag ook veroordeeld tot nacompetitie om degradatie te voorkomen. Wij wensen ze veel succes, even zo ons
tweede team dat helaas het kampioenschap op de laatste speeldag aan hen
voorbij zag gaan, maar nog wel voor promotie naar de Eerste Klasse mag spelen.
Arjen heeft tegen Martin de Jong al een lekkere stand weten op te bouwen. De
zwarte korte vleugel ziet er natuurlijk niet prettig uit. Hij besloot de knuppel in
het hoenderhok te gooien met 01.33-28(!) Het beste voor zwart is nu ‘gewoon’
te sluiten, maar daarmee neem je als zwartspeler definitief afscheid van de
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mogelijkheid om je korte vleugel nog te ontwikkelen. Wie zou dat nou doen? Martin in ieder geval
niet: hij ging verder met 01...15-20 02.28x19
14x23? De andere kant op slaan had op zich nog
goed gekund, maar wederom: wie zou dat nou
doen? Dan kan volgen 03.26-21 17x28 04.27-21
16x27 05.38-32 28x37 06.42x15 met een gelijke
stand die niet zomaar te winnen is voor wit. Dat is
wel het geval na de partijzet 02...14x23, want nu
volgde 03.26-21 17x28 04.27-21 16x27 05.38-32
28x37 06.42x22 18x27 07.34-30 25x34 08.40x16 met een doorbraak voor één
schijf. En dat betekende winst voor Arjen.
Thomas stond de hele partij stevig onder druk en
kwam op een gegeven moment goed weg doordat
tegenstander Martijn van der Klis te gehaast op
winst speelde. Nu er inmiddels niets meer aan de
hand is voor Thomas, begaat Martijn plotseling een
kapitale blunder. Hij vervolgde met 01.33-28?? en
kon handje schudden na 01...29-33 02.28x39 17-22
03.27x18 19-23 04.18x29 24x44. Martijn speelde
nog wel even door, maar was natuurlijk kansloos.
Beslissingswedstrijd: RDC – DES Lunteren 10-10 + winst na sneldammen
RDC 1 schrijft clubhistorie
Op 4 maart 2017, drie dagen nadat de Rijnsburgse Damclub haar 82e verjaardag vierde, plaatste het eerste tiental zich voor het eerst in de historie van de
club voor de Ereklasse. Wie dat na de onluisterende eerste wedstrijd van het
seizoen had voorspeld zou voor gek worden versleten. Toch werd via een zegereeks, die alleen door de kampioen TDV werd onderbroken, een plek in de nacompetitie afgedwongen. In die nacompetitiewedstrijd was de tegenstander
DES Lunteren, die op basis van rating ongeveer gelijkwaardig kon worden ingeschat. In voorgaande jaren was Lunteren steeds de bovenliggende partij geweest, maar dit jaar was het Rijnsburgse tiental versterkt en dus moesten er
zeker kansen zijn. De wedstrijd werd gespeeld in Rijnsburg, en bij aankomst van
de tegenstander bleek dat zij zonder hun kopman Henk Klarenbeek moesten
optreden. Dat gaf de Rijnsburger moed. Ook de opstelling leek in het voordeel
van RDC, omdat er op de bovenste vier borden goede winstkansen moesten
zijn.
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De werkelijkheid was wat weerbarstiger dan de theorie. Lang leek RDC richting
een overwinning te gaan, en er was zelfs een moment dat er op vier borden
een schijf voordeel was te tellen, maar van een ploeg als Lunteren heb je nooit
gewonnen voordat het 11e punt op het bord staat. De eerste punten op het
bord waren echter voor Lunteren. Eric Hogewoning had een erg matige aanval,
en kwam steeds dieper in de penarie. Ook speelde tijdnood hem parten. Waarschijnlijk ook door die tijdnood miste hij op de 33e zet een damcombinatie die
minimaal remise had opgeleverd. Vier zetten later werd hij zelf slachtoffer van
een damcombinatie. Deze werd door zijn tegenstander Harmjan Lammers niet
gemist, 0-2.
Steven den Hollander zette het eerste punt voor de thuisploeg op het bord. Hij
had de hele partij een overwegende stand tegen Arwin Lammers, maar kon
niet tot echt concreet voordeel komen, 1-3
Ook Richard Meijer kon niet door de Lunterse muur heenkomen. Invaller Henri
van Hierden gaf geen krimp en wikkelde netjes af naar een gelijkwaardig eindspel, 2-4
Thomas Wielaard is dit seizoen in goede vorm. Ook deze wedstrijd opereerde
hij ijzersterk. Tegen Aldert van Eck speelde hij met sterk positiespel en goed
getimede ruiltjes naar positioneel schijfwinst toe, 4-4
Op bord 2 was er goede hoop dat Richard Kromhout zijn tegenstander Stijn
Overeem zou kunnen verslaan. In het middenspel zadelde Richard zijn tegenstander op met een hoog randschijf. Met goed rekenwerk kreeg hij nog wel
winstkansen, maar Stijn gaf geen krimp en pakte een knap punt, 5-5
Arie Schoneveld was op bord 6 halverwege de partij een schijf voorgekomen.
Arie is dit seizoen van onschatbare waarde geweest voor het eerste en heeft
menig sterke speler van de winst af gehouden. Deze wedstrijd werd het zowel
hem als zijn tegenstander Mark Sanders te machtig. Eerst liep Sanders pardoes
in een 1-om-2. Daarna begon Arie te schutteren en kwam hij, zelfs met het
schijf voor, erg slecht te staan. Toen hij daarna ook nog eens in een simpel
doorbraakje liep was de jammerlijke nederlaag een feit, 5-7.
Gelukkig wist Cor van Dusseldorp direct daarna de stand gelijk te trekken met
een overwinning op Ronald van de Beek. Cor had een erg voordelige stand,
maar wist uiteindelijk geen echt voordeel af te dwingen. Met een geniepig of-
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fertje kwam hij alsnog een schijf voor. Zoals altijd wist Cor de overgebleven
stand feilloos naar de winst te rekenen, 7-7.
Arjen de Mooij zou tegen invaller Jan Lammers goede kansen moeten hebben,
maar niets was minder waar. Nadat hij in de opening voor een wat minder
scherpe voortzetting koos, kwam hij langzaam maar zeker steeds meer onder
druk te staan. In het late middenspel vlocht Lammers allerlei combinaties in de
stand, die de Mooij steeds maar net wist te ontwijken. Op het moment dat de
stand eindelijk weer was bijgetrokken dacht Arjen een winnende combinatie uit
te halen. Lammers gaf echter nog twee schijven, wandelde naar dam en kwam,
ondanks drie schijven achter, in een winnend eindspel terecht. Hier raakte
Lammers echter de weg kwijt in alle varianten en kon Arjen nog net remise maken, 8-8.
Pieter-Jan Rijken trof op het onderste bord de sterke Arjen Timmer. Timmer
leek wat druk te hebben, maar Pieter Jan gaf geen krimp, en leek zelfs een
kansrijke omsingeling te krijgen. Helaas had Timmer er een stiekem zetje in gevlochten. Na even goed gerekend te hebben wist Rijken toch af te wikkelen
naar een 3-om-1 remise eindspel. Hierin werden nog wel even de 16 zetten
volgespeeld waarna de arbiter de partij remise verklaarde, 9-9.
Als laatste was, zoals wel vaker dit seizoen, Wim Bremmer nog bezig. Tegenstander Erwin van Hierden had in complete damblindheid een schijf weggeven,
maar kon nog wel op wat positioneel voordeel bogen. Na over en weer veel
geoffer wist Wim in tijdnood niet meer dan een voordelig eindspel af te dwingen. Hier was niet veel meer te halen en werd de vrede getekend, 10-10.
De regels schrijven voor dat bij 10-10 in een beslissingswedstrijd er gesneldamd
wordt, tegen dezelfde tegenstanders met verwisselde kleuren. Na een kwartiertje pauze ging het Rijnsburgse tiental vol goede moed achter de borden zitten. Even leek het ook hier mis te gaan toen Arie Schoneveld al snel een nederlaag liet aantekenen. Daarna kwam er echter vrij snel een 9-5 stand op het bord
te staan. Toen ook Richard Meijer zijn partij won was het elfde punt een feit en
kon de promotie gevierd worden. Arjen de Mooij was nog in een gevecht verwikkeld met tegenstander Jan Lammers, maar kreeg het heuglijke nieuws al te
horen. Hij speelde nog even zijn adrenaline weg en kwam uiteindelijk niet verder dan remise, 12-8!
Volgend jaar zal RDC dus voor het eerst in de clubhistorie uitkomen in de hoogste klasse van de Nationale Competitie. Dit zal ook voor veel spelers hun de-
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buut zijn op het hoogste podium, en daar wordt reikhalzend naar uitgekeken!
Het had allemaal heel wat slechter kunnen uitpakken voor de Rijnsburgse brigade. Een serie gemiste
kansen aan de kant van Lunteren, te beginnen op
bord 1 bij Richard M tegen Henri van Hierden. Hier
kan Henri de winst binnenhalen via 01...09-14!
waarna wit op zijn lange vleugel niet verder kan
vanwege ofwel 02.37-31 22-28 03.32x23 12-17
04.23x21 16x36 danwel 02.32-28 14-19! 03.28x08
19x30 04.08x19 16-21! 05.26x17 18-22 06.17x28
20-24 07.29x20 25x41 08.34x25 met dam. Jammer genoeg is 02.40-35 alleen
maar uitstel, geen afstel, want na 02...04-09 mag 03.32-28 nog steeds niet:
03...02-08 04.28x17 12x21 05.26x17 18-23 06.29x18 13x11 met schijfwinst.
Ook bij Arjen op het bord werden wat kansen gemist. In de diagramstand geeft 01.44-39 Arjen nog
een redelijk makkelijke remise, bijvoorbeeld na
01...48-37 02.26-21 37x14 03.21-17 en wit breekt
makkelijk door, of 01...48-42 02.26-21 42-26 03.2319! 26x40 04.19x08 met remise. Arjen probeerde
het over een andere boeg, namelijk 01.23-19??
waarna 01...13x24 eenvoudig wint. Jan Lammers
presteerde echter 01...48x30 02.19x08 30x02 met
gelukkig alsnog een remisestand en een puntje voor het goede doel.

Gelukkig ging het her en der ook wel goed, bijvoorbeeld (uiteraard) bij Cor. Tegenstander Ronald van
de Beek speelde het onzorgvuldige 01.34-29? met
als rechtvaardiging dat de tussenloop via 01...25-30
niet werkt. Wit houdt het dan gelijk met 02.36-31
30x28 03.31x33 met een prima stand voor wit. Cor
is echter niet voor één gat te vangen en wist toch
een schijfwinst af te dwingen via 01...27-31!!
02.36x27 25-30! waarna Ronald het schijfje moest
laten gaan: 03.40-34 30x28 met een op zich gewonnen stand. Dat Ronald in het
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late middenspel alsnog de remise liet lopen, laten we voor wat het is...
Een typisch gevalletje ‘oeps’ bij Arie op het bord. In
het middenspel heeft hij op klaarlichte dag een
schijf cadeau gekregen met een heuse één om
twee. Ja, echt, een één om twee in de Hoofdklasse
B van de nationale competitie, tegen een team dat
al jarenlang in de Ereklasse acteert. Nadat Arie die
schijf natuurlijk in dank aannam, ging het echter
grondig mis. Zodanig, dat hij in de diagramstand al
niet meer moet hopen op winst, maar gewoon naar
remise moet afwikkelen met 01.31-26 28-32 02.26-21 17x26 03.16-11 32-37
04.11-06 37-41 05.06-01 41-47 06.29-23! 20x29 07.39-33 29x38 08.44-39
18x29 09.01x49. Arie overzag echter een geintje voor tegenstander Mark Sanders en schoot in de diagramstand een bok met 01.24-19? 28-33! waarna hij
ook de verkeerde sloeg. Na 02.29x38 18-23 03.19x28 22x42 04.31-26 had hij
nog kunnen hopen op een puntje, maar na 02.39x28 22x13 was het feitelijk gelijk uit.
Wim had in het middenspel zomaar een schijf cadeau gekregen, naar eigen zeggen door een moment van complete damblindheid van Erwin van
Hierden. Hier miste Wim een tweetal winsten door
‘gewoon’ verder te dammen met 01...22-27. Nu
gooide Erwin er nog maar een schijfje tegenaan
voor de remise: 02.15-10 (niet direct 02.23-19 vanwege 02...04-10 03.15x04 27-32 04.37x28 21-27
05.04x31 26x46 met winst) en na 02...04x15 03.2319 kon Wim de doorbraak niet voor verhinderen. De eerste winst is wellicht het
elegantst met de truc na 01...12-18! 02.23x12 17x08 03.29-23of? 08-13! waarna de tussenloop met 04.23-18 sierlijk is verhinderd door 04...26-31! 05.37x28
13x44 met winst voor Wim. De andere mogelijkheid was 01...21-27! (brengt ten
opzichte van de partijvariant nog een één om twee in het spel met 02.15-10
04x15 03.23-19 27-32! 04.37x28 22x44 met winst) 02.39-33* 16-21! En nu of
03.23-19 27-32 04.37x28 30-34! 05.29x40 04-10 06.15x04 22-27 07.04x31
26x46 08.28-23 12-18 09.23x12 17x08 met winst, of 03.15-10 04x15 04.23-19
12-18! 05.19-14 18-23 06.29x18 22x13 en wit moet zo’n beetje al zijn schijven
geven om nog op dam te komen. Bijvoorbeeld 07.33-29of? 17-22 08.29-23 2228 09.23x32 27x38 10.42x33 21-27 etc.
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Bij Eric werden de kansen niet gemist. Eric overzag
het geintje voor zijn tegenstander en ging hard onderuit na 01.44-40 13-19! 02.24x13 12-18 03.13x31
26x46 waarna hij moet oppassen dat zwart niet
met 21-27 de stand opengooit, dus 04.38-32* 14-19
05.23x14 20x09 06.29-23* 09-13 waarna Eric besloot het met een schijfje minder te proberen via
07.47-41 46x48 08.39-33 48x30 09.35x24. Helaas
staan de zwarte schijven net goed, zodat de muziek
al snel uit de stand was na 09...21-27 10.32x21 16x27 en Eric gaf er niet veel
later de brui aan.

R D C 34
Verslag promotie/degradatiewedstrijd RDC 2
Het was een spannende wedstrijd. Sowieso was het spannend of we het wel
zouden redden om er op tijd te zijn. Het busje dat Cees gehuurd had (nogmaals
dank Cees!) wilde bij Joure niet meer uit de tweede versnelling en dus moesten
we bijna kruipend over de vluchtstrook verder. Gelukkig kwamen we nog op
tijd aan. Op bord 1 wist Marco heel netjes na 17 zetten een combinatie naar
dam uit te halen. Zijn tegenstander, Jelle Jongsma, pakte die wel af ten koste
van 2 schijven, maar binnen het uur was RDC al 2 punten rijker.
Ondertussen kwam de ANWB om de bus te fixen, wat zo gebeurd bleek te
zijn, dus dat ging ook lekker. Rond een uur of drie hadden Jack, Nico en Arno
ook remise tegen Martin Broersbroek, Sjouke Zijlstra en Geert van der Molen.
En het zag er goed uit. Verschillende tegenstanders wilden ons al feliciteren,
maar de strijd was nog niet gestreden. Om vier uur hadden Mariëlle en Ge ook
allebei een punt gepakt van Ulbe Koopman en Pieter de Vries, maar zag het er
toch minder goed voor ons uit. Laura en Cees verloren beiden in het eindspel
van Jelte Veld en Riekele Veldstra, waardoor de remises van Rinus en Gera tegen Iepie Poepjes en Sipke Wagenaar niet meer uitmaakten.
Met 9-11 mochten we weer terug. In ieder geval iedereen bedankt voor de inzet! Volgend jaar gaat het vast beter!!
Jack van der Plas
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Provinciale Competitie RDC 1
De oplettende lezer zal gemerkt hebben dat in de afgelopen Klokslag een verslag van het eerste provinciale team ontbrak. Meerdere mogelijke schrijvers
hadden geen tijd en op een gegeven moment was het al te laat om er nog iets
aan te doen. In deze editie aan mij de twijfelachtige eer die omissie in één keer
goed te maken door een verslag te maken van het hele jaar. Daarbij kan ik me
er natuurlijk redelijk makkelijk van af maken door te stellen “Venimus, Vidimus,
Vicimus”, maar ja, dat is wat te kort door de bocht natuurlijk. Vandaar dat ik
toch een serieuze poging doe er iets van te brouwen, al is mijn geheugen inmiddels al danig aan het aftakelen, dus zeker van de vroege wedstrijden weet
ik niet alles meer. Laat staan van wedstrijden waar ik niet bij was... Helaas is er
ook weinig techniek, er ontbreekt nogal wat in toernooibase. De individuele
uitslagen zijn daar uiteraard wel in terug te vinden.
Ronde 1: Damlust Gouda 2 – RDC 1-11
Een goed begin is het halve werk, dus de eerste ronde kwamen we redelijk op
oorlogssterkte uit, samen met invaller Wim. Die kun je er wel bij hebben. Vol
goede moed reisden we dan ook af naar de krochten van het Goudse dammen
om collectief onze spierballen eens te laten rollen. Dan zouden de rest van de
teams alvast van onze aspiraties overtuigd zijn en op voorhand er mee kunnen
ophouden. We wonnen uiteindelijk met grote cijfers, maar terecht was dat
niet. We hadden net zo goed ons eerste puntverlies kunnen pakken. Alleen
Wim wist zijn tegenstander hard van het bord te zetten en bij Arjen ging het
ook nog wel enigszins soepel. Verder bakten we er eigenlijk weinig van voor
een team dat op papier eigenlijk veel beter zou moeten zijn. Gelukkig vielen
(bijna) alle wedstrijden toch onze kant op.
Als voorbeeld van dat het kan verkeren, mijn wedstrijd tegen Alex Bitter. Zonder me van enig kwaad
bewust te zijn, speelde ik op een laatste geintje met
01...24-30?? 02.35x24 19x30. Nu kon wit simpel
winnen met het offer 03.25-20! 14x25 04.33-28! en
goede raad is duur. Gelukkig was Alex in een goede
bui en vervolgde hij met 03.33-29(?) waarna ik
doorbrak met 03...13-19 04.22x35 23-28 05.32x23
21x41. In mijn berekeningen vooraf zag ik nog wel
ergens kansjes schitteren, maar in werkelijkheid zijn die in geen velden of wegen te bekennen. Dat ik nog won, lag dan ook niet zozeer aan mij, als wel aan
Alex: 06.29-24? 41-47 07.34-29?? Een typische gevalletje damblindheid. Na
07...47x50 gaf Alex verbouwereerd op.
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Ronde 2: RDC – De Hofstad Dammers 7-5
Hier was ik zelf wegens vakantie niet bij, maar met drie invallers mochten we
van geluk spreken dat we zonder kleerscheuren uit de wedstrijd kwamen. We
hadden er twee smurfen voor nodig om ons de Hagenezen van het lijf te houden. Deze wedstrijd markeerde het debuut van Daniël in het eerste prov-team.
Helaas werd het geen glorieus debuut, hij kwam niet verder dan een nul.
Meest opvallende uitslag was helaas een smurf tegen voor ons: Richard K kwam tegen Nizaam Muradim met de schrik vrij. Hij heeft eerder in de partij
zijn hoofd in de strop gedaan door zijn lange vleugel te laten opsluiten, in de hoop dat zijn tegenstander wel ergens in een zetje zou huppelen.
Waarschijnlijk dacht hij ook dat het hier (eindelijk)
kat in het bakkie was na 01.39-33!? dreigt met
02.33-28 22x24 03.30x08 12x03 04.27-21 16x27
05.32x01, waar een zet als 01...14-19 niet tegen helpt: 02.33-28 22x24 03.27-21
16x27 04.31x02. Enige hulplijn lijkt te zijn 01...17-21, maar na 02.33-28 22x24
03.30x17 21x12 04.27-22! 18x27 05.31x22 loopt wit onbedreigd naar veld 13
met een totaal gespleten zwart stand tot gevolg. Dat zou Richard K zeker hebben gewonnen. Zwaar was ongetwijfeld zijn teleurstelling toen zijn tegenstander kwam met 01...13-19! waarna de dam verhinderd is: 02.33-28 22x24 03.2721 16x27 04.31x02 23-28! 05.32x23 18x40 06.35x44 24x35 07.02x30 35x24 met
schijfwinst voor zwart. Inmiddels is 02...17-21 een dodelijke dreiging, dus Richard vervolgde in arren moede met 02.27-21of? 16x27 03.32x21 23-28! en
Richard gaf een schijf met 04.30-25 28x30 05.35x13 18x09. Een vervolg als
04.21-16 28x39 05.34x43 19-23! 06.16-11 23x25 07.11x02 14-19 08.02x30
25x34 helpt immers ook niet. Op miraculeuze wijze wist Richard het – met grote dank aan zijn tegenstander – toch nog tot een puntendeling te schoppen.
Voor een vaste speler speelde Marco opvallend
weinig, maar tegen De Hofstad was hij wel belangrijk. Hoewel er feitelijk helemaal niets aan de hand
is voor zwart, vergat tegenstander Frans Teijn even
zetcontrole toe te passen. Frans is RDC sowieso wel
erg gunstig gezind, ik kan me niet heugen dat hij
met een punt uit het Rijnsburgse vertrok. Ook nu
niet. Na 01...06-11? sloeg Marco toe met 02.28-23
29x18 03.26-21 16x27 04.31x02 en Frans liet zich
het vervolg niet meer bewijzen. Terecht: feitelijk is er geen vervolg meer.
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Ronde 3: Van Stigt Thans 2 – RDC 4-8
De wedstrijd tegen Schiedam is toch altijd weer beladen, zeker als het een uitwedstrijd betreft. Je weet dan immers nooit of ze niet even gauw om twee over
twaalf nog even wat versterkingen oproepen als ze het idee hebben dat ze kansen hebben. Daar was dit keer geen sprake van, met een degelijke overwinning
die eigenlijk nooit in gevaar kwam. Hoewel wij wederom twee invallers hadden,
was Richard K er daar eentje van, dus van een verzwakking is dan geen sprake.
Marco bracht wederom een smurf op het scorebord door met kunst en vliegwerk zijn wedstrijd naar de veilige remisehaven te loodsen. Arie was de degelijkheid zelve en liet zich de kaas niet van het brood eten.
Vanaf de opening zette Richard M druk op de witte
schijf op 27 en na een kleine onnauwkeurigheid kan
hij hier de vruchten plukken met 01...17-22! de clou
is natuurlijk dat de terugruil is verhinderd: 02.40-35
22x31 03.32-28 23x32 04.38x36 14-19! 05.25x23
18x49, terwijl ook 02.33-28? 22x33 03.38x29 23x45
niet kan. Wit komt daarom niet verder dan 02.3024of? 22x31! 03.24x15 31-36 met een snelle doorbraak. Richard M liet daarbij nog een verrassende
remise toe, maar die werd gelukkig niet gevonden: 04.42-37 26-31 05.37x26
36-41 06.43-39 14-19 (want 06...41-47 is remise na 07.33-28! 47x35 08.28x10)
07.39-34 41-47? waarna Ton Burgerhout alsnog de winst had kunnen grijpen
met 08.15-10! 04x15 09.25-20 15x24 10.32-28 23x43 11.48x39 47x29 12.34x14.
Gelukkig liet hij dat na en liep hij na 08.48-42 19-24 09.40-35? in een rondslag
via 09...04-10 10.15x04 47-36 en Ton liet zich 11.04x22 36x39 niet meer bewijzen.
Hoewel Richard K vanuit de opening steeds makkelijker spel had, heeft tegenstander Rob van den Bos
het uitstekend gespeeld. Hier zou hij wel tijdig
moeten afhaken met 01...17-22 02.28x17 24-29
03.33x24 19x30 04.35x24 23-28 05.32x23 18x20
06.38-32* 12-18 07.41-36of? 21x12 08.32-28 met
een remisestand. Rob maakte alleen één grote fout:
hij dacht misschien wel te kunnen winnen. Hij
speelde 01...06-11? en kwam er pas na 02.41-36
23-29 03.39-34 29x40 04.35x44 achter dat het geplande 04...18-23 niet kan
vanwege 05.33-29 24x22 06.27x20 en hij dus een schijf moest offeren. Hij spar-
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telde nog wel een beetje tegen, maar was na 06...met een schijf minder natuurlijk kansloos.
Ronde 4: RDC – ADC 7-5
ADC was de laatste horde voor het trio topwedstrijden tegen Damlust, Den
Haag en Van Stigt Thans 1. De Alphenaren hadden weliswaar alle wedstrijden
nog verloren, maar ze hadden zeker geen slecht team. Met twee invallers waren we er dan ook zeker niet gerust op. Gelukkig
haalden de twee invallers twee punten, dus kon het
bijna niet mis gaan. De jammerlijke nederlaag van
Arie zullen we maar gauw vergeten.
Mariëlle liet zich jammer genoeg foppen. In de diagramstand staat ze weliswaar al niet goed meer,
maar 01...12-17 is nog alleszins houdbaar. Toen ze
daarentegen met 01...21-26? begon, nam tegenstander Kenny Kroon een doorbraak met 02.34-29
24x22 03.27x07 26x28 04.07-02 08-12 en met een
dam voor twee schijven liet wit de winst niet meer lopen.
Ronde 5: Damlust Gouda – RDC
De eerste van de topwedstrijden was wederom in en tegen Gouda. Die wedstrijd begon allesbehalve voorspoedig, met een dit seizoen zeldzame en onverwachte nederlaag van Thomas tegen Gerardo IJssel. Als je dan weet dat aan de
andere kant van de borden ook nog Erno Prosman en Martijn van IJzendoorn
zitten, weet je dat het moeilijk wordt. Steven zat tegen Martijn en wist het niet
bol te werken. Dit keer was Arjen echter zijn niet onaanzienlijke gewicht in
goud waard, door Erno op een puntje te houden. En de rest? De rest won allemaal, dus bleven we ongehavend in de strijd om de
titel.
Richard K heeft het tegen André Venema redelijk
voor elkaar. Zwart staat onder druk en moet maar
zien hoe hij verder komt. In ieder geval niet via
01...11-16? vanwege de dam na 02.34-30 16x36
03.28-22 17x37 04.38-32 37x28 05.33x02. André
had de dam voor twee naar eigen zeggen wel gezien, maar had er meer van verwacht. In de praktijk
bleek hij volstrekt kansloos.
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Ook nog een luchtig niemendalletje. Erik Hoogendoorn tippelde in een ‘kleintje‘ met 01...11-17
02.25-20 15x24of? 03.29x18, waarna hij met 17-22
04.28x17 21x23 05.32x21 26x17 de schade nog
probeerde te beperken. Na 06.38-32 liet Erik zich
het vervolg niet meer bewijzen: 06...17-22* 07.3227 22x31 08.36x27 04-09 09.34-30 09-13 10.30-25
13-19of? 11.25-20 23-28 12.33x22 19-23 13.22-18
23x12 14.27-22.
Ronde 6: RDC – Den Haag 6-6
Tegen Den Haag liepen we onze eerste averij op, niet helemaal ten onrechte.
Marco werd onder de voet gelopen door Jeroen Kos, niet in de laatste plaats
omdat Jeroen zo snel speelt. Steven wist het aanstormende talentje Emre Hageman nog redelijk soepel beentje te lichten en Thomas wist tegen Pertap Malahé revanche te nemen voor de nederlaag van Wim in de nationale competitie.
Het mooiste fragment kwam echter op naam van
Harry Zandvliet. Je gelooft het niet, want Harry
speelt nooit interessant en maakt vrachten met
fouten. Tegen Arno liet hij echter blijken ook zeker
sterk te kunnen spelen. In het eerste diagram
speelde Arno foutief 01.30-25? waarna hij na
01...12-17! 02.25x14 09x20 tot de ontdekking
kwam dat hij een probleem heeft. Er dreigt natuurlijk gewoon 03...17-21 04.26x17 11x33 05.38x29
23x34 met schijfwinst, terwijl 03.38-33? niet helpt: 03...17-21 04.26x17 11x31
05.36x27* 16-21 06.27x16 24-30 07.35x24 20x27 eveneens met schijfwinst.
Arno werd daarom gedwongen een dam toe te laten in ruil voor twee schijven:
03.27-21of? 16x27 04.32x12 23x41 05.12x25 41-46.
Als tegenstander van Harry maak je je dan over het
algemeen nog geen zorgen. Die fouten komen wel.
Maar dan blijkt Harry het eindspel wel te beheersen... 01...03-17! 02.33-29 17-12 03.29-24 12-08
04.24-20 08-03 05.20x09 03x26 06.25-20 26-03! (op
06...26-37? is het remise na 07.47-42 37x48 08.2014) 07.20-15 03x14. Je zou denken dat wit ‘alleen
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even’ zijn twee schijven hoeft te geven om naar dam te lopen, maar de stand is
analytisch al gewonnen voor zwart. Arno liet het zich (terecht) bewijzen: 08.4742 11-17 09.42-38 17-22 10.38-33 22-27 11.49-43 27-32 (voorkomt het dubbeloffer met 12.33-28) 12.43-39 (op 12.33-29? 32-38 13.43x32 14x46 met winst)
12...01-07!! de enige die wint, Harry vindt hem wel. Op 12...32-37 is het na
13.33-29 37-41 14.29-23 14x50 15.15-10 op slag remise. 13.33-29 07-12! wederom de enige die de hoop voor wit de grond in boort. Op 14.29-23 volgt nu
14...14x44! 15.15-10 12-18 en zwart is precies op tijd. Op 16.10-04 wint 16...4449 en op 16.10-05 wint 16...44-28. Arno probeerde het nog met 14.29-24 maar
verloor toch na 14...14-05 15.39-33 12-18 16.33-29 32-38! 17.24-20 (want op
17.24-19 wint 17...05x40 18.15-10 40-49!) 17...05-23 18.29-24 23-05! en Arno
gaf het op.
Ronde 7: Van Stigt Thans – RDC 2-10
Op papier de laatste topwedstrijd. Wij stonden één punt voor op de Schiedammers en moesten dus vooral niet verliezen. Wederom een invaller, maar
Frerik kun je met de beste wil van de wereld geen hele gróte verzwakking
noemen. Op voorhand ging iedereen uit van een spannende wedstrijd, zelfs
toen de beide papieren tijgers van Van Stigt Thans, Ron Heusdens en Frits Luteijn, niet bleken te spelen omdat ze de halve finales te belangrijk vonden. Dat
Frits de dag daarna met nul punten huiswaarts keerde uit de halve finales, deed
het Rijnsburgse hart achteraf natuurlijk goed. Van Stigt Thans heeft echter best
leuke invallers, dus een walk-over zou het zeker niet worden. Tenminste, dat
dacht iedereen... Aan het eind van de avond stond er een ontluisterende 10-2
overwinning voor RDC op het scorebord. Hoe dat voelde, kan misschien nog
het best worden omschreven door één van de leden van Van Stigt Thans die
aan het eind van de avond de score bekeek: “klopt dit wel?”
Frerik heeft met zwart al een tijd lang een mooie
stand met duidelijk voordeel tegen Peter van der
Stap, maar hoe moet je hier verder? Verder spelen
met 01...23-29 02.50-45 29x38 03.32x43 24-29of?
04.39-34 29x40 05.45x34 met een remisestand
brengt je weinig. Frerik liet zien hoe dan: 01...2429! 02.33x24 22-28 03.50-45 28x37 04.31x42 1721! 05.26x17 12x32, waarna wit nog steeds vast
staat. Peter had hier moeten hopen op het beste
met 06.47-41 en proberen terug te ruilen. Na 06.45-40? stond hij definitief verloren: 06...08-12! waarna de terugruil via 07.47-41 verhinderd is. Dan volgt
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immers de dam met 07...23-29 08.24x33 14-20 09.25x23 18x47. Peter probeerde daarom terug te ruilen met 07.40-34 maar kwam bedrogen uit 07...32-38!
08.42x33 23-29 09.34x23 18x38 waarna Peter besloot de gifbeker nog even
verder leeg te drinken: 10.47-41 16-21! 11.41-37 21-26! en nu besloot hij op te
geven. Op 12.36-31 volgt immers de doorbraak met 12...38-42 13.37x48 26x37.
Vorig jaar liet Edwin de Jager al merken dat hij goed
is in het onderschatten van tegenstanders. Toen
kwam hij goed weg met een puntje tegen Marco. Je
zou iets denken in de trant van ezels en stenen en
zo, maar Edwin staat er niet om bekend iets te
kunnen leren. Dit jaar werd hij dan ook grondig van
het bord gevouwen door diezelfde Marco. In een al
zeer dubieuze stand staat Edwin na 01.40-34? ook
definitief verloren: 01...13-19 02.33-29? (02.34-29
23x34 03.30x39 20-24 04.43-38 18-23 is ook kansloos) 02...06-11 03.43-39 1217 04.48-42 17-22 05.42-38 11-17 06.39-33 (wit kan nog spartelen met 06.3832 27x38 07.36-31 38-43! 08.39x48 23-28, maar verliezen doet hij toch) 06...1721 07.26x28 23x43 08.33-28 27-32! 09.28x37 43-49 en Edwin gaf het op.
Ook hier was niet alles even ingewikkeld. Steven
kreeg tegen Guido van den Berg een mooie opening
op het bord en wist met gebruik van kleine tactische wendingen Guido horendol te krijgen. In de
diagramstand zag Guido het allemaal niet meer,
waarna hij met 01...09-13(?) in een doorbraakje
liep: 02.34-29 23x34 03.32-28 21x23 04.43-39
34x32 05.37x10. Officieel is er nog helemaal niets
aan de hand, maar dan moet je wel bij de les blijven: 05...13-19(!) en je kunt met zwart de hele partij voorkomen dat wit damhaalt: 06.10-05 08-13 07.05x21 16x27 met remise. Dat was Guido niet meer
gegeven. Hij toverde 05...17-22? uit zijn handen, zo’n beetje de slechtste zet
van het bord. Steven kan nu ongestoord damhalen: 06.10-05 08-12 07.33-29
12-17 08.29-24! en Guido gaf het op. Hij kwam tot de ontdekking dat de damafname geen zoden meer aan de dijk zet: 08...13-19 09.05x21 16x27 10.24-19
en Steven haalt rustig een nieuwe dam.
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Ronde 8: RDC – Constant Charlois 8-4
Na de klinkende overwinning tegen Schiedam mochten we tegen Constant natuurlijk geen steken laten vallen. We stonden immers nog steeds ‘slechts’ twee
punten voor op de nummer twee. Een gelijkspelletje tegen Constant was nog
geen schande, minder mocht het toch echt niet worden. Voordeel was dat
Constant het dit seizoen slecht deed. Waar ze vorig jaar de naaste belagers van
Van Stigt Thans bleken, leken ze nu geen deuk in een pakje boter te dammen.
Aan de andere kant verloren ze nooit met grote cijfers. Andere uitslagen dan 75, 6-6 en 5-7 hadden ze nog niet gehad. Tot deze keer, één voor één bezweken
de Rotterdammers onder de druk, zodat er toch nog een vrij afgetekende uitslag op het scorebord prijkte. Vooral de manier waarop Steven wist te winnen
van Mehmet Yoney maakte indruk. Geen mooie combinatie, maar langzaam
maar zeker werd Mehmet toch de vernieling in gespeeld.
Helaas was niet alles goed en mooi. Richard K kreeg
met zwart een opening tegen waar hij op voorhand
wel kansen voor zichzelf zag. Die bleken er echter
totaal niet te zijn en hij moest eigenlijk de hele partij keepen. Dat lukte lange tijd, maar in de diagramstand ging het toch mis. Een relatief makkelijke remise is 01...13-18 02.23x03 14-20 03.03x21 16x36
en voor nog een schijf breekt zwart snel door met
remise. Richard zag echter nog wat kansen en vervolgde met het brutale 01...16-21? wat feitelijk de verliezende zet is. Na 02.4238 08-12 03.38-32 13-18? 04.31-27 (04.23-19 14x23 05.28x19 is direct uit overigens) 04...14-20* 05.27x16 18-22* 06.16-11! 22x33 07.11x22!! kwam hij tot
de ontdekking dat hij geen tempo heeft om schijf 29 te laten slaan. Er moesten
dus nog twee schijven bij met 07...25-30of? 08.34x14 33-39 en met drie schijven achter was hij natuurlijk kansloos.
In het tweede diagram is het voordeel van Richard
M al danig verwaterd, maar toen Radjinder Jharap
opgelucht vervolgde met 01...22-27? wist Richard
er toch nog een overwinning uit te slepen met
02.29-23! 27x20 03.23x01 en na 03...21-27 04.0129 gaf zwart op.
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Ronde 9: Naaldwijk – RDC 2-10
De laatste ronde moesten we tegen de nummer laatst. Allerlaatst, als in volslagen puntloos. Dat het geen al te moeilijk avondje werd, stond dan ook bij voorbaat al wel bijna vast. Het lastigst was het nog om zes spelers achter de borden
te krijgen. Veel afzeggers, toezeggers die toch weer niet kwamen, maar uiteindelijk was Richard K bereid revanche te nemen voor zijn nul van de ronde daarvoor. Hij eindigde daardoor op meer wedstrijden dan onze ‘vaste’ speler Marco. Het is natuurlijk niet helemaal ‘des RDC’ dat een invaller meer speelt dan
een vaste kracht, dus laten we hopen dat het bij een uitzondering blijft. De
avond zelf begon overigens niet goed: Thomas stond in no time een schijf achter en moest alle zeilen bij zetten om niet kansloos te verliezen. Gelukkig bleek
het niveauverschil te groot en wist hij één schaapje nog net op het droge te
krijgen. Daniël mocht voor de derde keer invallen in het eerste prov-team en
dit keer wist hij zijn eerste punt te pakken. Chapeau! Na afloop waren er uiteraard het obligate bloemetje en het foto-moment. 9 gespeeld, 17 punten, dat
is toch niet verkeerd!
Net als in de tweede ronde tegen De Hofstad dammers heeft Richard K zijn kop vrijwillig in de strop
gehangen, in de hoop dat zijn tegenstander ergens
wel een keer in een zetje loopt. Waar het destijds
niet helemaal afliep zoals gewenst, ging het dit keer
wel goed. Hans Bentvelzen vervolgde met 01...0611? en kon inpakken na 02.37-32! 26x28 03.44-40
22x31 04.33x22 18x27 05.38-32 27x38 06.39-33
38x29 07.34x03

Richard Meijer
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RDC 2 in de provinciale clubcompetitie 2016/2017 – Deel 2
In Januari ging RDC2 met frisse moed verder. Na ronde 6 stonden zij op de 5e
plek van het klassement, met degradatiegevaar. Alleen Damlust Gouda stond
nog lager, maar zij mochten nog plaats nemen tegen deze tegenstander. Maar
deze wedstrijd werd uitgesteld. De eerste wedstrijd van RDC 2 in het nieuwe
jaar was tegen Naaldwijk 2. Rinus Kromhout mocht hier plaatsnemen tegen Ad
v/d Voort. Echter gedurende de avond ging de telefoon van Ad v/d Voort. Er
was iets ernstigs aan de hand en hij moest de partij per direct afbreken. Er
werd besloten tot remise aangezien geen van de beide spelers een duidelijk
voordeel had. Cees v/d Bosch mocht plaats nemen tegen Ton v/d Ende. Dat
werd een pittige wedstrijd die tot remise heeft geleid. Jac van Delft was scherp
deze avond en bracht het tot remise tegen Eric van Leeuwen. Daniël Boom wist
op bord 4 te winnen van Danny v/d Voort, hoewel Danny met een schijf achter
wel nog even met een stevige combinatie terug kwam. Alleen was deze combinatie niet voldoende voor winst of remise. Hiermee kwam het tot 3-5 in het
voordeel van RDC2. Een week later, toen Daniël inviel bij RDC 1, bleek dat de
vader van Ad v/d Voort, Jan v/d Voort was overleden. Een groot verlies voor
damclub Naaldwijk en vrienden en familie v/d Voort, die dan ook sterkte zijn
toegewenst.
Op 3 februari is de wedstrijd tegen Gouda alsnog ingehaald. Cees v/d Bosch
mocht aantreden tegen jeugdspeler Christiaan Visser. Dat je jeugdspelers niet
moet onderschatten bleek hier opnieuw aangezien het tot een remise kwam.
Rinus Kromhout speelde op bord 2 tegen Guus Potjes, waarbij het tot winst
kwam. Daniël Boom speelde een uitermate nauwkeurige klassieke partij die
precies goed uit kwam voor Daniël om te winnen. Op bord 4 won Martijn ook
van Piet van Eden. Hiermee werd dus een verpletterende overwinning van 7-1
in het voordeel van RDC 2 geboekt. RDC 2 staat na de 8e ronde op de 2e plek en
het gevaar van degradatie was hiermee dus al een stuk kleiner.
En wie stond er op 1? Damclub Den Haag, die extreem sterk uitkwam voor een
2e klasse team (teamrating boven 1100). Het werd een spannende avond, aangezien RDC2 ook extreem sterk uitkwam voor een 2e klasse team. Op bord 1
speelde Arno tegen Hans van Woerkom. Dit is in remise geëindigd. Op bord 2
speelde Rinus tegen Jan Kok, een oude bekende voor hem. Maar Jan bleek de
sterkste. Op bord 3 speelde Cees v/d Bosch. Maar helaas heeft hij totaal zijn
seizoen niet en verloor hij van Herman Vroom. Op bord 4 speelde Daniël een
flankaanval tegen Bas Baksoellah, een echte zetjes-speler. Hoewel Daniël posi-
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tioneel heel sterk stond maakte hij een fout waardoor hij toch nog verloor. De
einduitslag was dus weer een verpletterende 7-1 maar deze keer voor de tegenstander. RDC 2 zakt een plek en komt op de 3e plaats. Ze worden ingehaald
door Naaldwijk 2.
De laatste ronde mocht RDC 2 thuis aantreden tegen VELO. Arno Kooloos
mocht aantreden tegen Ben de Koning, die vooral in de breedte sterk is. Helaas
kon de sterkere Arno zich niet genoeg laten gelden om een winst te noteren en
dus werd het 1-1. Cees v/d Bosch nam het op tegen eindspelspeler Jos Vis. Het
kwam tot een 1-1. Daniël mocht plaatsnemen tegen een VELO speler die hij
niet zo goed kent; Ravindra Kewal (naar verluidt ook een eindspelspeler). Tot
het eindspel liet Daniël het echter niet komen, in het late middenspel had Ravindra geen zetten meer. Opkomend talent Carla de Jong nam het op tegen de
ervaren Chiel Overvoorde, maar Chiel won het door zijn veel grotere ervaring.
De einduitslag werd hiermee 4-4.
Even terugblikken. De ambitie van onze voorzitter is helaas niet tot realiteit
geworden. Daarvoor was het team van Den Haag 2 veel te sterk. Maar wellicht
volgend jaar; immers alle andere concurrenten zijn een stuk minder sterk. Er
zijn momenten geweest dat RDC 2 zelfs uit moest kijken voor degradatie, maar
het team van Gouda dacht al te gaan degraderen. Dit bleek een self fulfilling
prophecy.
Uiteraard moet er ook nog een dankwoordje worden gedaan. Wij bedanken
Rinus Kromhout voor het leiden van dit team en voor het binnenhalen van de
meeste punten in dit team. Elke wedstrijd moet het team toch maar weer samengesteld worden en dit deed hij prima. Een ander dankwoordje gaat naar
Cees v/d Bosch. Deze onverwoestbare chauffeur reed iedereen regelmatig naar
de zaal van de tegenstander en ook weer naar huis. Verder danken wij Daniël
Boom, Cees v/d Bosch, Arno Kooloos, Jac van Delft, Martijn Boekee, Cees de
Leeuw en Carla de Jong voor hun inzet achter de borden. Tevens bedanken wij
Teun de Kluyver, die 1 wedstrijd heeft gespeeld, welke uiteraard in remise is
geëindigd.
Volgend jaar gaan we met veel frisse moed en ambitie weer beginnen. Maar
laten we uitkijken voor Gokhan Bagci, die tegen ons team 2 smurfen heeft gehaald. Tot volgend seizoen!
Daniël Boom
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Halve finale junioren
Dit jaar wordt de halve finale junioren op drie verschillende plaatsen gehouden
namelijk: Julianadorp, Hoogeveen en Culemborg. Ik ben in misschien wel de
zwaarste poule ingedeeld in Julianadorp. Ik zit namelijk in de groep met Mitchel
Mensinga, die een vaste plaats heeft bij SNA die ereklasse speelt, Berke Yigitturk, Rene Emmaneel en Arie van der Knaap. Gelukkig gaan de eerste drie in de
poule door dus dat biedt genoeg kansen.
De halve finale wordt op 2 zaterdagen gespeeld; de eerste zaterdag heb ik nu
gehad. De eerste ronde was ik vrij dus kon ik rustig bijkomen van de lange reis
naar Julianadorp. De tweede ronde moest ik tegen Arie van der Knaap. Ik had
hem vooraf op winst gezet maar dit ging niet helemaal volgens plan. Ik speelde
een omsingeling, dit ging allemaal goed totdat ik een fout maakte en hij de
aanval in kon waardoor ik zelfs verloren kwam te staan, maar met het nodige
geluk kon ik het nog remise prutsen.
Snel door dus naar mijn tweede en laatste partij van die dag tegen Rene Emmaneel waar ik het altijd lastig tegen heb. Na een goede opening kwam Rene
onder druk te staan. Hij kwam al vrij snel in tijdnood waardoor hij uiteindelijk
ook de beslissende fout maakte en hij mocht kiezen of hij in een combinatie
wilde lopen of een schijf verliezen. Hij koos zelfs het meest slechte plan en zo
konden mijn eerste twee punten worden genoteerd.
Aanstaande zaterdag 25 maart is de tweede dag waarin ik tegen de twee sterkste spelers kom. Ik sta er op dit moment goed voor en heb er dus vertrouwen
in dat ik me ga plaatsen voor het NK junioren in Westerhaar, wat duurt van 24
tot en met 29 april.
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven?
Wie ben je?
Wim Bremmer
Wanneer en waar ben je geboren?
9 maart 1963 te Veendam
Wat is je burgerlijke staat?
Ongehuwd
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)
Aan de universiteit in Groningen heb ik economie gestudeerd.
Hoe lang dam je al en hoe ben je met dammen begonnen?
Op mijn 10e jaar ben ik na een schooldamtoernooi begonnen bij damclub
Winschoten (Oost-Groningen).
Speel(de) je bij andere clubs?
Ja. Ik ben diverse keren verhuisd en ik heb altijd het uitgangspunt gehanteerd
in de “buurt” te spelen. Het is belangrijk om door het spelen van de onderlinge
je clubgenoten regelmatig te zien, het sociale aspect is erg belangrijk. Uiteindelijk is dat ook voor de teamprestatie en de continuïteit het beste.
Wat is je grootste prestatie op damgebied?
In mijn jeugd heb ik veel NK’s gespeeld bij zowel de aspiranten als de junioren
(meer smaken waren er toen niet). Bij het NK sneldammen zowel bij de aspiranten (1977) als bij de junioren (1982) een keer Nederlands kampioen geworden. Bij de senioren vanaf 1995 tot 2010 regelmatig aan open toernooien meegedaan. Plaats twee in het Open NK (the Hague Open) van 1998 is het beste
resultaat geweest.
Wat vind je het leukste aan dammen?
Bij het spelen van een partij de afwegingen die je voortdurend moet maken. Dit
vooral tussen de strategie, de combinatieve mogelijkheden en de (inschatting
van) van je tegenstander. Ben altijd een fervent sneldammer geweest. Sinds
circa 2011 ben ik ook liefhebber van partijproblematiek waaronder miniaturen.
Na al die jaren vind ik ook heel leuk dat veel dammers mensen zijn die je lang
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kent in je leven. Dammers kom je na verloop van tijd vaak wel weer ergens tegen. Daarnaast kom je mensen tegen uit alle rangen en standen en ook diverse
landen.
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld?
Ik heb in 1995 met diverse spelers uit het Westland in Dakar een heel mooi
toernooi gespeeld. Enorm onder de indruk geraakt van de kracht van de Senegalezen (zelfs op straat!), vooral qua finesses en rekensnelheid.
Hoe vind je de nieuwe damlocatie?
Prima voor de onderlinge, er is voldoende ruimte en een goede catering.
Van welke muziek houd je?
Ik ben gematigd liefhebber en houdt van diverse soorten muziek. Het is net
zoals met het dammen: Gegeven het genre moet je een lied of een partij beoordelen. Daarnaast is genieten iets subjectiefs; het verschilt gelukkig per persoon.
Wat is volgens jou de mooiste plek voor vakantie?
Zuid-Frankrijk en met name de Cevennen. Mooie bergachtige omgeving met
meestal goed weer.
Waar geniet je het meest van?
Moeilijke vraag. Het belangrijkste is om veel en vaak te genieten en met name
ook op de momenten zelf.
Hoe kunnen we volgens jou het beste nieuwe leden (en met name jeugdleden)
werven?
De jeugd laten beginnen op de 64-velden. Dat is beter te overzien en ik heb
vaak van Russen gehoord dat het een “kick” geeft als je de overstap maakt naar
de 100 velden. Werven van senioren is moeilijk omdat de tijdgeest tegen zit.
Wel belangrijk is om door middel van zetjes en dergelijke de schoonheid van
het spel te laten zien. Verder is het spel te remise gevoelig, zeker op grootmeesterniveau. Er moet heel snel iets veranderen, teveel remises op topniveau
is om diverse redenen niet goed. Volgens mij moet vooral onderzocht worden
of met name de topspelers zullen moeten overstappen maken naar de 144 velden! De vroegere topspelers uit Canada zoals Deslauriers (wereldkampioen
1956) waren interessante spelers en echte combinatiespecialisten.
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Wie moet er volgende keer een stukkie schrijven?
Dat wordt Pieter-Jan Rijken.
Verzin een nieuwe vraag voor het volgende interview en geef aan welke bestaande vraag eruit mag?
Eruit: Weet ik niet. De damgerichte vragen moeten in ieder geval blijven.
Erin: Wat is je mooiste moment met RDC?
(Voor mij: Tegen Lunteren promoveren naar de Ereklasse. Geweldige teamprestatie, mogen wij trots op zijn.)
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