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Colofon 

 
SAMENSTELLING BESTUUR 
Rinus Kromhout  voorzitter    (071) 4023677  
Mariëlle Meijer-Kromhout secretaris    (071) 4028520 
Richard Kromhout  jeugdleider    (071) 8884496 
Cor van Dusseldorp  penningmeester   (071) 5215733 
Arie Schoneveld  vice-voorzitter   (071) 4026427 
Laura Andriessen  wedstrijdleider   (015) 2571081 
Jan Oudshoorn  materiaalbeheerder   (071) 4021852 
 
 
REDACTIE KLOKSLAG   WEBSITE 
Eric Hogewoning    http://www.damclubrdc.nl 
Gera Hol 
Mariëlle Meijer-Kromhout 
 
CONTRIBUTIES PER JAAR 
senioren     Euro  96,00 
junioren (geb. na 31-12-1991)  Euro   78,00 
aspiranten (geb. na 31-12-1994)  Euro    66,00 
pupillen (geb. na 31-12-1997)  Euro    60,00 
welpen (geb. na 31-12-2000)  Euro    60,00 
kalenderjaarbetalers te betalen vóór 1 oktober ! 
 
 
ADRES SECRETARIAAT   FINANCIËN 
Oegstgeesterweg 84   Rabobank nr. 35.68.07.614 
2231 BA Rijnsburg    ING rek. nr. 7528071 
tel. 071-4028520    t.n.v. penn.m. R.D.C. 
      Havikshorst 121 
      2317 AM  Leiden 
 
SPEELLOKAAL:    DAMBIBLIOTHEEK: 
Kantine Gemeentewerf   Marc Bremer 
Korte Voorhouterweg 12   Morssingel 137, Leiden 
tel: (071) 4065143    tel: (071) 5661832 
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Van de voorzitter 

Een korte terugblik op het afgelopen seizoen brengt mij ertoe het op sportief 
gebied een succesvol jaar te noemen met het promoveren van twee teams in 
de landelijke klassen als hoogtepunt. Op het persoonlijk vlak werden er ook 
meer dan voortreffelijke prestaties neergezet. Minpuntje vind ik toch wel het 
verminderde clubavond-bezoek, je vraagt je dan ook weleens af: is de formule 
die wij hanteren wel goed of ligt het aan ander factoren? Vandaar dat wij op 
onze laatste algemene ledenvergadering een discussie gevoerd hebben over de 
wenselijkheid om het speeltempo te veranderen. 
 
Er is een ontwikkeling gaande die meer past bij de technische mogelijkheden 
die een elektronische klok nu eenmaal in zich heeft. Over het algemeen bleek 
dat de leden wel voor verandering zijn, en op die manier laten zien dat dam-
mers wel degelijk met hun tijd meegaan. Onze sport is lang niet zo saai als er 
links en rechts wordt gesuggereerd. Alleen heb ik de indruk dat wij er maar 
moeilijk in slagen om op een positieve manier onze sport voor het voetlicht te 
brengen. Dit is ook een van de redenen waarom er zo weinig nieuwe leden zich 
aanmelden bij damclubs terwijl wij als leden van R.D.C. heel goed weten waar-
om we vrijdagavond naar de club gaan, want niks saaiheid en dufheid maar on-
danks harde strijd toch tijd voor een dolletje en een praatje. 
 
Wat ik hiermee wil zeggen is: probeer eens een kennis of vriend mee te nemen 
naar de club om eens een potje te dammen. Het is het echt niet nodig dat die 
nieuwe speler een topper is, want persoonlijk heb ik liever een club met een 
grote 1e klasse dan een vereniging met een waterhoofd waarvan de toppers 
zich zelden of nooit laten zien op de clubavond. 
Het bestuur is vanuit deze gedachte ook nog met een voorstel gekomen om in 
het nieuwe seizoen een aantal open avonden te organiseren waar het club 
element centraal zal staan met wat andersoortige wedstrijden en veel gezellig-
heid. 
Wij hebben al wat suggesties binnen gekregen maar staan open voor nog meer 
ideeën. 
Zo dit was het dan wel weer voor deze keer. 
Ik wil iedere lezer een goede vakantie toewensen en natuurlijk voor degene die 
het niet kunnen laten, veel damplezier. 
 
Rinus Kromhout 
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Van de redactie 
 
Diagrammen zijn een essentieel onderdeel van ons clubblad. We willen dit 
graag standaardiseren en daarom vragen we iedereen die voor Klokslag schrijft, 
om diagrammen te maken met een programmaatje op de FMJD site: 
http://fmjd.org/dias2/ 
 
We hebben diverse designs bekeken en de conclusie is dat Tdam het beste 
leesbaar is, wanneer het afgedrukt wordt in zwart wit (zie voorbeelden onder). 
Het programma is eenvoudig in gebruik: het lege bord is met een muisklik te 
vullen met stenen. Boven het bord kan men wisselen van kleur, een dam selec-
teren, het bord leegmaken of een beginstand opzetten. Links van het bord 
staat een lijst formaten, graag nummer 5 selecteren: Tdam. Als het diagram af 
is, klik je op de "send" knop onder het bord en voila: een mooi diagram. Met de 
rechtermuisknop is die afbeelding te kopiëren naar een bestand of naar Word. 
 

 
Tdam 

 
Dambo sp 

 
Blackwhite 

 
 
Hier wat voorbeelden van de diverse 
mogelijkheden. Tdam is door ons gese-
lecteerd als meest duidelijk, maar we 
staan open voor suggesties. 
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1. selecteer het juiste formaat, TDAM 
2. vul het diagram met behulp van de muis. Een fout is zo gecorrigeerd (2a), 
een kleur is zo gewisseld (2b) en een dam heb je zo (2c). Bij volle standen kan 
het handiger zijn om een beginstand te nemen (2d) en die te bewerken met bv 
2a en 2b. 
3. Als het diagram af is, klik je op send (3) 
4. Het diagram verandert dan van opmaak en door boven de afbeelding op de 
rechtermuisknop te klikken, kan met kiezen voor het opslaan van de afbeelding 
of rechtstreeks kopiëren. 
 
Vragen? Geen vragen? Dan verwachten we volgende keer een mooie serie uni-
forme diagrammen van u. 
 
Tot slot, het volgende clubblad komt begin september uit. Daarom graag 27 
augustus markeren in uw agenda als het weekend waarin u de laatste hand legt 
aan uw volgende serie stukjes. 
Fijne zomer!  

1 

2a 

2b 2c 

2d 

3 
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Damkalender 

 
Vr 17-6-2011 Rabotoernooi 

Vr 24-6-2011 Rabotoernooi 

Vr 1-7-2011  Rabotoernooi 

Vr 8-7-2011  Rabotoernooi 

Vr 15-7-2011 Rabotoernooi 

Vr 22-7-2011 Rabotoernooi 

Vr 29-7-2011 Rabotoernooi 

Vr 5-8-2011  Rabotoernooi 

Vr 12-8-2011 Feestweek toernooi 

Vr 19-8-2011 Blitz 

Vr 26-8-2011 Start Clubkampioenschap 

Za 27-8-2011 Deadline clubblad 

Za 24-9-2011 Johan Kromhouttoernooi 
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Kampioenschap van Rijnsburg Groep A 
 
Door wat last-minute afzeggingen was de A-groep van het Kampioenschap van 
Rijnsburg dit jaar wat onderbezet. Slechts vijf die-hards gingen de strijd met 
elkaar aan. Vijf die-hards betekent vijf rondjes, waaronder iedereen een keertje 
vrij. Met twaalf vrijdagen zou je dan ook denken dat de A-groep al hoog en 
breed uitgespeeld was voor de Algemene Ledenvergadering. Maar helaas liep 
het allemaal net even anders. 
 
Het begin liep nog goed. De eerste twee rondes volle bak (dat klinkt een stuk 
beter dan ‘twee potjes’). Cor ging enthousiast van start om de perfecte score 
van Frerik in het clubkampioenschap te evenaren. Na twee rondes was dan ook 
al duidelijk dat beide Richards en Laura dit jaar geen kampioen gingen worden. 
Richard Kromhout en Laura hadden al drie verliespunten en Richard Meijer 
deed het met twee verliespunten niet veel slechter, zeker als je bedenkt dat hij 
één van die twee rondes vrij was. Alleen Marc kon enigszins in het spoor blijven 
van Cor, met een overwinning en een rondje vrij. 
 
Daarna kwam obstakel één: de provinciale beker. Tijdens het sneldammen van 
de ZHDB had op geheel ‘rechtvaardige’ wijze de loting plaatsgevonden voor 
een vooruit te spelen wedstrijd en het RDC-viertal mocht aantreden tegen het 
altijd lastige Schiedam 2. Alle vier bekerdeelnemers deden echter ook mee in 
het Kampioenschap van Rijnsburg, dus met maar vijf deelnemers betekende 
dat de eerste vrijdag zonder partijen voor de A-groep. Maar gelukkig, daarna 
hadden we de vaart er weer goed in. Wederom volle bak, waarin Marc zijn eer-
ste averij opliep en Cor dus alleenheerser werd. Vervolgens: Goede Vrijdag, de 
tweede damloze vrijdag. Cor kwam de week daarna (alweer volle bak!) twee 
punten los door zelf te winnen van Laura, terwijl Marc niet verder kwam dan 
een puntje tegen Richard Meijer. 
 
Nog een weekje later sloten beide Richards het achterhoedegevecht af en was 
het alleen nog wachten op de ontknoping: de titanenstrijd tussen Marc en Cor. 
Met een welverdiende vakantie en een tweetal cursusdagen  bereidde Marc 
zich optimaal voor om het gat met Cor – precies twee punten – te kunnen dich-
ten. Op de laatste officiële speeldag kwam die wedstrijd en... bleek die voorbe-
reiding voldoende. Marc won van Cor en kwam zo op gelijke hoogte. Enige 
probleem: de barrage. Met nog slechts een paar weken te gaan tot de ALV luk-
te het helaas niet om een geschikte dag te vinden voor de barrage.  
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Op het moment van schrijven is het dan ook nog niet helemaal zeker wie er 
met de felbegeerde eretitel Kampioen van Rijnsburg aan de haal zal gaan. De 
eerste dag van het Rabotoernooi moet daarin uitsluitsel geven. Wordt dus wel-
licht vervolgd. 
 
Voor de statistici nog even de eindstand: 
 

1. Cor van Dusseldorp 4-6 

1. Marc Bremer  4-6 

3. Richard Meijer  4-5 

4. Richard Kromhout  4-2 

5. Laura Andriessen  4-1 

Richard Meijer 
 

Kampioenschap van Rijnsburg Groep B 
 
Het was weer ouderwets spannend in Groep B, ondanks wat de eindstand mis-
schien doet vermoeden.  
 
Jac is helaas op plek 7 geëindigd, maar heeft minder punten gehaald dan ver-
wacht zou kunnen worden door zijn vertoonde spel. Door foutjes op het einde 
gingen partijen toch net te vaak verloren. Hierdoor zal hij volgend jaar weer in 
de eerste klasse uitkomen. Ook volgend jaar in de eerste klasse uitkomend is 
Rinus. Hij haalde net een puntje te weinig om zich te kunnen handhaven.  
Op plaats 4/5 zijn Arno en Jan geëindigd. Dit betekent dat Jan volgend jaar zijn 
debuut mag gaan maken in de hoofdklasse! 
 
Om de plaatsen 1-3 werd lang een verwoede strijd gestreden. Uiteindelijk 
moest Steven voortijdig afhaken en gingen Arie en Mariëlle door tot het einde. 
Dit leverde een gelijke stand op waarna een barrage volgde. Hiervan won Arie 
de eerste wedstrijd en naar verluidt blunderde hij in de tweede, waardoor ook 
hier weer een gelijke stand. In de versnelde barrage trok Arie uiteindelijk aan 
het langste eind, waardoor hij zich kampioen van de Groep B mag noemen. 
 

Laura Andriessen  
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Nog even de eindstand voor de volledigheid: 
 
1 Mariëlle Meijer-Kromhout 6 - 10 
2 Arie Schoneveld 6 - 10 
3 Steven den Hollander 6 - 7 
4 Jan Oudshoorn 6 - 5 
5 Arno Kooloos 6 - 5 
6 Rinus Kromhout 6 - 4 
7 Jac van Delft 6 - 1 
 

  
 

Kampioenschap van Rijnsburg Groep C 
 
In groep C is de strijd om het kampioenschap nog in volle gang. Door heel veel 
afzeggingen heeft niet iedereen zijn wedstrijden kunnen halen en Jan Parlevliet 
heeft zich uit de groep teruggetrokken, waardoor er een groepje van 5 over-
bleef. 
 
Jasper heeft helaas geen punt gehaald in deze groep, volgende keer beter! 
Dan op de gedeelde 3e plaats voorlopig Marco en Martijn. Martijn gaat nog te-
gen Jan S. spelen, maar op moment van schrijven is nog niet bekend wat hier-
van de uitslag is geworden. Deze wedstrijd zal ook gelijk bepalen wie zich kam-
pioen van de C-groep mag gaan noemen. Jan heeft de beste kaarten hiervoor, 
maar als hij verliest van Martijn zal er een barrage volgen met Nico en dan lig-
gen alle opties weer open.  
 
Erg spannend dus nog in groep C en binnenkort volgt de ontknoping! 
 
Tussenstand: 

1. Jan Schijff   3-6 
2. Nico Mul  4-6 
3. Martijn Boekee 2-2 
4. Marco de Leeuw 3-2 
5. Jasper Verhoef 4-0 

 
Laura Andriessen 
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Kampioenschap van Rijnsburg Groep D 
  
De groep begon met 7 spelers waarvan vooraf niet duidelijk was wie er nu de 
favoriet was. Helaas trok Nico Schoneveld zich terug vanwege een slechter 
wordende gezondheid en het feit dat hij zich niet meer zo kan motiveren om in 
clubverband te blijven dammen. Ik hoop dat hij ons nog wel met interesse zal 
blijven volgen. 
 
Dan nu het toernooi. Voor Jacob Hoek is het nog steeds wel wennen; hij gaat 
wel vooruit maar een hele partij spelen tegen senioren blijft toch lastig. 
Gert van Delft Had ik vooraf nog wel een kans toe bedacht bovenin maar Gert 
gunt iedereen wel een puntje. Jan Lute begint allengs beter te dammen en wist 
zelfs een keer te winnen. Voor alle toekomstige tegenstanders geldt dan ook 
dat een gewaarschuwd mens voor 2 telt. Nummer 3 was Kees Majoor: deze 
persoon is vooral bezig met promotie van het damspel en is niet bezig met het 
behalen van een geweldig resultaat. Dat je dan ook derde wordt, is niet meer 
dan logisch. Meer kan ik er ook niet van zeggen. 
 
Teun de Kluyver verraste iedereen door tot en met de laatste ronde mee te 
doen om de eerste plaats. Jammer voor hem was dat Anton in een hele goede 
vorm stak en afgetekend eerste werd met maar 1 verliespunt en heel overtui-
gend iedere tegenstander onderuit haalde en zodoende met 2 punten voor-
sprong kampioen werd. 
  
Eindstand: 
  Aw  Ptn 
1 Anton van Dusseldorp 5 - 9 
2 Teun de Kluyver 5 - 7 
3 Kees Majoor 5 - 6 
4 Jan Lute 5 - 4 
5 Gert van Delft 5 - 3 
6 Jacob Hoek 5 - 1 
  

Rinus Kromhout 
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Rijnsburg wint damthriller 
 

Zaterdag stond de promotiewedstrijd tussen het tweede tiental van Rijnsburg en 
het team van van Stigt Thans op het programma. 
Niemand kon bevroeden dat deze wedstrijd in een regelrechte damthriller zou ein-
digen. 
 
Het tweede tiental wist in de Nationale Competitie in haar klasse op een tweede 
plek te eindigen. Deze plek geeft recht op het spelen van een promotie-wedstrijd, 
teneinde op deze manier promotie af te dwingen naar de eerste klasse. Tegen-
stander werd het sterke van Stigt Thans uit Schiedam. Gezien de krachtsverhoudin-
gen zou het een spannende strijd worden, want beide teams zijn aan elkaar ge-
waagd. En dat werd het dan ook. 
 
Casper Vroegop trof de sterkste tegenstander van van Stigt Thans, Edwin Torn. 
Hoewel Casper behoedzaam zijn partij wist op te zetten en zodoende de stand ge-
lijkwaardig wist te houden, kwam hij toch nog in tijdnood. In deze fase maakte hij 
met nog 2 seconden op de klok een grote fout en verloor hij kansloos. 
Gelukkig was Arno Kooloos goed bij de les. Met een partij “uit het boekje” bracht 
hij zijn tegenstander in grote problemen. Het duurde dan ook niet lang of hij kon 
de stand gelijktrekken met een overwinning. Albert Huisman scoorde hierna een 
dikke remise tegen de gevaarlijke P. Lansbergen. Hierna kwamen we weer op ach-
terstand door het onfortuinlijke verlies van Jan Schijff die in het late middenspel 
een afwikkeling verkeerd interpreteerde. De tegenstanders bleven op voorsprong 
omdat Martijn Boekee, Jack van de Plas en Jan Parlevliet, ondanks prima partijen, 
niet verder wisten te komen dan een remise. 
 
Bij de stand van 6-8 in het voordeel van de tegenstander was er wel wat aan de 
hand op de overige borden die nog speelden. In de partij van Nico Mul kon het nog 
alle kanten op. In de partij van Steven den Hollander tegen A. van Huet had eerst-
genoemde wel voordeel, maar of dit voldoende was voor winst was nog de vraag. 
Grote problemen voor Arie Schoneveld waren echter reden voor groter zorg. 
Om de stand gelijk te trekken moest er nog iemand winnen en dan moesten ook de 
resterende partijen nog minimaal in remise eindigen. Nico Mul speelde echter een 
uitstekende partij tegen L. Mous. Met voordeel ging hij het eindspel in maar dit 
was niet voldoende voor de winst, de remise was echter dik verdiend. Niet veel 
later verrichtte Steven een waar kunststukje door ondanks de grote druk waaron-
der hij stond toch de partij overtuigend te winnen. 
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Hiermee kwam de stand gelijk en wist Arie, zij het met kunst en vliegwerk ook zijn 
partij met een remise af te sluiten. Dit betekende een eindstand van 10-10 gelijk. 
 
Omdat er die middag een beslissing moest vallen heeft de K.N.D.B. bepaald dat de-
ze beslissing door middel van sneldammen tot stand moet komen. Albert en Arie 
wisten beiden overtuigend te winnen, maar daartegenover stonden de verliespar-
tijen van Jack en Casper.Omdat de rest van de wedstrijden in remise eindigden, en 
dit was op sommige borden echt niet de meest verwachte uitslag, werd de stand 
opnieuw gelijk met 10-10. 
 
Deze uitzonderlijke en zeer stressvolle situatie komt maar weinig voor binnen de 
damsport, en het was voor de toeschouwers dan ook een genoeglijk schouwspel. 
In de laatste sneldamsessie ging het dan uiteindelijk wel goed voor de spelers van 
Rijnsburg. Casper Vroegop gaf dit keer het goede voorbeeld door zijn sterke tegen-
stander nu op remise te houden. Met snelle overwinningen van Arie Schoneveld en 
Albert Huisman kwam het team op voorsprong. Toen daar ook de overwinning van 
Arno Kooloos nog bij kwam was het duidelijk dat we dit keer wel gingen winnen. 
Nadat de resterende partijen in remise waren geëindigd was de eindstand 13-7 in 
het voordeel van het Rijnsburgse team. Met deze overwinning is promotie naar de 
landelijke eerste klasse een feit. Zelden beleefde de Rijnsburgse damclub een der-
gelijk enerverende middag. 

Arie Schoneveld 
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Cor van Dusseldorp sneldamkampioen 
 
Vrijdag 3 juni vond het jaarlijkse sneldamtoernooi weer plaats. Met 16 spelers 
was het een goed bezet toernooi. Ook deed er een nieuwe jeugdspeler mee: 
Karthik, hij heeft deze keer nog geen punt gehaald, maar volgende keer lukt dit 
vast wel! 
Zoals de titel al zegt is Cor kampioen geworden, alleen Bas wist iets terug te 
doen door van Cor te winnen, maar dit was niet genoeg. Dit onder andere door 
verlies van Bas tegen Laura en gelijk spelen tegen Arno en Richard K.  
Arie wist een knappe 3e plaats te bereiken door in de laatste ronde te winnen 
van Richard K.  
Al met al een geslaagd toernooi en verder spreekt de eindstand denk ik wel 
voor zich. 
 

Ranglijst  
 

    AW +   =   - Pt  

    1     1  Cor van Dusseldorp     8   7  -  0  -  1    14    
    2     2  Bas  Messemaker     8   5  -  2  -  1    12    
    3     6  Arie  Schoneveld     8   5  -  0  -  3    10    
    4     5  Eric Jan van Reenen     8   4  -  1  -  3     9    
    5     3  Richard  Kromhout     8   3  -  3  -  2     9    
    6     4  Laura  Andriessen     8   4  -  1  -  3     9    
    7     8  Rinus  Kromhout     8   4  -  1  -  3     9    
    8     9  Arno  Kooloos     8   3  -  3  -  2     9    
    9    11  Marco de Leeuw     8   4  -  1  -  3     9    
   10    12  Cees de Leeuw     8   3  -  2  -  3     8    
   11     7  Teun de Kluyver     8   3  -  2  -  3     8    
   12    10  Martijn  Boekee     8   2  -  3  -  3     7     
   13    14  Jan  Oudshoorn     8   3  -  1  -  4     7     
   14    13  Anton van Dusseldorp     8   2  -  2  -  4     6     
   15    15  Jacob Hoek     8   1  -  0  -  7     2     
   16    16  Karthik Srirangam     8   0  -  0  -  8     0     
 
 

Laura Andriessen 
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Beker 

 
Beker is altijd een leuke competitie in het voorjaar. Zolang je wint mag je door, 
zodra je verliest kan je met zomerstop. Maar dit jaar had de KNDB iets nieuws 
bedacht, een soort Champions League systeem: met poules en pas vanaf de 
kwartfinales een knock-out. Maar voordat we de landelijke beker mochten spe-
len, moesten we eerst natuurlijk nog provinciaal spelen. Ook hier was een ver-
andering, want per 1 januari 2011 zitten we natuurlijk in een nieuwe provincia-
le bond. Gelukkig hadden ze de opzet genomen van onze oude provinciale 
bond, dus er veranderde niet zo veel. 
 
Er hadden zich 9 teams ingeschreven provinciaal en om dit aantal op een han-
dig aantal van 8 te krijgen, werden er 2 teams uitgeloot die eerst een ronde te-
gen elkaar mochten spelen, om zodoende op 8 te komen. Wij waren de geluk-
kige die een extra ronde mochten spelen en wel tegen Schiedam 2 in Schiedam. 
Helaas konden we Frerik niet opstellen provinciaal omdat hij op het moment 
van de beker, in het NK meespeelde. Maar ook met Cor, Marc, Richard Meijer 
en mijn persoontje, waren wij een maatje te groot voor Schiedam 2. Een mak-
kelijke overwinning van Marc en de rest speelde daarna vrij gemakkelijk naar 
remise toe. Zo, eerste horde genomen.  
 
De laatste drie rondes van de provinciale beker werden op 1 zaterdag gespeeld. 
Ikzelf deed niet mee en dus viel Mariëlle in. Tot aan de finale liep het vrij soe-
peltjes, maar in de finale werd 4-4 gespeeld tegen Schiedam 1, wat opmerkelijk 
veel overeenkomsten toonde met Schiedam 2. Maar in de barrage verloor er 
niemand en wist Richard met een overwinning de eerste provinciale beker van 
de ZHDB  binnen te halen. 
 
Nu mochten we het landelijk gaan proberen. Marc had aangegeven liever inval-
ler te zijn, dus zo trokken Cor, Frerik, Richard en ik op naar den Haag, waar we 
het in de eerste poule mochten opnemen tegen SNA uit Heerhugowaard, TDV 
uit Tilburg en Denk en Zet Hardinxveld Giesendam. 
 
De eerste ronde tegen Hardinxveld ging het bij mij helemaal mis. Ik stond heel 
erg goed, maar liep op bijna onverklaarbare wijze in een 2 om 3 naar dam. 
Daarnaast ging het bij Richard ook goed mis en wist Cor een goede stand niet 
te winnen. Frerik won dan wel vrij eenvoudig met een aardig zetje, maar een 5-
3 nederlaag was ons deel. De ronde erna tegen SNA wisten we wel te winnen. 
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Al viel de uitslag van 5-3 wat tegen gezien de standen op de borden. De laatste 
ronde moesten we winnen en dan hadden we nog een goede kans om door te 
gaan. Hoop bordpunten halen was ook erg handig. Richard en ik wisten relatief 
snel en eenvoudig van onze tegenstanders te winnen. Frerik kwam in de ope-
ningsvariant van zijn tegenstander terecht en moest van ellende in een dam 
trappen om niet gelijk helemaal verloren te staan. Maar nadat zijn tegenstan-
der een dam had, wist die niet meer wat hij moest doen en langzamerhand 
kreeg Frerik weer kansen, zijn tegenstander werd steeds nerveuzer en ja hoor, 
hij liep ergens in, dam kwijt, schijven achter en Frerik gewonnen.  
 
Dat waren 6 punten, echter Cor had zijn dag niet, want hij liep ook in een dam, 
maar zijn tegenstander maakte het wel af. Met een 6-2 overwinning, was er 
nog niks zeker. Al snel hadden wij uitgerekend dat de enige uitslag bij de wed-
strijd tussen SNA en Hardinxveld geen 6-2 voor SNA mocht wezen. Bij alle an-
dere uitslagen waren wij door. Lange tijd stond SNA 4-0 voor en leek het 6-2 
voor SNA te worden. Hardinxveld kwam terug tot 4-2, maar het laatste bord 
leek helemaal gewonnen voor SNA. Gelukkig voor ons, bleef er gevochten wor-
den en met een paar kleine blundertjes aan de SNA kant, werd het toch remise 
en waren wij door. PFFF dat viel niet mee. 
 
De tweede dag, was onze poule Huissen, Schiedam en VGO Hoornaar. Marc 
deed weer mee, want Frerik had het te druk met het nachtleven in Salou. De 
eerste ronde mochten we weer eens tegen Schiedam, zoals Marc voor de wed-
strijd al opmerkte, ik heb toch wel respect voor die jongens, elke keer weer te-
gen ons dammen en elke keer weer verliezen en het toch maar blijven probe-
ren. Zoals Marc al zei wonnen wij weer. Ik veegde mijn tegenstander van het 
bord, Richard en Cor kregen wel voordeel, maar geen echte winstkansen en 
Marc wist steeds meer voordeel te verkrijgen en langzaam een gewonnen 
stand op het bord te krijgen. Een duidelijke 6-2 en nu zouden we toch wel af 
zijn van Schiedam. 
 
De tweede ronde mochten we tegen Hoornaar, mijn tegenstander bakte er 
weinig van en liep na 10 minuten al in een dam en gaf op. Het duurde daarna 
nog 1,5 uur voordat de volgende partij uit was. Richard werd van het bord af-
geklapt en ook Marc leek heel slecht te staan. Gelukkig wist Marc op tijd remise 
eruit te halen, maar Cor wist niet in de buurt van winst te komen tegen een 
toch wel zwakke tegenstander en 4-4 was het resultaat. Nu moesten we de 
laatste wedstrijd tegen Huissen ook een goed resultaat neer-zetten om door te 
komen, er vanuit gaande dat Schiedam wel weer zou verliezen. Huissen speel-
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de met drie GMI’s en een sterke remise speler. Het plan was dat de sterke re-
mise speler tegen Richard zou spelen en omdat Richard niet zo heel bekend is 
en een toch niet al te hoge rating heeft, zou hij misschien wel op winst gaan 
spelen, wat hij normaal nooit doet. En ja, zo geschiedde, Richard kreeg een 
krachtige flankaanval en toen haalde zijn tegenstander een doorbraak uit voor 
een schijf, alleen had hij niet goed gekeken, want Richard kon met 1 zet zowel 
damhalen voorkomen als de doorbraak neutraliseren. Zijn verbouwereerde te-
genstander gaf gelijk op.  
 
Dat het Cor zijn toernooi nog niet was, bleek ook nu weer, Cor liep weer in een 
combinatie, hij rommelde nog wel even door, maar aan verlies viel niet te ont-
komen. Ik zelf speelde een bizarre partij, met vele decorwisselingen, maar uit-
eindelijk werd het vrij eenvoudig remise. 3-3 en alleen Marc nog tegen de 
nummer 10 van de wereld Pim Meurs. Maar Marc speelt graag tegen wereld-
toppers. Soms krijg je wel het gevoel bij Marc, dat hij speelt op het niveau van 
zijn tegenstander, heeft hij een zwakkere tegenstander, dan speelt hij zwakker 
dan als hij een sterke tegenstander heeft. En ook vandaag bleek dat weer het 
geval. In een mooie wedstrijd kregen ze allebei een doorbraak. Met nog een 
minuut of 4 op de klok offerde Marc een schijf om de doorbraak van zijn tegen-
stander af te remmen. Zijn tegenstander had keuzeslag en besloot eens rustig 
te gaan nadenken. Iets te rustig, want toen hij had besloten en wilde gaan 
slaan, bleek hij door zijn vlag te zijn. Een 5-3 overwinning was ons deel en eer-
ste in de poule. We hadden de kwartfinale gehaald. Er werd geloot en wat 
bleek, we mochten in de kwartfinale weer tegen Huissen. ’s Avonds hebben we 
onze jaarlijkse traditie weer voortgezet en een bezoek gebracht aan huize Ho-
gewoning-Hol. Waar wij weer heerlijk van Eric's kookkunsten hebben mogen 
genieten en een gezellige avond hadden. 
 
Vol goede moed trokken wij op naar Huissen om onze kwartfinale te gaan spe-
len. We hadden Frerik weer bij ons. Maar ja Huissen had ook een verrassing 
naast Pim Meurs hadden ze nu ook nog maar Baljakin opgetrommeld. Ja je 
moet toch wat. Frerik wilde absoluut niet tegen Baljakin, dus werd besloten 
Frerik op bord 2 neer te zetten, en gelukkig voor hem, mocht hij tegen Pim 
Meurs. Richard, Cor en Frerik speelde goede partijen en kwamen wel onder 
druk te staan, maar wisten toch remise te behalen. Ik zelf kreeg een hele goede 
stand, maar op het moment dat ik het kon gaan verzilveren, overzag ik een of-
fer, die ik eerder in de partij wel had gezien. Het offer en achterlopen bleek op 
slag uit te zijn. Een 5-3 nederlaag en weg beker-dromen. Daarna mochten wij 
nog verliezersrondes spelen, maar ja dat is helemaal niets. We rolden nog wel 
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Micone uit Tilburg op met 6-2, wat 7-1 had moeten zijn als Frerik gewoon een 
damvang van 2 zetten diep had gezien. En daarna voor plaats 5 speelde we 
twee maal 4-4 tegen Hijken, maar omdat Frerik in de reguliere wedstrijd in een 
2 om 4 was getrapt tegen Hans Janssen, werden we zesde. 
 
Op zich wel een behoorlijke prestatie zesde van Nederland, maar het gevoel 
blijft dat het toch beter kon. Misschien dat het inherent is aan het rapid tempo, 
dat er toch relatief veel geblunderd wordt. Of misschien was het ons toernooi 
niet, want volgens Cor spelen wij in de even jaren beter. Dus als dat klopt doen 
we het volgend jaar beter! 
 

Richard Kromhout 
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Zomertoernooien 2010 (deel 3 en slot) 
 
Tsja, ik had aangekondigd dat ik drie delen over de zomertoernooien van 2010 
zou schrijven. Later werd dit alleen over het Den Haag Open. En vandaag kom 
ik tot de conclusie dat een analyse van de laatste drie partijen er gewoon niet 
inzit. Belangrijk is dan altijd om na te gaan waarom het niet gelukt is om iets op 
papier te zetten, noch voor het clubblad van maart, noch voor het clubblad van 
juni. Bij deze dan toch maar een analyse. 
Belangrijk is altijd het begin moment. Eenmaal begonnen staat een analyse na-
tuurlijk zo op papier. De vraag is alleen hoe en wanneer begin je. Uiteraard heb 
ik de afgelopen maanden meerdere keren de PC aangezet om te beginnen met 
dit derde deel, maar de eerste zinnen kwamen er maar niet uit. Terugkijkend 
ben ik bang dat dat twee duidelijke redenen heeft. Aan de ene kant waren 
twee van de drie partijen die nog op de rol stonden eigenlijk best wel saai. 
Daarnaast, het is inmiddels al weer een tijdje geleden, een nieuw seizoen ligt al 
weer achter ons, en dan is schrijven over niet actuele partijen toch een hele 
opgave. Inspiratie is dan ook moeilijk te vinden. 
Nu staat mij bij dat ik juist in deel twee een heel betoog heb gehouden over 
inspiratie, de Muze en kunst. Eigenlijk zou ik dan ook dit stukje niet moeten 
schrijven. Maar ja, aardse belofte maakt aardse schuld… 
 
Cor van Dusseldorp – Ben Provoost  
   1.32-28 17-22  17.49-44  2- 8  33.32-27 12-17  49.37-31 23x26 

   2.28x17 11x22  18.45-40 19-23  34.38-32 17-22  50.14-10 18-22 

   3.37-32  6-11  19.33-28 13-19  35.43-38 22x31  51.10- 4 13-18 

   4.41-37 12-17  20.39-33 17-22  36.26x37 18-22  52.15-33 26-17 

   5.46-41  1- 6  21.28x17 11x31  37.50-44 13-18  53.33-29 17-12 

   6.34-29  8-12  22.36x27  9-13  38.40-34 24-30  54.29-33 12- 1 

   7.40-34 19-23  23.47-41  4- 9  39.33-29  9-13  55.33x 6 18-23 

   8.35-30 14-19  24.43-39 12-17  40.29-24 30-35  56. 6-33  1- 6 

   9.30-24 19x30  25.41-36  7-11  41.38-33 19x30  57.33-38  6-28 

  10.34x14 23x34  26.33-28 17-22  42.33-28 22x33  58. 4-36 28-17 

  11.39x30 10x19  27.28x17 11x31  43.39x10 30x50  59.38-24 17-12 

  12.31-27 22x31  28.36x27  6-11  44.10- 4 50-22  60.36-41 12- 7 

  13.36x27  5-10  29.39-33 11-17  45.25-20 22-36  61.41x 5 

  14.44-39 10-14  30.44-39 17-22  46. 4-15 36-47 

  15.41-36 15-20  31.48-43 22x31  47.42-38 47x29 

  16.30-25 20-24  32.37x26  8-12  48.20-14 29-23 

 

Wat valt er over deze partij te zeggen. Niet veel dus. Ben en ik spelen altijd re-
mise tegen elkaar.  Vorig jaar in de halve finale heb ik hem zelfs twee dammen 
voor gegeven, maar zelfs dat was niet aan Ben besteed. Bij deze wedstrijd lijkt 
het er een beetje op, alsof we het allebei wel goed vinden. Ben probeert met 
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zijn standaard druk spelletje wat voordeel te krijgen, ik probeer de stand geslo-
ten te houden, een klassiekje zou in mijn voordeel zijn. Eigenlijk zoals we ook al 
op het NK 2006 tegen elkaar speelden. De terechte opmerking van Bas (Mes-
semaker) was dan ook dat dit wel de saaiste partij van de ronde had moeten 

zijn. 
Had moeten zijn inderdaad, want onderweg 
ging er toch nog wel wat fout. Zo is 24.43-39 
een wat merkwaardige zet. Gewoon 24.44-39 
is logischer en sterker. De argumentatie is een-
voudig. Zwart probeert wit van veld 27 te du-
wen, wit probeert er te blijven staan. De schij-
ven in het centrum vormen een solide forma-
tiebasis om zwarte acties over veld 22 in de 
kiem te smoren, meestal zit er dan wel een 1 
om 2 in. En hiervoor is schijf 43 belangrijker 
dan een schijf op 44. Dus tsja. 

 
Maar goed, het wordt allemaal nog een stukje 
erger. Ben is een paar keer achtergelopen en ik 
heb een paar keer opgevangen.  
Deze stand zag ik natuurlijk al een tijdje aan-
komen. Ik had besloten dat ik hier kon kiezen 
tussen 35.43-38, 35.50-44 of als back-up plan 
35.32-28. 
Als eerste kwam ik erachter dat 35.50-44 het 
niet helemaal is. Er volgt dan 35… 22*31 
36.26x37 16-21! en omdat op 37.37-31 een 
simpel zetje volgt met 24-30, 23-29 en 13-18 is 

een plausibel verloop 37.40-34 3-8 38.37-31 21-26 39.31-27 24-29! 40.33X24 
19X30 en de witte stand rammelt aan alle kanten. 
Het tweede plan is 35.43-38 waarbij ik de volgende variant zag: 35… 22x31 
36.26x37 18-22 37.32-27 22x31 38.37x26 13-18! (dreigt) 39.38-32 18-22! 
40.32-27 22x31 41.26x37 16-21 en zwart heeft controle over veld 27. Ook niet 
erg aantrekkelijk dus. 
Meest voor de hand liggend is dan ook 35.32-28 23x21 36.26x28 en omdat 40-
34-29 dreigt heeft zwart niet beter dan 36…18-23 37.42-38 23x32 38.38x27 en 
wit staat op 27, komt op 28 en de partij loopt saai remise. 
Maar er gebeurde toen iets geks. Ik dacht een tijdje na over mijn 35e zet en 
probeerde een keuze te maken tussen 35.43-38 en 35.50-44. Ik was dus hele-
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maal 35.32-28 vergeten. Vele minuten zweten en uiteindelijk kwam dus 35.50-
44 uit de hand. Een zet later kwam ik ook al niet tot 37.32-27 maar speelde ik 
nog een gekke zet. Vervolgens word ik door Ben keurig netjes in de pan gehakt. 
Leuk modelfragmentje trouwens, goed om eens te analyseren. 
In tijdnood neem ik dan maar een nood-coup. Zetten worden door elkaar ge-
haald en na mijn 50e zet staat de volgende stand op het bord. Inderdaad ben ik 
zo ongeveer al mijn schijven kwijt. Maar ik had nog een truc waarvan ik dacht 
dat die wel de remise zou opleveren. Het lastige was, Ben had nog een paar 
minuten en gebruikte deze volledig voordat hij zijn zet speelde. 
 

Heel moeilijk is het dan om met een pokerface 
te blijven zitten, dus ik was opgestapt van het 
bord en ijsbeerde wat rond het bord. 
Nadat Ben inderdaad 50… 18-22 speelde, 
moest ik mij dan ook bedwingen om direct te 
gaan zitten en de remise te maken. Beter is om 
een paar minuutjes te wachten en te controle-
ren of alles goed gezien is. Dit bleek inderdaad 
het geval dus de volgende zetten werden ge-
speeld: 51.10-4 13-18 52.15-33!! De bedoeling 
van Bens voorgaande zet was natuurlijk om 

hier te winnen met 52… 26-31 53.33x6 31-36 enzovoort. Ben schrok dan ook 
even toen hij erachter kwam dat na 52… 26-31 53.33x11! volgt, en vanwege 
slagplicht is de remise een feit. Ben probeerde nog wat, maar het mocht niet 
meer baten, de remise was een feit. 
 
Voor de liefhebbers nog even de winst vanuit het laatste diagram. Het handigst 
is gewoon 50… 35-40 en een tweede dam halen. Zwart beschermt zijn schijven 
op 13 en 18 door een keer 3-8 en 26-12 te spelen. De 1 om 2 die er dan ik kan 
zitten verliest door overmacht. 
Maar zoals al gezegd, partijen tussen Ben en mij worden altijd remise. Na af-
loop van de partij was Ben dan ook zo teleurgesteld dat hij akkoord ging om 
drie dagen later in Nijmegen in de eerste ronde een remise af te spreken. Voor 
Ben kwam dat goed uit omdat hij niet op zondag speelt, ik voorzag een extra 
rustdagje, waar ik wel een beetje aan toe was. 
Mijn vrijdagpartij was een hele speciale. Tegen Kees Thijssen had ik nog nooit 
een punt gehaald. Tenminste, niet in een slak-partij. Bij het NK rapid had ik eind 
2009 Kees vreselijk ingeblikt. Deze partij bleek een keerpunt te zijn. Een ver-
dienstelijke remise was het resultaat van vier uurtjes ploeteren. 
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Cor van Dusseldorp – Kees Thijssen  
   1.32-28 17-21  14.27-22 18x27  27.39-34 18-23  40.43-39 13-19 

   2.34-30 11-17  15.34-29 23x34  28.34-30 24-29  41.30-25 20-24 

   3.40-34  6-11  16.40x20 15x24  29.45-40  5-10  42.44-40 11-17 

   4.45-40  1- 6  17.28-23 19x28  30.40-34 29x40  43.22x11 16x 7 

   5.50-45 21-26  18.33x31 12-18  31.35x44 23-29  44.47-42  7-11 

   6.30-25 17-21  19.30x19 13x24  32.28-22 21-26  45.42-38  8-12 

   7.34-30 11-17  20.32-27 21x32  33.43-39 19-23  46.39-34  9-13 

   8.38-32 20-24  21.37x28 26x37  34.39-33 10-15  47.25-20 24x15 

   9.40-34  7-11  22.41x32 14-19  35.33x24 14-20  48.33-29 13-18 

  10.31-27 18-23  23.46-41 10-14  36.25x14  9x29  49.27-22 18x27 

  11.44-40 13-18  24.41-37 17-21  37.38-33 29x38  50.29x16 27-31 

  12.43-38  8-13  25.36-31  9-13  38.42x33 15-20 

  13.49-43  2- 8  26.31-27  4- 9  39.48-43  3- 9 

 

We komen er in na de dertiende zet van Kees. 
Je zou zeggen, standaard standje, geen schij-
ven geruild, symmetrisch. Het resultaat van 
een kwartiertje aanschuiven. Niets is minder 
waar. Kees en ik deden samen ruim twee uur 
over deze zetten. 
Dus besloot ik hier maar om eens vaart te ma-
ken. Na 14.27-22 18x27 15.34-29 23x34 
16.40x20 15x24 17.28-23 19x28 18.33x31 12-
18 19.30x19 13x24 20.32-27 21x32 21.37x28 
26x37 22.41x32 waren we niet alleen 8 zetten 

verder maar ook 14 schijven.  
 
We zijn een paar zetten verder. Kees heeft een 
visje uitgegooid in de hoop op een zet als 
30.47-41. Na 10-15 staat zwart dan zo goed als 
gewonnen. Immers, wit kan aan de korte vleu-
gel niet meer spelen, en aan de lange vleugel 
zijn de mogelijkheden ook zeer beperkt. 
De stand had ik echter aan zien komen en ik 
had geen problemen met het gedwongen ver-
volg 30.40-34 29x40 41.35x44 23-29 42.28-22. 
De stand is wat rommelig geworden, maar nog 
volkomen in evenwicht. In tijdnood delen we 

nog wel wat speldenprikjes uit, maar dat blijft onbeloond. 
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De laatste poging komt van Kees. Nog steeds 
voor de vijftigste zet heeft hij de Coup Royal in 
stelling gebracht, en wit moet een beetje reke-
ning houden met 9-13-18 en 12-17-22. Maar 
als die dreiginkjes geneutraliseerd worden, is 
de muziek er snel uit. 
Als volgt werd de meest directe weg naar de 
remise afgelegd 46.39-34 9-13 47.25-20! 24x15 
48.33-29 13-18 49.27-22 18x27 50.29x16 27-31 
en omdat nu 51.16-11 en 52.11-7 volgt, bood 
Kees maar remise aan. Na ampele overwegin-

gen besloot ik dat maar aan te nemen.  
 
Het eerste punt was dus binnen. In Nijmegen, een week later, zou ik weer re-
mise spelen tegen Kees, maar dan vanuit een hele slechte stand. Dat laatste 
maakt toch niet meer uit, Kees wint niet meer van mij . 
 
De laatste ronde werd wel weer een interessante partij. Tegenstander was Frits 
Luteijn, een ideale tegenstander om een echte topklassering te halen. Frits 
speelt meestal leuke partijen en ik heb een goede score tegen hem. Een echte 
winstmogelijkheid dus. 
 
Frits Luteijn – Cor van Dusseldorp  

   1.32-28 19-23  14.36x27 11-17  27.47-41 11-16  40.34-30 25x34 

   2.28x19 14x23  15.46-41 17-22  28.50-45  6-11  41.40x18 27-32 

   3.37-32 10-14  16.41-36 22x31  29.41-36 21-27  42.18-13 32x41 

   4.35-30 20-25  17.36x27 12-17  30.32x21 16x27  43.36x47 28-32 

   5.33-29  5-10  18.27-21 16x27  31.38-32 27x38  44.39-33 26-31 

   6.31-27 17-21  19.32x12  8x17  32.33x42 23-28  45.33-29 31-36 

   7.30-24 21-26  20.38-32  3- 8  33.42-38 18-22  46.29-24 32-37 

   8.41-37 11-17  21.49-43  7-11  34.38-32  9-14  47.13- 9 10-14 

   9.40-35  6-11  22.33-28  9-14  35.32x23 13-19  48. 9x20 37-42 

  10.38-33 14-19  23.28x19 14x23  36.24x13  8x28  49.47x38 36-41 

  11.43-38 19x30  24.43-38 17-21  37.29-24 22-27  50.20-14 41-47 

  12.35x24 17-22  25.38-33  4- 9  38.48-43 11-17  51.14-10 47x20 

  13.45-40 22x31  26.42-38  1- 6  39.24-19 14x23 

 

Via een aantal omzwervingen zijn we beland in een bekende stand. Frits heeft 
er zo’n dertig jaar geleden al eens een boek over geschreven. Vandaar dat ik 
had besloten om hier de idee van Eric, gelanceerd op de jeugdtraining naar wat 
voelt een eeuwigheid geleden, te gebruiken. 
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15… 17-22 16.41-36 22x31 17.36x27 12-17! 
Wit kan met goed fatsoen alleen maar de part-
ijzet 18.27-21 spelen. Hierdoor ontstaat een 
heel ander soort speltype dan waar Frits op 
aanstuurde (Drost-systeem). Zie ook het vol-
gende diagram. 
Slechts een enkele keer is deze stand voorge-
komen, waarvan dus een opvallend hoog aan-
tal keren RDC spelers. Wit moet in deze stand 
kiezen tussen een drietal plannen. 
De ruil 32-28x28 om zo een aanval te spelen. 

Proberen schijf 23 te winnen door herhaald achter te lopen. 
Een keer te komen tot de ruil 24-19 13x33 39x19. 
 
Persoonlijk vind ik de tweede optie de meest 
consequente, echter ook dan heb ik een voor-
keur voor de zwarte stand. Het leuke, maar 
ook moeilijke van de zwarte stand is om 39-33 
te blijven verhinderen met zetjes of korte stra-
tegische varianten. Lukt dit, en moet wit de 
aanval op schijf 23 doorzetten met zijn schijven 
uit het centrum, dan lukt het zwart om en de 
aanval op 23 te stoppen en een goed centru-
moverwicht te krijgen. De opbouw, die ik in de 
partij wel weer moest vinden - ook voor mij 
was de stand een tijd geleden - bevalt mij prima, en zie ik nog steeds als de te 
volgen opbouw. 

 

Dit is zo ongeveer de cruciale stand. Het beste 

speelt wit nu 26.33-28 9-14 27.28x19 14x23 

28.42-38 11-16 29.39-33 1-7! Omdat 33-28 nu 

verhinderd is door 21-27 en 15-20 kan zwart de 

zet 21-27 goed timen. Zwart houdt daar dan 

een licht initiatief aan over.Frits maakte echter 

een kleine, maar belangrijke fout door 26.42-

38(?) te spelen. Ook mijn antwoord is niet zo 

goed. Beter kan zwart 1-6 en 11-16 omdraaien. 
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In beide gevallen is 33-28 verhinderd door 25-30 en 9-14, echter na 11-16 heeft 

zwart op 48-42 de ruil 21-27x27 tot zijn beschikking. Door kleine zetjes heeft 

wit dan grote problemen. 

De problemen van wit in beeld. 28.33-28 is 
verhinderd door 25-30 en 9-14. Leuk is ook de 
combinatie 28. 41-36 6-11 29.33-28 21-27 
30.28x19 27-31 31.36x27 15-20 32.24x4 13x22 
33.4x13 8x19 met winst voor zwart.  
Frits wachtte dus maar een paar zetjes met 
28.50-45 6-11 29.41-36. De vraag is nu of zwart 
er goed aan doet om 29.21-27 te spelen of om 
die nog uit te stellen met 29.2-7. Het nadeel 
van het laatste is dan wit nog kan afhaken met 
30.33-28 9-14 31.28x19 14x23 32.48-42 21-27 

33.32x21 16x37 34.24-19 13x33 35.39x19 10-14 36.19x10 15x4. Zwart heeft 
dan wel 7 tempi voorsprong en staat ook duidelijk beter, de vraag is alleen of 
het voldoende is voor de winst. De partijvariant heeft het voordeel dat wit 
voorlopig niet los komt, of beter gezegd, niet los zou moeten kunnen komen. 

Het cruciale moment van de partij. Ondanks dat 
de opening bekend was, waren we toch in tijd-
nood gekomen. Iets te enthousiast ging ik hier 
verder met 32… 23-28?. Na deze zet lukt het wit 
om los te komen. Het werd nog wat rommelig, 
maar de partij eindigde wel in een gelijkwaardi-
ge remise. Ik kan mij echter niet aan de indruk 
onttrekken dat ik hier beter had kunnen spelen, 
bijvoorbeeld 32… 11-17 en verder met schijf 2 
aansluiten. Zwart heeft dan de controle over de 
velden 21 en 22 en in het verlengde daarvan 27 

en 28. 

Waarschijnlijk was dit de grote kans om de tweede plaats te bemachtigen. He-
laas werd het dus ‘slechts’ een vierde plaats, net naast het podium. Al met al 
was ik echter tevreden met het spel en het resultaat. En natuurlijk het vooruit-
zicht dat de zomer er weer aankomt en een nieuw toernooi in het verschiet ligt. 
Mocht ik daar ook naar tevredenheid van mijzelf presteren dan zal ik overwe-
gen om daarvan weer een verslag te doen.   Cor van Dusseldorp 
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Halve finales vrouwen 2011 (deel 2) 
 
Weet u het nog? Hoe de stand halverwege de halve finales vrouwen was. Het 
was enorm spannend met 5 kanshebbers voor 3 plekken. 1 van die 5 was eigen-
lijk al zo goed als zeker. Het ging dus voor 4 spelers om 2 plaatsen voor het NK. 
Ik was nog 1 van de 4 kanshebbers. Eind mei ging de strijd weer verder. Ik was 
in het voordeel, want ik moest alleen nog 3 wedstrijden tegen de 3 andere 
kanshebbers. Dus eigenlijk had ik alles in eigen hand. Maar zo simpel als ik het 
hier nu opschrijf is het natuurlijk niet. De strijd barstte half mei in volle hevig-
heid los! 
 
De eerste wedstrijd van deel 2 was tegen Agita Marterere. “Wie?” hoor ik u 
denken. Agita is de vriendin van Ron Heusdens, komt ergens uit het oostblok 
vandaan en woont zo’n 1,5 jaar in Nederland. Ze heeft een behoorlijke rating 
van 1172. Dus dat was nog  niet zo eenvoudig. U vraagt zich natuurlijk af hoe de 
wedstrijd verliep. Veel kan ik me er niet meer van herinneren. Normaal zet ik 
de wedstrijden gelijk in de database. Echter in die periode stopte mijn PC er 
opeens spontaan mee. En kennelijk is daarmee de wedstrijd niet opgeslagen in 
de database. Wat ik me herinner, is dat het een draak van een partij was. Al-
thans van mijn kant kwamen niet de beste zetten uit de hoge hoed. Toen ik 
echter na de tijdnood de overgebleven staand beoordeelde, was mijn stand wel 
wat minder, maar een remise kon ik er wel uit halen. Aangezien mijn directe 
concurrenten ook remise speelden, bleef de tussenstand onveranderd. 
 
Begin juni stond de volgende wedstrijd op het programma. Dit keer tegen Ma-
rijke Koers. Een bekende van jongs af aan. Mijn laatste sportieve ontmoeting 
dateerde van het NK 2009. In die partij kwam ik redelijk eenvoudig een schijf 
voor, maar door een onnauwkeurigheid wist ik die voorsprong niet te verzilve-
ren met winst. Dus ik had goede hoop voor deze wedstrijd. Zo lang ik niet zou 
verliezen, was er nog niets aan de hand. Dan zou ik de laatste ronde moeten 
winnen van Jorien Alink. Winnen zou het allemaal natuurlijk makkelijker ma-
ken. Maar ja, zie maar eens te winnen van een ongeveer even sterke tegen-
stander. De wedstrijd liep wel lekker. Ik kreeg alle mooie velden in handen. Zie 
hiervoor onderstaand diagram.  
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Mijn mooie stand werd (uiteraard) verbroken 
met 31-26 22*31 26*37. Hierna speelde ik 2-8, 
even een wachtzet.  Na 37-32 komen wij in de 
volgende diagram terecht. 
 
 
 
 

 
In deze stand kon ik een mooie doorbraak ne-
men. Die nam ik dan ook graag (24-29 33*24 
19*30 35*24 23-28 32*23 18*40). Ze speelde 
nog wel even door, maar dat was nog maar 
heel even. Ik ging dus met 2 punten weer naar 
huis. 
 
 
 
Door deze winst was ik Marijke kwijt geraakt als directe concurrente. Agita had 
nog steeds 1 punt meer dan mij. Mijn laatste tegenstander Jorien Alink stond 
op een punt achterstand. In de laatste wedstrijd ging het er dus om, erop of 
eronder. Ik was in het voordeel omdat ik ‘slechts’ remise hoefde te spelen. Het 
klink weer zo lekker eenvoudig, hè? Jorien, met 100 ratingpunten meer dan 
mij, moest winnen om zich te plaatsen. Het werd een partij met een rustige 
aanval. Rustig ? Een aantal RDC toeschouwers (ja, het bekerteam speelde op 
dezelfde locatie), stonden te kijken en dachten in onderstaande stand dat ik 
een schijf ging verliezen. Echter ze hadden mijn mooie wending niet gezien van 
af een afstandje. 
 
Nu lijkt wit (Jorien) met wit een schijf te 
kunnen winnen door 33-29 22*33 31*11 
06*17, gevolgd door 38-32. Als wit dit had 
gedaan, had ik 17-22 gespeeld. 29*38 en 22-
28 32*23 18*20. Dan gingen er een boel 
schijven het doosje in. Iets wat ik natuurlijk 
niet erg vond, met het oog op de remise. 
Er volgde echter 44-39, waarna ik mijn aanval 
rustig voortzette.  
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Rond zet 30 volgde een 3 om 3. Verder niets aan de hand, al ruimde het wel 
lekker op. De partij kabbelde voort, waarbij ik tijdvoordeel had. Dat voordeel 
verdween ook langzaam maar zeker. Ik wilde natuurlijk niet verliezen en 
gebruikte daarvoor mijn tijd. Na de tijdnood was er een volkomen 
gelijkwaardige 6 om 6 op het bord. We speelden nog een paar zetten door, 
maar remise was de uitslag. 
Zodoende bleef ik dus nog 1 punt voor en eindigde ik keurig boven de 
(plaatsings)streep. In november mag ik voor de derde keer op rij deelnemen 
aan het NK vrouwen. Dit toernooi wordt evenals vorig jaar gehouden in 
Zoutelande. 

Mariëlle Meijer-Kromhout 
 

Pl Naam rating 1 2 3 4 5 6 7 8 W Wi Re Ve 

1 Lotte Aleven  903 X 1 2 2 2 2 2 2 7 6 1 0 

2 Agita Marterere  1172 1 X 1 2 1 2 2 1 7 3 4 0 

3 Mariëlle Meijer - Kromhout  1000 0 1 X 1 2 2 1 2 7 3 3 1 

4 Jorien Alink  1105 0 0 1 X 1 2 2 2 7 3 2 2 

5 Marijke Koers-van Genderen  1045 0 1 0 1 X 1 2 2 7 2 3 2 

6 Iepie Poepjes-Koopman  969 0 0 0 0 1 X 1 2 7 1 2 4 

7 
Annemieke Stunnenberg  
- van de Kraats  

1030 0 0 1 0 0 1 X 1 7 0 3 4 

8 Nicole Schouten  859 0 1 0 0 0 0 1 X 7 0 2 5 
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven? 

 
Wie ben je? 
Gera Hol of om helemaal volledig te zijn: Wilhelmina Hermina Geertruida Hol 
 
Wanneer en waar ben je geboren? 
12 uur 8 februari 1975, Marsdijk 6 te Lienden 
  
Wat is je burgerlijke staat?  
Ongehuwd, samenwonend 
 
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)? 
Plantenveredeling en gewasbescherming aan de Universiteit van Wageningen 
 
Hoe lang dam je al? 
Minstens 20 jaar, ik vond nog een notatiebiljetje uit 1991.  
 
Speel(de) je bij andere clubs? 
Ik ben als tiener begonnen bij DEZ Ochten, helaas is die club inmiddels ter ziele. 
Toen ik in Leiden kwam wonen (1999) ben ik lid geworden van RDC, want daar 
was het gezelliger dan in Leiden. Van 2006-2009 heb ik nog onderlinge ge-
speeld bij Huissen en nu speel ik alleen externe competitie bij RDC. 
 
Wat is je grootste prestatie op damgebied? 
Natuurlijk ben ik er trots op dameskampioen van Wales te zijn geweest, maar 
dat is strikt genomen checkers en geen dammen. Dus dan is het simpel: de re-
mise tegen Tanja Chub in het NK dames.  
 
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld? 
Nijmegen 2007. Leuke partijen, het ging aardig. Salou en Brunssum scoorden 
wat hoger voor het sociale gedeelte, maar daarvoor ga je niet naar een dam-
toernooi natuurlijk  
 
Van welke muziek houd je? 
Klassiek: wel opera, geen piano. Dan nog een allegaartje: Beautiful South, Pater 
Moeskroen, Loreena McKennitt, Within Temptation, Luca Turilli, Metallica met 
de San Francisco Symphony Orchestra, The Dubliners.  
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Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast) 
Plezier houden in het spelen en dat geldt ook voor daarnaast. O en publiceren 
in Nature. 
 
Chocomel of Cola onder een dampartij. (geen andere keus, koelkast is leeg) 
Cola. Maar thee is altijd beter natuurlijk. 
 
Op welke (liefst foute) acteur(s)/actrice(s)/artiest(e)(n) ben je toen je toen je 
nog een kind of  puber was verliefd geweest? 
Knight Rider maakte wel indruk. Of KITT eigenlijk.  
 
Waar geniet je het meest van? 
Als er iets moeilijks lukt 
 
Wat moeten we nog van je weten wat hierboven nog niet aan bod is gekomen? 
Ik ben ook blije moeder van Mark en enthousiast onderzoeker van plant-
bodem interacties. In de bodem zitten bacteriën, schimmels, aaltjes en nog 
veel meer moois. Als je het interessant vindt, kom dan naar de open dag van 
het Nederlands Instituut voor Ecologie op 10 september in Wageningen. 
 
Wat is je volgende zet? Als beginnetje is gespeeld 32-28, 18-23, 34-29, 23x34 
40x29, 19-24. Iedereen die gedwongen wordt, mag één volgende zet doen. 
37-32 
 
Ok, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (Of 
noem een getal tussen de 0 en 25 waarmee we loten.) 
Laura Andriessen 
 
Verzin een nieuwe vraag voor het volgende interview en geef aan welke be-
staande vraag eruit mag? 
 
Weg: Chocomel of Cola onder een dampartij. (geen andere keus, koelkast is 
leeg) 
Nieuw: Met wie wil je nog wel eens een partijtje schuiven? 

 
Gera Hol 
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Freriks combinatiehoekje 
 
En weer een nieuw hoekje! Gewaarschuwd zijn degenen die aantreden, want ik 
heb het idee dat ze nu wat lastiger zijn dan ze voorheen waren (?) Lastig in te 
schatten blijft het wel. Probeer niet te veel te spieken en veel oplos-plezier! (of 
een-aantal-seconden-kijken-en-daarna-gefrustreerd-wegleggen-plezier)  
 

 
 
1.37-31 26x37 2.48-42 37x48 3.33-28 48x45 
4.28-22 27x18 5.23x5 45x18 6.24-20 25x14 
7.5x27 18x31 8.36x27 
 

 
 
1.24-19 13x24 2.37-31 26x28 3.33x11 24x44 
4.38-33 21x32 5.33-29 6x17 6.29-24 20x29 
7.43-39 44x33 8.42-38 33x42 9.48x10 5x14 
10.34x1 
 

 
 
1.31-27 22x31 2.34-30 35x24 3.28-23 19x37 
4.38-32 37x28 5.33x11 24x44 6.11-7 1x12 
7.43-39 44x33 8.42-38 33x42 9.48x10 4x15 
10.25x3 
 
 

 
 
1.35-30 24x35 2.34-30 35x24 3.32-27 23x21 
4.49-43 17x28 5.31-27 21x32 6.37-31 26x37 
7.43-38 32x34 8.40x7 11x2 9.41x5 
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1.37-32 26x46 2.28-22 46x43 3.38x49 17x39 
4.49-43 20x29 5.43x1 

 

En voor de echte bikkels (Cor, blijf 
maar weg): 
 
 

 
 
1.33-29 23x45 2.39-34 22x33 3.32-27 21x41 
4.44-40 26x37 5.43-39 33x44 6.47-42 37x48 
7.36x47 48x30 8.47-42 45x34 9.49x9 13x4 
10.35x2 

 
 

Frerik Andriessen 
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