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Mariëlle Meijer-Kromhout secretaris    (071) 4028520 

Richard Kromhout  jeugdleider    (071) 8884496 
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Eric Hogewoning    http://www.damclubrdc.nl 
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Mariëlle Meijer-Kromhout 

 
CONTRIBUTIES PER JAAR 

senioren     Euro  96,00 

junioren (geb. na 31-12-1992)  Euro   78,00 

aspiranten (geb. na 31-12-1995)  Euro    66,00 
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kalenderjaarbetalers te betalen vóór 10 juli ! 
 

 
ADRES SECRETARIAAT   FINANCIËN 
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      Havikshorst 121 
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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 
  

Beste lezers, 

  

Het september-nummer van ons onvolprezen clubblad ligt weer voor jullie. 

Een korte terugblik leert ons dat wij de afgelopen tijd 2 ieu e  lede  e  ee  
echt nieuw lid hebben mogen verwelkomen op onze clubavonden, namelijk: 

Arjen de Mooij, Cees van den Bosch en Denise van Dam. 

Echt weg zijn de eerste twee nooit geweest, maar dit voelt voor ons weer als 

vanouds en jullie vinden alle 3 dat onze clubavonden een goed begin van het 

weekend zijn, wat je eigenlijk niet kan missen. 

 

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Nico Schoneveld, die de weg is 

gegaan van al de levenden. Op nevenstaande pagina staat een in memoriam. 

 

Wat ons onderkomen betreft zijn er weer hoopvolle ontwikkelingen; zo zijn wij 

op verzoek van Wethouder van Duijn opnieuw in gesprek over het huren van 

een ruimte in het gemeenschapshuis. Er wordt naarstig gezocht naar een op-

lossing, om voor ons als kleine club te komen tot een redelijke huurprijs. 

Ik heb goede hoop dat wij er uit kunnen komen. Wordt vervolgd zou ik zo zeg-

gen. 

 

Schreef ik in het vorige nummer dat wij misschien met een viertal en een zestal 

mee gingen doen in de provinciale competitie, nu kan ik meedelen dat dit ge-

lukt is en dat het zestal topfavoriet is voor de titel in zijn klasse... Kan ik tenmin-

ste weer schrijven dat er een team kampioen moet worden (wat volgens een 

bekend lid van onze club een R.D.C. ziekte is) 

 

Tot slot wens ik iedereen veel dam en lees plezier toe. 

  

Rinus Kromhout 
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In memoriam 
 

Nico Schoneveld 

 

Geboren 12 maart 1931                   Overleden 25 augustus 2012  
 

We wisten wel dat Nico Schoneveld zijn gezondheid langzaam achteruit 

ging. Toch kwam het bericht van zijn overlijden op zondag 26 augustus voor 

ons tamelijk onverwachts, want bij mijn laatste bezoek aan hem kondigde 

hij met het voor hem zo kenmerkende optimisme aan: "Als ik weer een 

beetje ben opgeknapt dan kom ik mijn vrienden van de club weer eens op-

zoeken." Jammergenoeg is dat er niet meer van gekomen. 

 

Nico was geen groot dammer, dat zei hij zelf ook altijd, maar het was wel 

een liefhebber van het damspel. Niet dat hij geïnteresseerd was in welke 

opening er op bord kwam of welke theoretische variant er in een bepaalde 

stand de beste was, nee daar was Nico niet van. 

 

 Gewoon een lekker potje dammen met spelers van zijn niveau, een gezellig 

praatje, soms nog even wat over R.B.B. kletsen met een borreltje erbij. 

Dat was voor hem de ideale vrijdagavond invulling, daarbij ging het hem wel 

aan het hart dat zijn soort dammers langzamerhand van de club verdween, 

want er bleef steeds minder club over, en er kwam steeds meer damacade-

mie, en dat vond hij jammer. 

 

Anderzijds was hij er enorm trots op dat wij als damclub zo ver gekomen 

waren in het land en noemde hij ieder lid van de club zijn vriend. 

Meer dan 60 jaar was hij aan onze club verbonden, niet altijd even intensief, 

maar wel een lid met een grote sociale belangstelling voor ons allemaal. 

Dat zullen we vooral gaan missen, de warme belangstelling voor de mens 

achter de dammer. 

 

Namens alle leden van R.D.C. wens ik zijn nabestaanden veel sterkte toe om 

dit verlies te dragen. Moge hij ruste in vrede. 

Rinus Kromhout 
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Van de redactie 
 
Na een gebruikelijk lange formatieperiode is daar toch weer een clubblad. Dit-

maal met een bijzondere pluim voor Richard Meijer. De redactie was zeer ver-

heugd om de dag na de eerste competitiewedstrijd meteen al een verslag te 

ontvangen van die wedstrijd, compleet met geanimeerde beschrijving en dat 

terwijl hij al 2 andere stukjes moest ophoesten. Nogmaals dank!  

 
Ondertussen worstelde de reactie wel om de foto's van het JKT- en Rabotoer-

nooi een plaatsje te geven. Deze bleken helaas niet meer te passen (sorry Ma-

riëlle, kun je ze misschien op de website zetten?) 

 

Tot slot, er is altijd een volgend clubblad, dus houd uw ogen, oren en potlood 

scherp om eind november weer iets te schrijven te hebben! 

 
Damkalender 
 

Dag   Datum   wedstrijd 

Vrijdag  21 september 2012  Clubcompetitie 

maandag  24 september 2012  Damlust Gouda 2 - RDC 1 provinciaal 

Donderdag  27 september 2012  Subtoptraining van Martijn vd Klis 

Vrijdag  28 september 2012  Bekertoernooi 

Zaterdag  29 september 2012  Damlust - RDC 1 

Zaterdag  29 september 2012  RDC 2 - IJmuiden 2 

maandag  1 oktober 2012  Velo 2 - RDC 2 provinciaal 

Vrijdag  5 oktober 2012  Clubcompetitie 

vrijdag  12 oktober 2012  RDC 1 provinciaal - KDC Katwijk 

Vrijdag  12 oktober 2012  Clubcompetitie 

Zaterdag  13 oktober 2012  Damvereniging VBI 2 - RDC 1 

Zaterdag  13 oktober 2012  RDC 2 vrij 

Donderdag  18 oktober 2012  Subtoptraining van Martijn vd Klis 

vrijdag  19 oktober 2012  RDC 2 provinciaal - De Lier 2 

Vrijdag  19 oktober 2012  Clubcompetitie 

vrijdag  26 oktober 2012  RDC 1 prov - DID Bergambacht 

Vrijdag  26 oktober 2012  Clubcompetitie 

Zaterdag  27 oktober 2012  RDC 1 - GDC Gorinchem 

Zaterdag  27 oktober 2012  SNA 3 - RDC 2 

woensdag  31 oktober 2012  DOS Delft 2 - RDC 2 provinciaal 

Vrijdag  2 november 2012  Clubcompetitie 

Donderdag  8 november 2012  Subtoptraining van Martijn vd Klis 
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vrijdag  9 november 2012  Kijk Uit Zegveld - RDC 1 provinciaal 

Vrijdag  9 november 2012  Clubcompetitie 

Zaterdag  10 november 2012  Heijmans Excelsior - RDC 1 

Zaterdag  10 november 2012  RDC 2 - SNA 2 

vrijdag  16 november 2012  RDC 2 prov - Constant Charlois 2 

Vrijdag  16 november 2012  Clubcompetitie 

maandag  19 november 2012  LDC Leiderdorp - RDC 1 provinciaal 

Vrijdag  23 november 2012  Georgievtoernooi 

Zaterdag  24 november 2012  RDC 1 - Van Stigt Thans 

Zaterdag  24 november 2012  Zenderstad - RDC 2 

Donderdag  29 november 2012  Subtoptraining van Martijn vd Klis 

Vrijdag  30 november 2012  Clubcompetitie 

vrijdag  7 december 2012  RDC 1 provinciaal - Damlust Gouda 2 

Vrijdag  7 december 2012  Clubcompetitie 

Zaterdag  8 december 2012  RDC 2 - HDC 2 

Zaterdag  8 december 2012  TDC - RDC 1 

vrijdag  14 december 2012  RDC 2 provinciaal - Velo 2 

Vrijdag  14 december 2012  Clubcompetitie 

Donderdag  20 december 2012  Subtoptraining van Martijn vd Klis 

Vrijdag  21 december 2012  Clubcompetitie 

  



R D C 8 
 

Roosters Clubkampioenschap Hoofdklasse 

 

 

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

1 Jan Oudshoorn                         

2 Arie Schoneveld                         

3 Arno Kooloos                         

4 Rinus Kromhout                         

5 Mariëlle Meijer-Kromhout                         

6 Steven den Hollander                         

7 Jan Schijff                         

8 Arjen de Mooij                         

9 Richard Meijer                         

10 Thomas Wielaard                         

11 Richard Kromhout                         

12 Cor van Dusseldorp                         

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Wedstrijdleider 
Richard Meijer  

 

einddatum clubkampioenschap: 22 februari 2012 

Speeltempo:   Fischer systeem: 60 min + 1 min per zet erbij. 

     Jeugd: 50 min + 10 s per zet. 

Promotie degradatie regeling 
Groep A: nr. 1-8 Hoofdklasse 

Groep B: nr. 9-12 Hoofdklasse + 1-4 Eerste klasse 

Groep C: nr. 5-13 Eerste klasse   
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Roosters Clubkampioenschap Eerste klasse 
 

 

Spelers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Cees van den Bosch                           

2 Denise van Dam                           

3 Jacob Hoek                           

4 Jan Lute                           

5 Jac van Delft                           

6 Teun de Kluyver                           

7 Gert van Delft                           

8 Anton van Dusseldorp                           

9 Kees Majoor                           

10 Nico Mul                           

11 Jan Parlevliet                           

12 Martijn Boekee                           

13 Marco de Leeuw                           

 
Speelschema 
ronde 1 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 

ronde 2 14-8 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 1-2 

ronde 3 2-14 3-1 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 

ronde 4 14-9 10-8 11-7 12-6 13-5 1-4 2-3 

ronde 5 3-14 4-2 5-1 6-13 7-12 8-11 9-10 

ronde 6 14-10 11-9 12-8 13-7 1-6 2-5 3-4 

ronde 7 4-14 5-3 6-2 7-1 8-13 9-12 10-11 

ronde 8 14-11 12-10 13-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

ronde 9 5-14 6-4 7-3 8-2 9-1 10-13 11-12 

ronde 10 14-12 13-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

ronde 11 6-14 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-13 

ronde 12 14-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 

ronde 13 7-14 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 

    

Wedstrijdleider:   Rinus Kromhout 

einddatum clubkampioenschap: 22 februari 2012 

Speeltempo:   Fischer systeem: 60 min + 1 min per zet erbij. 

     Jeugd: 50 min + 10 s per zet. 

Promotie degradatie regeling 
Groep A: nr. 1-8 Hoofdklasse 

Groep B: nr. 9-12 Hoofdklasse + 1-4 Eerste klasse 

Groep C: nr. 5-13 Eerste klasse 
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Alternatieve toernooitjes 
 

Ook dit jaar zullen er weer een aantal toernooitjes met bijzondere regels wor-

den georganiseerd als afwisseling op de clubavonden. Al deze toernooitjes zul-

len om ongeveer 23:00 uur afgelopen zijn.  

 

Bekertoernooi: 28 september 2012 

Het idee is dat de sterkste speler altijd zal moeten winnen om 2 punten te kun-

nen pakken. Bij een eventuele remise, wint de zwakkere speler. Sterkte wordt 

bepaald aan de hand van de KNDB ratinglijst. 

Bijvoorbeeld: Cor van Dusseldorp tegen Kees Majoor: als deze partij in remise 

eindigt, wordt deze partij gewonnen verklaard voor Kees! 

 

Georgievtoernooi: 23 november 2012 

Ook in dit toernooi zal de uiteindelijke uitslag altijd in 2-0 eindigen. Er wordt 

begonnen met 15 min op de klok. Bij een remise wordt doorgespeeld met de 

tijd die over is op de klok, tot er iemand heeft gewonnen of iemand door de 

klok is gegaan.  

 

Nieuwjaarstoernooi: 4 januari 2013 

Als altijd worden de deelnemers voor dit toernooi in teams verdeeld en speelt 

iedereen tegen iemand van ongeveer dezelfde speelsterkte. En ook een mooie 

gelegenheid om iedereen een heel gelukkig 2013 te wensen! 

 

Simultaan: 1 maart 2013 

De simultaangever is nog niet bekend, maar het bestuur is hard op zoek naar 

een leuke tegenstander. Dus kom allemaal om het die simultaangever zo moei-

lijk mogelijk te maken!   
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Speelte po’s i  de verschille de co petities 
 

Beste leden,  

 

Omdat er tijdens de ALV wat vragen waren over welk speeltempo nou in welke 

competitie werd gebruikt, staat er hieronder een overzichtje. 

Eventuele wijzigingen voorbehouden. 

 

Onderlinge competitie: 

- Clubkampioenschap: 60 min + 1 min per zet 

- Kampioenschap van Rijnsburg: 60 min + 1 min per zet 

- Piet van Egmond trofee: 60 min + 1 min per zet 

NB: jeugdspelers spelen met een alternatief tempo: 50 min + 10 sec per zet 

 

Externe competitie: 

- Nationale Clubcompetitie: 50 zetten in 2 uur + 1 uur voor de volgende 25 

zetten 

- Provinciale competitie: 50 zetten in 1,5 uur + 20 min om de partij af te 

maken 

o Jeugdspelers: speeltempo 60 min voor hele partij, noteren niet 

verplicht! 

o Begintijd is 19:45 uur! 
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Teamsamenstelling en rooster RDC 1 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tot 

1. Denise van Dam             

2. Cor van Dusseldorp             

3. Eric Hogewoning             

4. Steven den Hollander             

5. Richard Kromhout             

6. M.M. Meijer-Kromhout             

7. Richard Meijer             

8. Arjen de Mooij             

9. Eric-Jan van Reenen             

10. Thomas Wielaard             

 

 

Dag   Datum   wedstrijd 

Zaterdag 

 

15 september 2012 

 

RDC 1 - Micone 

Zaterdag 

 

29 september 2012 

 

Damlust - RDC 1 

Zaterdag 

 

13 oktober 2012 

 

Damvereniging VBI 2 - RDC 1 

Zaterdag 

 

27 oktober 2012 

 

RDC 1 -GDC Gorinchem 

Zaterdag 

 

10 november 2012 

 

Heijmans Excelsior - RDC 1 

Zaterdag 

 

24 november 2012 

 

RDC 1 - Van Stigt Thans 

Zaterdag 

 

8 december 2012 

 

TDC - RDC 1 

Zaterdag 

 

5 januari 2013 

 

RDC 1 - DC Dordrecht 

Zaterdag 

 

19 januari 2013 

 

Constant-Charlois Rotterdam - RDC 1 

Zaterdag 

 

2 februari 2013 

 

RDC 1 - Lent 

Zaterdag 

 

16 februari 2013 

 

Den Haag - RDC 1 

     

Zaterdag  10 maart 2013  Nacompetitie Nationale competitie 

  

Teamcaptain : Richard Kromhout 

  Anemonenstraat 6 

  2231 KJ  Rijnsburg 

  (071) 8884496 

  nu990055512@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

  

mailto:nu990055512@hotmail.com
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Teamsamenstelling en rooster RDC 2 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tot 

1. Laura Andriessen             

2. Martijn Boekee             

3. Gera hol             

4. Albert Huisman             

5. Arno Kooloos             

6. Nico Mul             

7. Jan Parlevliet             

8. Jack van der Plas             

9. Arie Schoneveld             

10. Jan Schijff             

11. Casper Vroegop             

 

Het tweede tientalteam speelt met een roulatiesysteem. 

 

Dag   Datum   wedstrijd 

Zaterdag 

 

15 september 2012 

 

DES Lunteren 3 - RDC 2 

Zaterdag 

 

29 september 2012 

 

RDC 2 - IJmuiden 2 

Zaterdag 

 

13 oktober 2012 

 

RDC 2 vrij 

Zaterdag 

 

27 oktober 2012 

 

SNA 3 - RDC 2 

Zaterdag 

 

10 november 2012 

 

RDC 2 - SNA 2 

Zaterdag 

 

24 november 2012 

 

Zenderstad - RDC 2 

Zaterdag 

 

8 december 2012 

 

RDC 2 - HDC 2 

Zaterdag 

 

5 januari 2013 

 

Zaanstreek 2 - RDC 2 

Zaterdag 

 

19 januari 2013 

 

RDC 2 - Samen Sterk 2 

Zaterdag 

 

2 februari 2013 

 

Denk en Zet 2 - RDC 2 

Zaterdag 

 

16 februari 2013 

 

RDC 2 - DVSB 2 

     Zaterdag 

 

10 maart 2013 

 

Nacompetitie Nationale competitie 

 

 

Teamcaptain : Arie Schoneveld   

  Oranjelaan 99   

  2231 DG  Rijnsburg 

  (071) 4026427 

  heerai@live.nl  

mailto:heerai@live.nl
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Teamsamenstelling en rooster RDC provinciaal 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tot 

1. Frerik Andriessen            

2. Cor van Dusseldorp            

3. Steven den Hollander            

4. Richard Meijer            

5. Arjen de Mooij            

6. Arie Schoneveld            

7. Thomas Wielaard            

 

Dag   Datum   Wedstrijd 

vrijdag 

 

14 september 2012 

 

RDC 1 provinciaal - LDC Leiderdorp 

maandag 

 

24 september 2012 

 

Damlust Gouda 2 - RDC 1 provinciaal 

vrijdag 

 

12 oktober 2012 

 

RDC 1 provinciaal - KDC Katwijk 

vrijdag 

 

26 oktober 2012 

 

RDC 1 provinciaal - DID Bergambacht 

vrijdag 

 

9 november 2012 

 

Kijk Uit Zegveld - RDC 1 provinciaal 

maandag 

 

19 november 2012 

 

LDC Leiderdorp - RDC 1 provinciaal 

vrijdag 

 

7 december 2012 

 

RDC 1 provinciaal - Damlust Gouda 2 

maandag 

 

16 januari 2013 

 

KDC Katwijk - RDC 1 provinciaal 

zondag 

 

29 januari 2013 

 

DID Bergambacht - RDC 1 provinciaal 

woensdag 

 

15 februari 2013 

 

RDC 1 provinciaal - Kijk Uit Zegveld 

 

Teamcaptain : Cor van Dusseldorp 

  Havikshorst 121 

  2317 AM Leiden 

  (06) 13387057 

  cor.van.dusseldorp@gmail.com 

 

mailto:cor.van.dusseldorp@gmail.com
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Teamsamenstelling en rooster RDC 2 provinciaal 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tot 

1. Martijn Boekee            

2. Kees Majoor            

3. Jac van Delft            

4. Gert van Delft            

5. Anton van Dusseldorp            

6. Teun de Kluyver            

 

Dag   Datum   Wedstrijd 

maandag 

 

1 oktober 2012 

 

Velo 2 - RDC 2 provinciaal 

vrijdag 

 

19 oktober 2012 

 

RDC 2 provinciaal - De Lier 2 

woensdag 

 

31 oktober 2012 

 

DOS Delft 2 - RDC 2 provinciaal 

vrijdag 

 

16 november 2012 

 

RDC 2 provinciaal - Constant Charlois 2 

vrijdag 

 

14 december 2012 

 

RDC 2 provinciaal - Velo 2 

maandag 

 

21 januari 2013 

 

De Lier 2 - RDC 2 provinciaal 

vrijdag 

 

8 februari 2013 

 

RDC 2 provinciaal - DOS Delft 2 

woensdag 

 

20 februari 2013 

 

Constant-Charlois  - RDC 2 provinciaal 

 

Teamcaptain : Gert van Delft 

  Burgemeester Hermansstraat 4 

  2231 KW Rijnsburg 

  (071) 4026507 

  ggvandelft@hotmail.com 
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Verslag van het eerste 
 
Ronde 1: RDC 1 – Micone 
Na een lange zomerslaap begon het seizoen medio september weer. Traditie-

getrouw voorafgegaan door het Johan Kromhout Toernooi, maar daarover el-

ders in dit clubblad meer. Ten opzichte van het vorige damjaar zijn er twee wij-

zigingen in het team. Vertrekkers: Laura en Marc. Nieuwkomer: Denise. Herin-

treder: Arjen. De eerste ronde van de nationale competitie mochten we thuis 

tegen Micone. De oplettende lezer met een goed geheugen weet dat we daar 

vorig seizoen ook tegen mochten. U weet wel, dat seizoen waarin het eerste 

glorieus terug kwam in de hoofdklasse met een prachtige bronzen medaille. 

Dat seizoen speelden we collectief redelijk tot goed, al bleef er op individueel 

vlak soms wel wat te wensen over. Enige uitzondering: ronde vijf. Uit tegen Mi-

cone. Uitslag: 18-2! 

 

Zoals teamcaptain Richard K het verwoordde in zijn uitnodigingsmail: dat moe-

ten we voorkomen. Hij zei ook dat iedereen om 11:30 op de club moest zijn 

oor de groepsfoto. Dus o  :  as ij a iederee  er, ehal e… de aptai  
zelf. File as a hteraf zij  s oes, aar ij ete  atuurlijk el eter. Zo  ed 
is s o hte ds roeg ge oon nog té lekker om op te staan. Voor de teamfoto 

was uiteindelijk geen tijd meer, maar een kort moment voor het bestuderen 

van de tegenstander was er op zich wel. Meest opvallende nieuwkomer daar: 

Evert Dollekamp. Schrijver van het door Arno veelvuldig gepreze  ie door-

de eeks trai t, is zo dag oe , regel atig RDC-ganger bij de tussendoor-

toernooitjes, maar hij heeft het altijd afgehouden om bij RDC extern te spelen. 

Eeuwig zonde dat hij plotseling wel meedoet aan de wedstrijd, maar aan de 

verkeerde kant. 

 

In zijn welkomstwoord herinnerde Richard de tegenstander nog even fijntjes 

aan hun finest hour van vorig jaar, maar gaf ook gelijk aan dat wij voor een be-

ter resultaat gingen. Direct na het startsein werd het muisstil in de zaal: opper-

ste concentratie bij de RDC-ers. Sociaal als wij zijn werd die concentratie alleen 

onderbroken om even wat te drinken te halen voor de tegenstander, maar ver-

der lag het mes gelijk op tafel. Het duurde niet heel lang voor er consternatie 

was. Richard K had een lastige opening tegen Toine Brouwers – vorig jaar de 

slachter van Cor – en mocht zetten lang de aanval niet kiezen vanwege een 

simpel zetje. Na iets minder dan twee uur zaten er geen simpele zetjes meer in, 

dus hop , i  de aa al. Ee  paar se o de  later sloeg Toi e iets te luidruchtig 
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en theatraal het halve bord leeg. In het eer-

ste diagram het moment suprême, waar Ri-

chard net de aanval heeft gekozen met 30-

24x24. Toine sloeg genadeloos toe met een 

heuse zesklapper: … 7-31! 02.36x27 23-28 

03.33x22 18-23 04.29x18 20x29! 05.34x23 

11-17 06.22x11 13x35! 

Geen simpel zetje, wel uit. 

Het is een eeuwenoude waarheid dat als er 

één schaap over de dam is, er meer zullen 

volgen. Vorig jaar mocht RDC 1 dat aan den 

lijve ondervinden toen de ene na de andere 

nul werd binnengeharkt. Zo  to h el o er a hts sle ht egi  deed het erg-

ste vermoeden. Zou dit het begin van het einde zijn? 

 

Nee, gelukkig niet. Dit keer hield het vlaggenschip van RDC koers. Weliswaar 

werd winnen moeilijker, maar de slachtbank zou het niet worden. Langzaam 

maar zeker druppelden de punten binnen. Nadat Cor tegenstander Bryan Wol-

laert eigenlijk vrij geruisloos had opgerold, Eric de vrede tekende met Evert 

Dollekamp en Steven een mislukte opening netjes redde tegen Marc de Meu-

lenaere hadden we met 4-4 de score van vorig jaar al gedubbeld. En her en der 

leek er wel meer in het vat te zitten. 

Het eerste vat met meer inhoud was van Richard M. De hele partij ging hij aan 

de leiding en langzaam maar zeker zadelde hij tegenstander Laura Timmerman 

met steeds meer problemen op. Beide zaten wel in gierende tijdnood, met 

minder dan een minuut voor nog tien zetten. Gelukkig voor Richard waren dat 

vrij eenvoudige zetten en hoefde hij eigenlijk alleen naar dam te rennen. 

Daarmee was het op slag uit. Geheel tegen de verwachting in stonden we na de 

tijdcontrole aan de goede kant van de score! 

 

Vervolgens gebeurde er een hoop, maar het kleine beetje geluk dat we nodig 

hadden, liet ons in de steek. Nieuwkomer Denise van Dam had haar partij goed 

opgezet tegen angsthaas Yves Vandeberg. Yves probeert alleen te dammen te-

gen mensen met een lagere rating, tegen mensen met een hogere rating – hoe 

klein het verschil ook is – gaat hij alleen voor een punt. Tegen Denise ging hij er 

voor, maar in eerste instantie kwam hij van een koude kermis thuis. Jammer 

genoeg speelde Denise in het late middenspel een paar onnauwkeurige zetten, 

waarna ze alsnog een nul kreeg toebedeeld. En onze andere dame in het eerste 

had het niet getroffen met voormalig NK-finalist Toby Hage als tegenstander. 
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Mariëlle speelde lang goed tegen, maar kon uiteindelijk toch niet voorkomen 

dat Toby doorbrak en een gewonnen eindspel bereikte. 

Alleen Thomas, Arjen en Eric-Jan waren nog bezig. Een van hen moest dus win-

nen om nog een puntje uit het vagevuur te slepen. Arjen had een eerder remi-

seaanbod afgeslagen, maar bereikte verder niets. Eric-Jan had goed gespeeld, 

maar kwam ook niet erg ver, dus als het ergens vandaan moest komen, was het 

van Thomas. Hij stond erg goed, maar uit het gekakel in de analyseruimte kon 

worden opgemaakt dat het met goed spel remise te houden moest zijn. En in-

derdaad, Herman Meyer bereikte een nipte remise.  

 

Omdat Arjen al remise had gespeeld, was al-

leen Eric-Jan nog met zwart bezig in het 

tweede diagram. Na het offer 35-30 is er voor 

Luud Ector niets aan de hand en wordt het 

geruisloos remise. Dat zou een 9-11 

nederlaag betekenen. Maar aan het eind van 

de dag lachte het geluk ons eindelijk toch een 

keer toe. Wit vergooide de winst voor 

Micone met 01.34-30?? 23-29! 02.30x19 

29x38 03.25-20 38-43 04.35-30 43-48 en 

opgegeven. 

 

De eerste wedstrijd: 10-10. Alles bij elkaar genomen wel een terechte uitslag. 

Her en der hadden we misschien wel recht op meer, maar hetzelfde geldt ook 

wel voor Micone. Met een vijf keer zo goede score als vorig jaar zal het eerste 

i  ieder ge al iet klage …!      

Richard Meijer 
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Rabotoernooi 2012 
 
Waar sommige dammers zweren bij de jaarlijkse zomertoernooien en daar dag 

in dag uit een of meerdere keren achter het bord plaats nemen op jacht naar 

een hogere rating, houdt RDC al jarenlang een goede traditie in ere. De Rabo-

bank sponsorde ook dit jaar weer het Rabobank zomerdamtoernooi, dat dit 

keer op het einde een iets gewijzigde opzet had dan voorgaande jaren. Een na-

deel van een klein toernooi volgens de zwitserse toernooiformule is dat de kop-

loper het eigenlijk alleen maar makkelijker krijgt. Na een ronde of vijf, zes zijn 

de potentiële titelkandidaten elkaar al tegen gekomen, dus op een gegeven 

moment komen er wedstrijden in de trant van T. op Per tegen A. Mateur. Voor 

de zwakkere broeder frustrerend omdat zijn jacht op de eerste plek in de 1
e
 

klasse wordt gedwarsboomd, terwijl de topper ook geen interessante partij 

meer heeft en het een obligate veegpartij wordt. 

Vandaar het credo: het moet anders! De laatste ronde werd daarom een gelei-

de loting. Nr één tegen twee, drie tegen vier, etc. En als dat betekent dat spe-

lers elkaar voor de tweede keer tegenkomen: prima! In de praktijk daarom een 

aa tal du ele  edstrijde  op het ei d. 
 

Los van dit bijzondere tintje in de toernooiformule was er nog iets vermel-

denswaardigs. Na een kortstondige afwezigheid heeft Cees van den Bosch zich 

weer in het land der dammers begeven. Halverwege was hij een rondje afwe-

zig, maar verder speelde hij zijn wedstrijden gewoon mee. De kenmerkende 

avontuurlijke speelstijl is Cees niet verloren. In al zijn partijen probeerde hij er 

iets moois van te maken, wat uiteindelijk resulteerde in een prachtige partij de 

laatste ronde. Weliswaar verloor Cees die van de latere winnaar van de eerste 

klasse, er gebeurde van alles, met allerlei combinatieve dreigingen. En daar was 

het Cees atuurlijk o  te doe . Tijde s zij  af ezigheid gee  spat era derd… 

Het toernooi zelf dan. Cor had eerder dit jaar al aangegeven eens alle prijzen te 

willen ophalen in een jaar. Zijn bliksemstart deed vermoeden dat hij het serieus 

meende. De vijfde ronde verloor hij pas zijn eerste puntje tegen Richard Krom-

hout. Normaal gesproken zou Richard natuurlijk een van de naaste belagers 

van Cor moeten zijn, maar hij struikelde dit jaar twee keer, nota bene tegen zijn 

zwager en zijn zus. Van familie moet je het duidelijk niet hebben. 

 

De andere Richard, Meijer dus, kon zijn overwinning tijdens het Kampioen-

schap van Rijnsburg geen vervolg geven. In de vierde ronde belandde hij in een 

huisvlijtvariant tegen Cor en verloor kansloos. De laatste ronde zaten beide 

wederom tegen elkaar. Richard moest winnen om nog aanspraak te kunnen  
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maken op de eindoverwinning, maar daar ij a  hij zo eel risi o s dat ook die 
wedstrijd verloren ging. 

Had Cor da  hele aal gee  tege sta d? Nee, eige lijk iet… De ei dsta d zegt 
genoeg: 3,5 punt voorsprong op nummers twee en drie. En dat terwijl hij twee 

keer afwezig was, tegenover slechts één keer voor beide Richards. 

In de eerste klasse was het een stuk spannender. Kees Majoor schoot hier het 

best uit de startblokken. De tweede ronde deed hij uitstekende zaken door te 

winnen van Cees van den Bosch, zodat we hem na drie rondes fier bovenaan 

konden terug vinden. Helaas stokte de puntenmachine daarna een beetje, zo-

dat hij langzaam maar zeker afgleed naar de lagere regionen.  

 

De knikkers worden echter pas na de laatste ronde vergeven, dus met een 

mooie overwinning in de slotronde stoof Kees iederee  oor ij… Iederee ? 
Nee, niet iedereen. Slechts één iemand kon de puntenmachine van Kees van 

weerwoord dienen.Nadat de eerste ronde van het Rabo toernooi al was ge-

speeld, werd de secretaris thuis opgebeld. De vraag die werd gesteld: kan ik 

nog meedoen? Helaas voor Kees zei de secretaris de waarheid. Natuurlijk, 

iedereen kan altijd instromen, voor de niet gespeelde rondes kennen we het 

befaamde halve puntje. De mystery man kwam, zag, speelde bij tijd en wijle de 

sterren van de hemel en stond een ronde voor het einde slechts een half punt-

je achter op Alexander Zwanenburg. Alex was er de laatste ronde niet en wie er 

niet is, kan ook geen winstpartij neerzetten. De mystery man had de laatste 

ronde het toernooi dan ook voor het grijpen. Tegenstander: Cees van den 

Bosch, ook op plaats twee. De winnaar zou aan de haal gaan met de felbegeer-

de eerste prijs. 

 

En zoals gezegd werd het een schitterende partij. Ton Sijbrands zou zich rot 

s hrikke  a  de risi o s die eide here  a e , aar oor eide  gold o 
guts, o glory . E  de glorie gi g aar… Haye Berger. Ee  uite la der  die het 
ook eens wilde proberen in Rijnsburg en er gelijk met de hoofdprijs vandoor 

ging. Chapeau! 

De verkorte eindstand (zie toernooibase voor de volledige eindstanden) 

 
Hoofdklasse  Eerste Klasse 
1. Cor van Dusseldorp 14,0   1. Haye Berger 7,5 

2. Richard Meijer 10,5 Tgn.rating 1.133  2. Kees Majoor 7,0 

3. Richard Kromhout 10,5 Tgn.rating 1.068  3. Alexander Zwanenburg 6,0 

4. Mariëlle Meijer-Kromhout 10,0   4. Cees van den Bosch 5,5 
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Johan Kromhout Toernooi 
 
De zon speelde deze zomer veelvuldig verstoppertje. Hier een wolkje, daar een 

wolkje en telkens weer wist de zon er achter te verdwijnen. Ideale damdagen 

zijn dat. Je hebt alleen regelmatig regen en gure omstandigheden nodig om 

mensen binnen te houden. Achter het dambord bijvoorbeeld. Her en der waren 

er een paar dagen – heeeel soms zelfs een hele week – dat de zon niets kon 

vinden om achter te schuilen. 

 

En uiteraard, op 8 september was het een zonovergoten dag. Of het ermee te 

maken had, zullen we wel nooit weten, maar van de bijna 50 deelnemers die 

zich hadden ingeschreven, verschenen er uiteindelijk precies 40 op het 13
e
 

Johan Kromhout Toernooi. Van heinde en ver kwamen de dammers richting het 

Rijnsburgse. Theo Dijkstra kwam speciaal voor het JKT uit Portugal en zelfs con-

tinentsgrenzen werden geslecht om maar bij het JKT te kunnen zijn. 

Gelukkig gaven de twee meervoudig winnaars van het JKT ook dit jaar weer ac-

te de presence. Van hen had Cor van Dusseldorp de betere start. Hij knoopte 

de ene na de andere overwinning aan elkaar en stond na vier rondes ongedeeld 

aan de leiding. Zelfs een kanon als Frerik Andriessen beet in het stof tegen Cor. 

Jammer genoeg loopt zelfs de meest geoliede machine wel eens tegen een 

hick-upje aan. Voor Cor was dat de fatale vijfde ronde tegen meestvoudig kam-

pioen Jean Marc Ndjofang. Na die nul leek de natuurlijke orde weer hersteld. 

De GMI bovenaan, de MI daar vlak achter. 

 

Voor Jean Marc liep het daarna nog bijna mis. Hoewel hij leek te balen dat hij 

een punt had laten liggen, mocht hij zich de zesde ronde gelukkig prijzen dat hij 

een puntje kreeg tegen de ontketende Frerik. De geleerden zijn het er nog niet 

over eens of het analytisch uit was, maar in tijdnood greep Frerik jammerlijk 

mis. Hij moest uiteindelijk nog alle zeilen bij zetten om een puntje te halen, 

maar hij bleef koel en haalde het tot de veilige remisehaven. 

 

De laatste ronde moest vervolgens de beslissing brengen. Cor stond op tegen-

standersrating ver voor op Jean Marc, dus als hij bij kon blijven in wedstrijd-

punten, zou hij het toernooi winnen. Tegen Bas Messemaker bereikte Cor al-

leen niet veel, te weinig voor een overwinning. Zijn lot lag daarmee in handen 

van Richard Meijer, de laatste tegenstander van Jean Marc. Richard bleef lang 

koel en had de remisehaven in zicht, maar in tijdnood liep hij toch in een klein 

zetje. 
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Jean Marc Ndjofang dus wederom kampioen. Zoals Cor het zei: het staat nu 6-4 

voor Jean Marc. 

In de eerste klasse stond Steven den Hollander al na vier rondes aan kop. Hij 

leek onbedreigd op de eerste prijs af te stevenen, tot hij in de laatste ronde 

misgreep tegen de geniepige Theo Dijkstra. Helemaal uit Portugal overgeko-

e  o  Ste e  ee  hak te zette … La he de derde erd Arthur de S art, die 
precies op het juiste moment de leiding pakte: na de laatste ronde. Op tegen-

standersrating werd Steven nog wel tweede, vlak voor Ali Fthalla, die net één 

ratingpuntje meer had dan Mariëlle. 

 

De tweede klasse werd een prooi voor de voorzitter van zustervereniging KDC. 

Met een sterke eindsprint spurtte hij van de middenmoot naar het hoogste 

schavot. Verrassende zilverenmedaillewinnaar werd Marco de Leeuw. Omdat 

hij ook een jeugdprijs had gewonnen, mocht hij kiezen welke prijs hij wilde 

hebben. Hij koos voor de seniorenprijs. Wie anders dan Jan Schijff mocht uit-

ei delijk de laatste prijs i  o t a gst e e ? Nie a d a ders… Ja  leef Cees 
de Leeuw op tegenstandersrating ruim voor. 

 

Richard Meijer 
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MTB Hoogeveen Open 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een foto zegt meer dan duizend woorden. Deze zin word vaak gebruikt dus 

zouden de foto´s hierboven genoeg moeten zeggen over het toernooi. Maar 

omdat mij vriendelijk is verzocht om er toch nog een verslag bij te maken zal dit 

natuurlijk gebeuren. 

 

Zomertoernooien zijn leuk. Je raakt weer gewend aan het spelen van officiële 

partijen en hebt naast de partijen ook veel plezier. Verder speel je elke dag een 

of twee partijen zodat je (als je niet het Rabotoernooi speelt) klaar bent voor 

de nationale competitie. Het toernooi in Hoogeveen was in dezelfde periode 

als de WSMG in Lille, desondanks hield dit 2 grootmeesters niet tegen om 

alsnog in Hoogeveen te spelen.  

 

Hoogeveen zelf dan, een leuke stad en veel in te doen. Ook erg veel vriendelij-

ke mensen, en veel terrasjes. Nadeel is dat het ver weg is van Rijnsburg, maar 

gelukkig konden Denise en ikzelf die week logeren bij Christiaan Grootte op een 

mooie boerderij. Het was erg gezellig daar die week en we hebben het erg naar 

onze zin gehad =) 
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Dan het toernooi, 8 rondes met loting op rating. De eerste ronde zou dus niet 

moeilijk moeten zijn omdat wij beiden i  de helft et sterkere  spelers zate . 
U raad het al, 2 remise op de eerste dag. Denise wist niks te bereiken tegen 

Tom Huizinga terwijl ikzelf iets te vlug naar dam ging, wat terecht werd afge-

straft. De 2
de

 ronde ging echter beter, Denise wist voordeeltjes uit te bouwen 

naar een mooie overwinning. Steven kreeg het voor elkaar om meerdere ge-

wonnen posities te verprutsen en zo Jan T Terpstra nog met een remise weg te 

laten lopen. Verder viel deze ronde op dat Michel Koop remise speelde tegen 

grootmeester Aleksej Domchev. Deze dag was er een dubbele ronde gepland, 

dus na een goede pauze ging iedereen weer vol voor de punten. De ronde be-

gon al goed, Marcel Corba (voorzitter) leunde iets te veel naar achter op zijn 

stoel wat resulteerde in een enorme knal en een gebroken stoel. Denise verloor 

van de sterke Jan van Meggelen, een forcing betekende het einde van deze 

partij. Het is altijd fijn als de tegenstander een combinatie denkt te kunnen uit-

halen en er vervolgens achter komt dat het niet lukt. Ik weet niet hoe het komt, 

maar schijnbaar vinden mensen dat leuk om tegen mij te proberen, eerste 

overwinning dus. 

Tot dan toe al een goed toernooi, we staan op gemiddelde en +1, en de partij-

en: daar zit vorm in. Nadeel was echter de extreme hitte in de speelzaal, zelfs 

met alle deuren open was het nog enorm warm. Hitte kan de hersens aantas-

ten, dit overkwam Michel Stempher in de 4
de

 ronde tegen Michel Koop. Michel 

S stond een schijf voor, dacht iets te gemakkelijk en kreeg vervolgens een gi-

gantische rondslag om de oren.  

 

 

 Michel S speelde hier 42-37? En werd hier 

hardhandig van het bord afgetikt! 12-17 21x3 

06-11 03x29 23x45 32x21 19-24 en opgegeven. 

Hierna zou uiteraard volgen 30x19 45-50 16x07 

50x08(over 6 schijven!) Michel K won met deze 

combinatie ook de combinatieprijs.  

 

 

 

 

Steven won makkelijk van Wim Koopman, in een goede stand voor mij maakte 

Wim een blunder en liep in een makkelijke dam. Denise speelde ook remise 

tegen Jan T Terpstra, in een goede stand nam zij een dam die gelijk werd afge-

nomen, de overgebleven stand won niet meer. De 5
de

 ronde liep weer bedui-
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dend minder, Denise is 5x in een zetje gelopen, ware het niet dat haar tegen-

stander het niet zag, remise. Andrew Tjon A Ong tikte mij hardhandig van het 

bord af, na een spannende keller wist Andrew alle velden te pakken en besliste 

het met een grappige combinatie.  

  

Deze dag weer een dubbele ronde, zelf wist ik niks te bereiken en moest te-

leurstellend remise nemen, achteraf bleek dat de stand helemaal gewonnen 

voor mij was, wat het nog erger maakte. Denise wist wel te winnen, na een 

sterke partij won zij van de Bert de Neef. De dag erna was er 1 ronde gepland 

en in de avond terrasdammen. Weer teleurstellende resultaten, Denise liep al 

snel in een zetje, hield lang vol, maar ging toch ten onder tegen Bert Aalberts 

en ikzelf wist weer niks te bereiken tegen Nick Waterink, weer een paaltje dus. 

 

Het hoogtepunt van de week kwam echter bij het terrasdammen! Het idee is 

simpel, maar de uitvoering is werkelijk geniaal! Je speelt met zijn 2en in het 

team, en vervolgens doe je om de beurt een zet. Dit lijkt simpel, maar probeer 

maar eens een combinatie uit te halen als je partner het niet ziet.. Denise werd 

gekoppeld met Christiaan en ikzelf met Michel Stempher.  

Denise en Christiaan hadden het plan om gewoon scherp te spelen, deze stra-

tegie leverde ze een gedeelde eerste plek op, maar wegens onderling resultaat 

ging de eerste prijs (een heerlijke fles Trappe) aan hun neus voorbij. Het team 

Stempher/den Hollander wist de beste strategie uit te vogelen (halve liters 

bier, de tegenstander overkletsen en simpele zetjes) en zij stonden dan ook het 

hele toernooi aan kop. In de laatste ronde ging het echter mis, tegen het altijd 

gevaarlijke duo Jan van Dijk/Rick Hakvoort (die onze strategie stolen) werd het 

paniekdammen, waarbij schijven op en neer vlogen, tegenstanders op het 

hoofd werden geslagen met damdoosjes en om de 2 zetten remise werd aan-

geboden. Toen uiteindelijk de remise op het bord kwam ging het echter nog 

mis.. 

 

Deze stand is makkelijk remise. Het team 

Stempher/den Hollander ging hier de fout in 

door 41-36 te spelen. Hierna volgde verassend 

44-06! De dam los zetten verliest natuurlijk dus 

volgde 36x09 04x13 26-21 16x27 15-10 06-28!! 

Nadat de schijven over en weer waren gegooid 

kon team Van Dijk/Hakvoort dan (volkomen 

onterecht zoals u ziet) hun prijs in ontvangst 

nemen. 
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Dan nog de laatste dag, een lucky overwinning bracht mij nog op +2 terwijl De-

nise met remise op haar gemiddelde is geëindigd. Het toernooi werd volkomen 

terecht gewonnen door Jean-Marc Ndjofang. Na de sluiting (toch nog 2
de

 bij het 

juniorenklassement!) vertrok iedereen richting huis, gevolgd door de woorden: 

Tot olge d jaar?  

 

Zo, pre ies duize d oorde  ge ruikt o   foto s te o s hrijven. Het verslag is 

e hter a ders da  de foto s doe  er oede . Het toer ooi i  Hooge ee  as 
heel leuk om te spelen, veel aardige mensen, een mooie omgeving en een ge-

weldige sfeer. Dus de uitspraak dat een foto meer zegt dan duizend woorden is 

bij deze da  aar gelijk o tkra ht! =) Wij zegge : Tot olge d jaar!  

 

Steven den Hollander & Denise van Dam 
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25 jaar Damschool Culemborg - Deel 2 
 

[In het juni nummer was deel 1 te lezen van dit jubileumtoernooi ter ere van het 

25-jarig bestaan van de Damschool Culemborg. Bij deze het vervolg, we waren 

gebleven halverwege ronde 5 - Red] 

 

Ronald Schalley – Kees Thijssen  1-1 

 

Ronald had net een 2 om 2 terugruil genomen, en 

bood remise aan, wat Kees resoluut van de hand 

deed. Hij zag namelijk al wat gloren in de verte.. 

41...14-19 42.40-35 19-24 43.29x20 15x24 44.39-
34 11-17 45.31-27 1-6 46.42-38 13-18 47.36-31 6-
11 48.31-26 11-16 49.38-33 18-23 en wit is in een 

5-voudige oppositie beland. Vaak is het dan een 

kwestie van even erdoorheen offeren en de remise 

tegemoet lopen, maar zwart heeft nog 5 schijven 

die mooi staan voor het eindspel. 

 

50.35-30 24x35 51.33-29 23-28 52.29-24 28-33 53.24-19 33-38 54.19-14 38-43 
55.14-10 43-49 56.10-5 49x21 57.5-28 21-43 58.28x6 43x30 59.6-44 zwart 

heeft een gewonnen eindspel bereikt, en besluit met één zet te partij af te slui-

ten 30-8??? ..met een remise 60.44-17! en het arme notatiebiljet was minder 

fortuinlijk dan Schalley.. 1-1 

 

Sven Winkel – Sjuul Verheij 2-0 

 

Zwart heeft net  27...6-11?? gespeeld, en zwart 

haalde uit met 28.22-17 11x22 29.35-30 24x35 
30.44-39 35x33 31.38x7 wat nog een beetje een 

gedoe werd om uiteindelijk te winnen. Zoals Sven 

meteen na afloop van de partij zelf al opmerkte 

had hij 28.22-18 13x22 29.26-21 16x27 30.35-30 

24x35 31.44-39 35x33 32.38x16 moeten spelen, 

waarna er echt geen enkele variant meer is. 2-0 
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Ronde 6 
 

Frerik Andriessen – Sven Winkel 2-0 

 

 

Een interessant treffen waarin beide spelers er vol 

ingingen. Na 18...10-14? was het echter snel afgelo-

pen 19.32-27! 21x32 20.37x10 26x46 21.42-38! 
46x5 22.29-23 5x43 23.49x38 20x29 24.34x3 7-12 
25.3-14 13-19 26.14x7 1x12 27.39-34 2-0 

 

 

 

 

Ronald Schalley – Jean-Marc Ndjofang 0-2 

 

Een spannende opening lijkt een leuk potje in te 

luiden. Nu weet ik niet waar onze sympathieke 

zuidervriend op mikte met zijn volgende zet, maar 

hij schoot een bok. 21.38-32? 14-20! 22.15x24 
19x30 23.35x24 23-29 24.34x23 18x27 en zwart 

staat een blokje voor.  

 

Nu is er wel sprake van enige compensatie, maar 

op een gegeven moment werd die opsluiting ver-

broken en leek er echt geen sprake meer te zijn van enige kans op herstel voor 

Schalley. Hij knokte nog naar iets dat op een eindspel ging lijken, maar dat 

bleek allemaal optisch bedrog. Jean-Marc pakte een zwaan en liet alleen een ei 

achter voor Ronald. 

Ronde 7 
 

Evgueni Watoetin – Sjuul Verheij 2-0 

 

Na 41...17-21 begon zwart waarschijnlijk zelfs aan 

winstkansen te denken, toen hij met 42.38-33 

29x18 43.37-31 23x32 44.34-29 24x33 45.35-30 
25x34 46.40x7 om de oren werd geslagen. 2-0 
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Sven Winkel  - Leopold Kouogueu 2-0 

 

Na wat gescherm in de opening was deze stand 

bereikt. Wit staat ietwat gemakkelijker lijkt, maar 

het is natuurlijk gelijkwaardig. Daar zal echter snel 

verandering in komen.  

 

17-21 36.31-26 21-27 beter was 36...3-8 of 36...12-

17 37.32x21 16x27 38.28-22 18-23? Zwart had nu 

moeten vervolgen met 38...19-23 39.22x31 23-28 

40.33x22 18x36 maar de stand is dan al niet meer 

gelijk. Nu volgde een veel te dure dam. 39.22x31 24-30 40.25x34 23-28 
41.33x22 13-18 42.22x24 20x49 43.48-43 de dam wordt meteen ingesloten 12-
18 44.31-27 en zwart moest er een derde schijf tegenaan gooien zonder dat de 

dam daardoor vrijheid kreeg. Hij verloor dan ook kansloos. 2-0 

 

Alexander Bulatov – Frerik Andriessen 2-0 

 

In deze geladen stelling besloot wit wat druk af te 

nemen door 32.33-29 24x33 33.28x39 19-24 Ver-

standiger was 33...8-12 34.34-29 23x34 35.39x30 

met een overzichtelijke gelijkwaardige stelling.  

Maar zwart dacht bloed te ruiken als een speur-

hond met epistaxis, uiteindelijk bleek dat echter te 

komen doordat hij zichzelf in de vingers gesneden 

had. 34.39-33 14-19 35.33-28 8-12 36.38-33 9-14 
37.42-38 23-29 38.34x23 18x29 39.43-39  
 
Ongemerkt is zwart opeens heel verdacht komen te staan, 10-15 40.48-43 12-

17 41.36-31 en hier realiseerde ik dat het geplande 

41...29-34 42.39x30 19-23 van geen ene kant werk-

te omdat wit 43.30x8 slaat. Wat nog restte was 
41...13-18 met compleet verloren stand. Echter de 

vorige dag had ik te vroeg opgegeven tegen Ron, en 

ik was vastberaden me dat niet een tweede keer te 

laten gebeuren. 42.22x13 19x8 43.39-34 29x40 
44.35x44 14-19 45.43-39 8-12 46.44-40 12-18 
47.28-23 18x29 48.33-28  
Nou oké dan, tijd om op te geven.  2-0 



  R D C 33 
 

Ronde 8 
 

Frerik Andriessen – Evgueni Watoetin 1-1 

 

13-18 Ik vreesde hier voor 39...12-18 40.31-27 17-21 en na 41.30-25 21-26 

42.47-42 26-31 43.27x36 16-21 44.28-22 18x27 terwijl na 41.47-42 een coup 

Fabre zou volgen met 24-29! 42.33x24 18-22 43.27x20 21-27 44.24x13 8x19 

45.32x21 23x14 wit blijkt echter gewoon 46.21-17 

te kunnen doen na afloop, en de schijf gaat hele-

maal niet verloren. Oeps.  

 

Evgueni vond echter een beter plan 40.31-27 2-7 
41.47-42 41...16-21 42.27x16 7-11! Eerst terugrui-

len 43.16x7 12x1 44.42-37 (op elke andere zet 

volgt 44...17-21!) 18-22 45.45-40 8-12 op 45...8-13 

is 46.32-27 23x45 47.27x29 voldoende voor remise 
46.40-34 1-7 47.37-31 24-29 de enige. na 47...7-11 

volt 48.34-29 23x25 49.32-27 12-18 50.27-21 17x37 51.28x6 met remise en na 

47...12-18 volgt eenvoudig 48.31-27 22x31 49.28-22 17x37 50.38-32 37x28 

51.33x13 19x8 52.30x10 ] 48.33x13 22x42  48...22x44 was kansrijker, wit moet 

dat heel oplettend spelen wil er nog een remise uitrollen, nu ging dat redelijk 

probleemloos. 49.39-33 14-19 50.13x24 42-47 51.33-28 47x15 52.28x19 15-47 
53.30-24 47x20 54.19-13 7-11 55.32-28 12-18 56.13x22 20-25 57.34-29 25-20 
58.29-23 20-47 59.35-30 47-15 60.30-25 15-47 61.22-18 47-36 62.31-26 36x4 
63.25-20 4-15 1-1 

 

Jean-Marc Ndjofang – Ron Heusdens 2-0 

 

Na een opening waarin Ron aan de leiding ging, 

waren ze in deze stand beland. Ron was er nog 

steeds van overtuigd dat hij veel beter moest 

staan en speelde 2-8 43.28-22 9-14 44.33-28 24-
29 45.35-30 29x40 46.30-24 19x30 47.28x10 Het 

as Ro s edoeli g o  hier i  ee  eel eter 
macro eindspel te komen. Deze taxatie was echter 

niet geheel juist. 40-45 48.10-5 30-34 Het is on-

duidelijk of Ron nu nog steeds voor de winst 

speelde of het onheil dat hem boven het hoofd hing al probeerde af te wen-

den.  
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Hoe dan ook had hij beter kunnen vervolgen met een zet als 48...30-25 of 

48...8-12 om zich er op een geschikt moment doorheen te offeren 49.39x30 
25x34 50.5-28 13-19 51.28x14 34-40 52.14-20 8-13 53.20-15 13-19 54.15-10 
19-24 de afgelopen zetten waren gedwongen voor zwart als hij niet in een 

eindspel met 2 stukken minder wilde berusten. Toch had hij dit moeten doen, 

want wit kan nu vernietigend uithalen met 55.37-31! 26x17 56.10-46 21x32 

57.46x6 55.10-4??  
 
O gelooflijk! El A i al  ist iets at hij i  zij  efaa de litzpartije  met nog 

maar 3 seconden op de klok nooit zou missen! En toch bezat hij tijdens het ma-

ken van deze beslissing minstens één minuut.. 24-29 56.22-18 45-50 de her-

kansing voor Jean-Marc. Beter was wachten met 56...29-34 57.18-13 45-50 

58.13-8 50-45 met een niet te voorkomen dreiging 40-44 57.37-31 Jean-Marc 

laat het zich geen drie keer zeggen 26x28 58.27-22 28x17 en Ron geloofde het 

wel. 2-0 

 

 

Kees Thijssen – Sjuul Verheij 2-0 

 

Kees had een lekker standje gebouwd terwijl Sjuul 

een beetje zat aan te klungelen met zijn lamme 

vleugeltjes zonder echte aansluiting. Uiteraard was 

er nog niks verloren, maar hier begaat hij toch een 

ernstige onnauwkeurigheid. 

 

27...2-7? Nu drijft wit zwarts stand uiteen. Beter 

was 27...8-12 om de volgende witte zet te voorko-

men. 28.39-34! 7-12  28...24-30 29.35x24 14-20 

30.25x14 9x40 31.45x34 wordt een mens ook niet vrolijk van 29.34-30 14-20 
30.25x14 9x20 31.30x19 13x24 32.43-39 8-13 33.45-40 12-18 34.40-34 20-25 
35.49-43 13-19 36.34-30 25x34 37.39x30 15-20 38.43-39 20-25 39.39-34 heer-

lijk. Voor dit soort zetten dam je toch 3-9 40.33-28 gespeeld op het moment 

dat 17-22 verhinderd is. 40...9-14 41.38-33 18-23 42.31-27 23-29 43.34x23 
25x34 44.36-31 17-22 45.26x17 14-20 46.23x25 24-30 47.27x18 11x13 
48.35x24 34-40 en met drie blokjes voor schuifelde Kees naar de winst toe. 2-0 
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Ronde 9 
 

Evgueni Watoetin – Leopold Kouogueu 1-1 

 

De Wit Russische grootmeester is in een bijzonder 

onaangename klassieke positie verzeild geraakt. De 

achtergebleven schijf op 36 is de boosdoener. Het 

is ook moeilijk een ander plan te vinden voor wit 

dan het partij verloop, maar veel soeps is het niet. 

 
38.34-30 17-22 39.28x17 21x12 40.33-28 6-11 
41.39-34? maar dit lijkt toch wel echt een fout, ook 

al laat het zich begrijpen dat wit de stand na 41.48-

43 11-17 42.39-33 23-29 43.43-39 29-34 44.36-31 34x43 45.38x49 niet ver-

trouwde. Zwart heeft echter niet beter dan 45...3-8 en dat stelt wit in staat om 

met 46.27-21 16x29 47.28-23 19x28 48.30x10 naar een waarschijnlijk remise 

eindspel af te wikkelen 41...3-8? Te gretig! Aangewezen was 41...11-17! 42.48-

43 3-8 43.38-33 (43.43-39 24-29!) 43.26-31 44.37x26 23-29 45.34x23 18x49 

46.28-23 19x37 47.30x10 49x21 met 2 schijven voor. 42.38-33! 11-17 43.34-29 
23x34 44.30x39 18-23 zwart had tijdens het spelen van 41...3-8 gemist dat na 

44...17-21 45.35-30! 24x35 46.33-29 zou komen met neutralisatie van al wits 

problemen. Wat nu restte was een stand waar geen echte kansen meer in 

kwamen. 45.48-43 17-21 46.43-38 12-18 47.28-22 23-29 48.35-30 24x35 
49.33x24 19x30 50.25x34 14-20 51.38-33 20-25 52.33-28 18-23 53.28x19 
13x24 54.22-18 25-30 55.34x25 35-40 56.39-34 40x29 57.18-12 8x17 58.25-20 
24x15 59.27-22 17x28 60.32x34 En Kouogueu snelde zich naar de analyseruim-

te om zijn gemiste winst te tonen. 1-1 

 

 

Kees Thijssen – Jean-Marc Ndjofang 1e barragepartij 1-1 
 
Op toernooibase is de 2

e
 barrage partij ingevoerd, maar juist de 1

e
 partij was 

een onwijs spektakel. Helaas is die dus niet vastgelegd, wel heb ik hieronder de 

opening gereconstrueerd. Het kan dus zijn dat er zetverwisselingen hebben 

plaatsgevonden, maar dit is hoe het in grote lijnen ging. 

 

1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.41-37 6-11 5.46-41 7-12 6.34-29 
2-7 7.40-34 19-23 8.45-40 14-19 9.32-28 23x32 10.37x28 20-24 11.29x20 
15x24 12.41-37 16-21 13.31-26 11-16 14.37-31 10-14 15.34-30 5-10 16.40-34 
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18-23 17.30-25 23x32 18.38x18 12x23 19.43-38 7-11 20.34-30 1-6 21.49-43 8-
12 22.42-37 13-18 23.37-32 9-13 24.31-27 
 

24-29? 25.33x24 23-28 26.32x23 18x20 27.27-22 
17x28 28.26x8 3x12 29.30-24 19x30 29...20x29? 

30.25-20 14x25 31.39-33 28x39 32.43x5  30.35x15 
en wit stond een schijf voor. Na onwijze chaos in 

tijdnood waarin Kees (als ik het me goed herinner) 

op een gegeven moment zelfs 3 schijven voor 

kwam te staan werd het nadat de kruitdampen wa-

ren opgetrokken een spectaculaire remise.  

 

 

Voor het publiek dat beide barragepartijen op de voet volgde lijkt het me dat 

dit gelijkspel veel interessanter was om te zien dan de winstpartij daarna. Laat 

je dus niet altijd leiden door de uitslagen of iets interessant kan zijn of niet! 
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Freriks combinatiehoekje 
 

 
1. Zwart aan zet wint. 

 

 
2. Zwart aan zet wint 

 

 
3. Wit aan zet wint. 

 

 
4. Na 17-21? Forceert wit winst 

 
5. Lokzet wit 

 
6. Wit aan zet wint. 
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Oplossingen: 

 

Diagram 1: (13-19 x 7-12 x 17-21 x 28-32 x x x x2) 

Diagram 2:(23-29 x x x29* 13-18 x 19-23 x 20-24 x x x 21-26 x x) 

Diagram 3:(30-24 x 29-23 x 27-22 x x x) 

Diagram 4:(31-26 3-8* x x 37-31 1-6/8-12 31-27 21-26* 39-33 x 25-20 x 36-31 

klapklap 

Diagram 5: (47-42?! 24-29?? X 23-29 x 14-20 x x 48-42! 47x31 37x10!) 

Diagram 6: 1.47-41 36x47 2.33-28 22x33 3.38x20 47x49 4.39-33 15x24 5.26-21 

49x16 6.37-32 16x29 7.34x3 25x34 8.40x20 14x25 9.3x32 
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