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Rinus Kromhout  voorzitter    (071) 4023677  

Mariëlle Meijer-Kromhout secretaris    (071) 4028520 

Richard Kromhout  jeugdleider    (071) 8884496 

Cor van Dusseldorp  penningmeester   (06) 13387057 
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REDACTIE KLOKSLAG   WEBSITE 

Eric Hogewoning    http://www.damclubrdc.nl 

Gera Hol 
Mariëlle Meijer-Kromhout 

 
CONTRIBUTIES PER JAAR 

senioren     Euro  96,00 

junioren (geb. na 31-12-1994)  Euro  78,00 

aspiranten (geb. na 31-12-1997)  Euro   66,00 

pupillen (geb. na 31-12-2000)  Euro   60,00 

welpen (geb. na 31-12-2003)  Euro   60,00 

kalenderjaarbetalers te betalen vóór 10 juli ! 
 

 
ADRES SECRETARIAAT   FINANCIËN 

Spinozalaan 55    Rabobank nr. 35.68.07.614 

2231 SH Rijnsburg    ING rek. nr. 7528071 

tel. 071-4028520    t.n.v. penn.m. R.D.C. 

      Bolstraschans 33 

      2728 ER Zoetermeer 

 
SPEELLOKAAL:    DAMBIBLIOTHEEK: 
Gemeenschapshuis De Burgt  Marc Bremer 

Burgemeester Koomansplein 1  Morssingel 137, Leiden 

2231 DA Rijnsburg    tel: (071) 5661832 

tel: 071-4087752 
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Van de voorzitter 
  

Beste lezers, 

Hoewel de zomer er nog niet op zit, staat het nieuwe damseizoen al in de 

startblokken en daar hoort natuurlijk ook een uitgave van ons huisorgaan bij. 

Aanstaande vrijdag begint het clubkampioenschap en in de 2
e
 week van sep-

tember is er al een wedstrijd in de provinciale competitie en het 15
e
 Johan 

Kromhout Toernooi op zaterdag 13 september. Wel even opgeven! 

 

De KNDB competitie begint op 20 september het is dus de hoogste tijd voor 

degenen die een zomerstop gehouden hebben om zich weer op de damsport te 

storten zodat zij en wij weer kunnen genieten van de mooie staaltjes techniek 

en combinatie en natuurlijk ook van de verschrikkelijke blunders (als het je zelf 

niet betreft). Kortom laten we allemaal trouw de clubavonden bezoeken, dan 

kunnen we met recht zeggen dat we niet alleen één van de sterkste maar ook 

de gezelligste damvereniging in de wijde  omtrek zijn. 

 

Wat de voorspellingen betreft wil ik wel een gokje wagen. 

Het eerste gaat voor een plaats net onder de top en wie weet kunnen ze voor 

een verrassing zorgen. De reserves gaan met een brede selectie een belangrijke 

rol spelen in de 2
e
 klasse D (3

e
). 

 

Het provinciale topteam moet het dit seizoen zonder kopman Cor doen maar 

heeft met Frerik en de steeds sterker wordende Thomas en Steven  

wel  compensatie; of dit voldoende zal zijn om de titel te prolongeren zal de tijd 

leren. 

 

Het 2e provinciale team heeft twee versterkingen gekregen in de personen van 

Daniël en de op het oude nest teruggekeerde Teun. 

Dit team zal zeker een woordje mee spreken en kan weleens de verrassing van 

het seizoen gaan worden. 

Tot wens ik jullie allen een goed en geslaagd damseizoen toe. 

  

Rinus Kromhout 
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Van de redactie 

 
Kort na het overlijden van Eric-Jan van Reenen is er in het Algemeen Dagblad 

een mooi artikel over hem verschenen. Dit artikel hadden we graag met u wil-

len delen in dit clubblad, maar helaas bleek dat we door het aantal bewerkings-

stappen (print van kopie van foto uit krant) te veel kwaliteit moesten inleveren. 

Op onze website (http://www.damclubrdc.nl) lukte het gelukkig wel, dus 

mocht u het artikel nog niet gelezen hebben, dan kunt u het daar vinden (direct 

op de voorpagina) 

 

Vrolijker nieuws is dat we een debuut / rentree hebben van Cees van den 

Bosch als schrijver in het clubblad. Ik verdenk Cees ervan dat hij het vaker heeft 

gedaan, maar misschien nog voor mijn redactietijd. Het is meteen een stuk met 

diepgang, dat smaakt naar meer! 

 

Veel leesplezier allemaal en wees alert straks tijdens de competitie voor le-

zenswaardige nieuwtjes, want voor we het weten is de Sint weer in het land en 

dan hebt u het weer druk zat met alle gedichten. 
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Damkalender 
 
Dag Datum Wedstrijd 

Vrijdag 12 september 2014 Onderlinge competitie 

Vrijdag 12 september 2014 RDC 1 provinciaal - De Hofstad Dammers 

Zaterdag 13 september 2014 Johan Kromhout Toernooi 

Vrijdag 19 september 2014 Onderlinge competitie 

Vrijdag 19 september 2014 RDC 2 provinciaal - Scheveningen 2 

Zaterdag 20 september 2014 RDC 1 - VBI Huissen 2 

Zaterdag 20 september 2014 RDC 2 - Den Haag 2 

Vrijdag 26 september 2014 Onderlinge competitie 

Vrijdag 26 september 2014 Van Stigt Thans 2 - RDC 1 provinciaal 

Donderdag 2 oktober 2014 MDV Monster 3 - RDC 2 provinciaal 

Vrijdag 3 oktober 2014 Onderlinge competitie 

Zaterdag 4 oktober 2014 Harderwijk - RDC 1 

Zaterdag 4 oktober 2014 RDC 2 vrij 

Vrijdag 10 oktober 2014 Onderlinge competitie 

Vrijdag 10 oktober 2014 RDC 1 provinciaal - Leids Damgenootschap 

Vrijdag 17 oktober 2014 Onderlinge competitie 

Vrijdag 17 oktober 2014 RDC 2 provinciaal - Den Haag 4 

Zaterdag 18 oktober 2014 Lent - RDC 1 

Zaterdag 18 oktober 2014 Scheveningen - RDC 2 

Vrijdag 24 oktober 2014 Onderlinge competitie 

Maandag 27 oktober 2014 Damlust Gouda 3 - RDC 2 provinciaal 

Vrijdag 31 oktober 2014 Beker toernooi 
Zaterdag 1 november 2014 RDC 1 - Van Stigt Thans 2 

Zaterdag 1 november 2014 RDC 2 - Van Stigt Thans 3 

Dinsdag 4 november 2014 Den Haag - RDC 1 provinciaal 

Vrijdag 7 november 2014 Onderlinge competitie 

Vrijdag 14 november 2014 Onderlinge competitie 

Vrijdag 14 november 2014 RDC 2 provinciaal - KDC Katwijk 2 

Zaterdag 15 november 2014 TDV - RDC 1 

Zaterdag 15 november 2014 Samen Sterk 2 - RDC 2 

Vrijdag 21 november 2014 Onderlinge competitie 

Vrijdag 21 november 2014 RDC 1 provinciaal - Van Stigt Thans 

Maandag 24 november 2014 Scheveningen 2 -RDC 2 provinciaal 

Vrijdag 28 november 2014 Onderlinge competitie 

Zaterdag 29 november 2014 RDC 1 - WSDV 
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Zaterdag 29 november 2014 RDC 2 - Westlandse Dam Combinatie 

Woensdag 3 december 2014 Constant Charlois - RDC 1 provinciaal 

Vrijdag 5 december 2014 Sinterklaasavond 

Vrijdag 12 december 2014 Onderlinge competitie 

Vrijdag 12 december 2014 RDC 2 provinciaal - MDV Monster 3 

Zaterdag 13 december 2014 Constant Charlois - RDC 1 

Zaterdag 13 december 2014 Constant Charlois 2 - RDC 2 

Vrijdag 19 december 2014 Kersttoernooi 
Vrijdag 26 december 2014 2e Kerstdag 
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Roosters Hoofdklasse  
 

 

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

1 Arie Schoneveld                           

2 Jan Parlevliet                           

3 Mariëlle Meijer-Kromhout                           

4 Marco de Leeuw                           

5 Steven den Hollander                           

6 Arjen de Mooij                           

7 Cor van Dusseldorp                           

8 Richard Meijer                           

9 Richard Kromhout                           

10 Thomas Wielaard                           

11 Arno Kooloos                           

12 Cees van der Bosch                           

13 Denise van Dam                           

 

 

13 of 14 spelers 

      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 
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Roosters Eerste klasse 
 

 

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

1 Jac van Delft                       

2 Gert van Delft                       

3 Patrick van Beekum                        

4 Anton van Dusseldorp                       

5 Kees Majoor                       

6 Teun de Kluyver                       

7 Jan Lute                       

8 Daniël Boom                       

9 Jan Oudshoorn                       

10 Rinus Kromhout                       

11 Nico Mul                       
 

11 of 12 spelers 

     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 
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Teamsamenstelling en rooster RDC 1 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Laura Andriessen            

2 Denise van Dam            

3 Cor van Dusseldorp            

4 Eric Hogewoning            

5 Steven den Hollander            

6 Richard Kromhout            

7 Richard Meijer            

8 Arjen de Mooij            

9 Pieter-Jan Rijken            

10 Thomas Wielaard            

 

 

Dag Datum Wedstrijd 

Zaterdag 20 september 2014 RDC 1 - VBI Huissen 2 

Zaterdag 4 oktober 2014 Harderwijk - RDC 1 

Zaterdag 18 oktober 2014 Lent - RDC 1 

Zaterdag 1 november 2014 RDC 1 - Van Stigt Thans 2 

Zaterdag 15 november 2014 TDV - RDC 1 

Zaterdag 29 november 2014 RDC 1 - WSDV 

Zaterdag 13 december 2014 Constant Charlois - RDC 1 

Zaterdag 10 januari 2015 RDC 1 - Heijmans Excelsior 

Zaterdag 24 januari 2015 Damcombinatie Gooi & Eemland - RDC 1 

Zaterdag 7 februari 2015 RDC 1 - Micone 

Zaterdag 21 februari 2015 DC Dordrecht - RDC 1 

   Zaterdag 

 

7 maart 2015 

 

Nacompetitie Nationale competitie 

  

  

Teamcaptain : Richard Kromhout 

  (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 

1 Gé Berbee            

2 Daniël Boom            

3 Cees van den Bosch            

4 Gera Hol            

5 Albert Huisman            

6 Arno Kooloos            

7 Marco de Leeuw            

8 Mariëlle Meijer-Kromhout            

9 Nico Mul            

10 Jan Parlevliet            

11 Jack van der Plas            

12 Arie Schoneveld            

13 Casper Vroegop            

 

Het tweede tientalteam speelt met een roulatiesysteem. 
 

Dag   Datum   wedstrijd 

Zaterdag 

 

20 september 2014 

 

RDC 2 - Den Haag 2 

Zaterdag 

 

4 oktober 2014 

 

RDC 2 is vrij 

Zaterdag 

 

18 oktober 2014 

 

Scheveningen - RDC 2 

Zaterdag 

 

1 november 2014 

 

RDC 2 - Van Stigt Thans 3 

Zaterdag 

 

15 november 2014 

 

Samen Sterk 2 - RDC 2 

Zaterdag 

 

29 november 2014 

 

RDC 2 - Westlandse Damcombinatie 

Zaterdag 

 

13 december 2014 

 

Constant Charlois 2- RDC 2 

Zaterdag 

 

10 januari 2015 

 

RDC 2 - DEZ Reeuwijk/Zegveld CT 

Zaterdag 

 

24 januari 2015 

 

DVA Alblasserdam - RDC 2 

Zaterdag 

 

7 februari 2015 

 

RDC 2 - DOS Delft 

Zaterdag 

 

21 februari 2015 

 

DC Dordrecht 2- RDC 2 

     Zaterdag 

 

7 maart 2015 

 

Nacompetitie Nationale competitie 

 

Teamcaptain : Mariëlle Meijer-Kromhout   

  (071) 4028520 

  mmeijer.kromhout@ziggo.nl 

  

mailto:mmeijer.kromhout@ziggo.nl
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Teamsamenstelling en rooster RDC provinciaal 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Frerik Andriessen           

2 Cees van den Bosch           

3 Steven den Hollander           

4 Rinus Kromhout           

5 Richard Meijer           

6 Arjen de Mooij           

7 Arie Schoneveld           

8 Thomas Wielaard           
 

Dag   Datum   wedstrijd 

Vrijdag  12 september 2014  RDC 1 provinciaal - De Hofstad Dammers 

Vrijdag  26 september 2014  Van Stigt Thans 2 - RDC 1 provinciaal  

Vrijdag  10 oktober 2014  RDC 1 provinciaal - LDG 

Dinsdag  4 november 2014  Den Haag - RDC 1 provinciaal  

Vrijdag  21 november 2014  RDC 1 provinciaal –Van Stigt Thans 

Woensdag  3 december 2014  Constant Charlois - RDC 1 provinciaal  

Vrijdag  16 januari 2015  RDC 1 provinciaal - Naaldwijk 

Maandag  26 januari 2015   RDC 1 provinciaal - Damlust Gouda  
 

 

Teamcaptain : Rinus Kromhout 

  (071)4023677 

  jkromhoutzn@hetnet.nl 

 

 

mailto:jkromhoutzn@hetnet.nl
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Teamsamenstelling en rooster RDC 2 provinciaal 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Daniël Boom           

2 Gert van Delft           

3 Jac van Delft           

4 Anton van Dusseldorp           

5 Kees Majoor           

6 Teun de Kluyver           
 

Dag   Datum   wedstrijd 

Vrijdag 19 september 2014 RDC 2 provinciaal - Scheveningen 2 

Donderdag 2 oktober 2014 MDV Monster 3 - RDC 2 provinciaal 

Vrijdag 17 oktober 2014 RDC 2 provinciaal - Den Haag 4 

Maandag 27 oktober 2014 Damlust Gouda 3 - RDC 2 provinciaal 

Vrijdag 14 november 2014 RDC 2 provinciaal - KDC Katwijk 2 

Maandag 24 november 2014 Scheveningen 2 -RDC 2 provinciaal 

Vrijdag 12 december 2014 RDC 2 provinciaal - MDV Monster 3 

Dinsdag 6 januari 2015 Den Haag 4 - RDC 2 provinciaal 

Vrijdag 23 januari 2015 RDC 2 provinciaal - Damlust Gouda 3 

Woensdag 4 februari 2015 KDC Katwijk 2- RDC 2 provinciaal 
 

Teamcaptain : Richard Kromhout 

  (071) 8884496 

  nu990055512@hotmail.com 

  

mailto:nu990055512@hotmail.com
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Nationale bekercompetitie 2013/2014 
 
Wil jij de eker doe ?  

Terwijl ik lekker thuis lag te chillen op de bank, dochterlief was al een uur of 

wat in dromenland dus dan kan dat opeens, kreeg ik een wat onsamenhangen-

de vraag. De beker doen? Is dat tege oordig straattaal oor pass ij ee s 
wat te zuipe ? Nee, dat is het iet. Voor het lu lad as og gee  rij illiger 
aangewezen voor een stukje over de bekerperikelen. Perikelen die het zeker 

waard zijn om over geschreven te worden natuurlijk, het is tenslotte de beker. 

Superbelangrijk. Inderdaad, je moet zeker niet onderschatten hoe belangrijk 

RDC ers de atio ale eker i de . Na de atio ale o petitie, de pro i iale 
competitie, het JKT, sneldammen en blitz, Salou, de onderlinge en het jubile-

umtoernooi van KDC staat de beker toch zeker in de top 10 van toernooien 

waar de animo heel groot voor is. Nou, vooruit, de top 15 misschien dan. 

 

Vorig jaar was RDC tweede van Nederland geworden in de beker, dus de eerste 

rea tie is da  atuurlijk: ooi, hoeven we niet aan de provinciale mee te 

doe .  Ee  eetje lu  had zi h et luide oorlogsliedere  op de pro i iale 
beker gestort en met overmacht de provinciale beker in Rijnsburg gehouden. 

Het pleit oor RDC dat e  gee  z ak tea  aar de provinciale beker hebben 

gestuurd. Dat e iet ee s oorko e  i  de ra glijst, is da  iss hie  iet zo  
geweldige verdienste. 

 

Zelfs voor de nationale beker was het nog lang onzeker met welk team we zou-

den aantreden. Ondergetekende zou eigenlijk niet meedoen, maar plotseling 

kreeg ik een belletje of ik toch wilde opdraven. En dan ook gelijk wilde rijden. 

Tja, zonder vervoer vaart niemand wel, dus met dank aan onze oude vertrouw-

de Peugeot mocht ik toch mee. 1-0 voor het rijbewijs. 

 

We begonnen eind mei in het afgelegen clublokaal van Damlust. Jammer ge-

noeg hebben we dat lokaal van voor naar achter, van boven tot beneden en 

omgedraaid kunnen bestuderen, want onze tegenstanders waren veeeeeel te 

laat. Ondanks dat we zo sportief waren de klok pas na een kwartier aan te zet-

ten, was de klokoverwinning al dik een kwartier in de pocket voor PSV Dammen 

aan kwam tuffen in een veel te oude auto. Het arme beestje kraakte en piepte 

onder het gezamenlijke ge i ht a  de PSV ers, die zi h gespa e  af roege  
of ze nog op tijd waren. 

Ja hoor, de t eede ro de egi t pas o  ee  uur of t ee.  
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Tegen WSDV moest het er dan van komen. Die ook winnen en we konden de 

laatste ronde naar huis. Tot op het bot gemotiveerd begonnen we aan de wed-

strijd, die helaas niet helemaal liep zoals gepland. Terwijl Frerik een schijf ver-

loor tegen good old Fredje Ivens, was er op de rest van de borden weinig reden 

tot jubelen. Gelukkig wist Arjen met een ultieme zwendel nog de overwinning 

binnen te slepen, anders hadden we een onverwachte nul mogen bijschrijven. 

Onze Haarlemse tegenstanders moesten er daarom toch aan geloven, wij 

moesten winnen. De loting was ons gelukkig gezind, dus werd het een walk-

over. Niet helemaal terecht, wel 8-0 en plaatsing voor de halve finales. Mijn 

persoonlijke verdienste? Eigenlijk geen. Ik had net zo goed thuis kunnen blij-

ven, dan hadden we ons ook geplaatst. Nou ja, afgezien van het gebrek aan 

vervoer dan natuurlijk. 2-  oor het rij e ijs… 

 

Tegen Micone zou het een lastige wedstrijd kunnen worden. Alleen bij Cor was 

het ratingverschil dusdanig groot, dat we daar wel op een tweetje mochten re-

kenen. Die kwam er gelukkig ook. Toby Hage verslikte zich in een doodnormale 

stand en mocht Arjen onverwacht snel de hand schudden. Omdat Toine Brou-

wers inmiddels ook een bok had geschoten tegen Frerik, stond het 6-0 en was 

de overwinning een feit. 

 

De Arnhemse brigade die we in de tweede ronde troffen, had de eerste ronde 

ook gewonnen. Winnaar van het onderlinge treffen zou dus de finaledag mo-

gen spelen. Dat leek in het begin niet zo goed te gaan. Frerik kreeg geen grip op 

Erik van de Weerdhof en leek zelfs een nulletje te gaan rapen. Gelukkig deed 

Erik zijn reputatie eer aan en liep hij op tijd in een grapje. Arjen zat tegen Mi-

hael Pal er, die altijd spa e de  lees: o ge ruikelijke  strategieën speelt. 

De wedstrijd kon alle kanten op, maar gelukkig voor RDC ging ook die partij on-

ze kant op. Ondergetekende mepte Hin Wong van het bord, maar ook deze 

wedstrijd was er een voor de statistieken. Doordat Cor remiseerde, wonnen we 

met 7-1. 

 

De leukste wedstrijd was tegen Utrecht. De topwedstrijd vond plaats op bord 

vier: Cor tegen Wouter Ludwig. Cor verloor weliswaar een schijf, maar wist 

Wouter in een web van combinatieve dreigingen verstrikt te laten raken. Wou-

ter zag door de bomen het bos niet meer en liep in een prachtige combinatie, 

die jammer genoeg niet is vereeuwigd op Toernooibase. Wouter liep de rest 

van de dag op zichzelf te schelden en te vloeken om zoveel onrecht. We won-

nen die wedstrijd met 5-3 en waren dus ongeslagen door. Mijn gemiddelde 

score had er wederom net zo goed niet kunnen zijn, ook zonder mijn punten 
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waren we door geweest. 3-  oor het rij e ijs… 

De finaledag dan. Frerik had een of ander iets te doen met zijn vriendin Julia, 

iets van samenwonen of zo. Hij vond dat een goede 

reden om de rest van het team maar in de steek te 

laten. De animo voor de beker was nog steeds 

groot… Maar goed, gelukkig ilde Ri hard K zij  
vrije zaterdag wel opofferen om mee te doen in het 

door hem verfoeide bekersysteem.  Ronde 1 tegen 

De Oldehove moest hij duidelijk nog warm draaien. 

In bijgaande stand is er weinig aan de hand voor 

wit, maar Richard presteerde 01.49-43? en streek 

de lag a … -30 02.34x25 14-19 03.25x05 13-

18 04.05x23 11-16 05.29x20 18x49. Omdat Arjen en Cor allebei in bedwang 

werden gehouden door hun tegenstanders, was het aan mij om het bekeravon-

tuur niet voortijdig te laten aflopen. Eindelijk mocht ik iets nuttigers doen dan 

chauffeur zijn. Met een lang eindspel wist ik Jappie de Vries tot overgave te 

dwingen: 4- . Gelukkig… ei delijk as ik iet allee  aar ee a ege het rij-
bewijs. 

 

Tot zover was het verloop net als vorig jaar. Ook toen moesten we de eerste 

ronde barrageren.  Groot verschil was wel dat we toen genoeg hadden aan een 

gelijkspel in de barrage om door te gaan. Dit keer moesten we winnen doordat 

ons hoogste bord had verloren. In de barrage lukte het Richard K wederom niet 

het hoofd boven water te houden. De hulptroepen deden gelukkig wat van hen 

werd gevraagd: Cor en Arjen walsten genadeloos over de tegenstanders heen 

en ondergetekende blies wat stoom af met een remise. Je moet natuurlijk niet 

eer doe  da  strikt oodzakelijk… -3: hallo halve finale! 

De halve finale gaf een groot déjà vu gevoel: vorig jaar was Hijken DTC ook al 

de tegenstander. Toen werden ze er afgemept via een barrage, dus vol goede 

moed gingen we zitten. Vorig jaar hadden ze alleen Roel Boomstra niet meege-

nomen, nu wel. Hijken was uit op revanche. Dat 

maakte het er toch niet makkelijker op…   
 

Jammer genoeg bleek dat ook. Cor zat tegen Roel 

en dit keer kon hij geen potten breken. In de dia-

gramstand is er volgens de computer nog weinig 

aan de hand, maar wit moet heel erg oppassen. 

Dammen is in principe supersimpel: zwart houdt 

met drie schijven (26, 31, 26) vier witte vast (37, 
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41, 42, 47). Conclusie: wit moet daar iets aan doen. Het lukte Cor niet zijn schij-

ven te bevrijden en dus verloor hij. Dat was pas één van de maar liefst drie ne-

derlagen die we te slikken kregen. Alleen Richard K wist een schamel puntje uit 

het vuur te slepen, maar dat is natuurlijk bij lange na niet genoeg. Hijken had 

zijn revanche… 

 

De troostfinale nog een déjà vu. Vorig jaar werden we in de allesbeslissende 

finale kansloos naar huis gestuurd door VBI Huissen, nu was dat het affiche van 

de troostfinale. Zij hadden in de halve finale nipt verloren van latere winnaar 

Witte a  Moort. Zij hadde  el drie GMI s e  ij elgeteld ul. Wel éé  MI 
Cor , aar or aal gesproke  eegt dat atuurlijk iet op tege  zo  o er-

vloed aan klasse aan de andere kant van de tafel. Dit keer gingen zij dus vol ver-

trouwen de wedstrijd in en hadden wij niet meer dan onze revanche gevoelens. 

 

Maar revanche kan een sterke bondgenoot zijn. Cor 

zette Geert van Aalten al snel met de rug tegen de 

muur en Richard K gaf Pepijn van den Brink (de eni-

ge niet-GMI) damles. Pepijn presteerde hier het 

o ogelijk … -16? waarna Richard K recht op 

zijn doel afging: 02.36-31! dreigt met dam via 

03.31-27 22x31 04.28-23 19x28 05.33x02 dus 

… -11 03.32-27! in de ketting … -07 04.46-

41 10-15 05.41-36 04-10 06.37-32 26x37 07.42x31 

en zwart kon niet veel beter dan een schijf geven en kansloos verliezen. 

 

So far so good, maar helaas lukte het Arjen niet de voorsprong vast te houden 

tegen Johan Krajenbrink. Hij verloor toch wel enigszins terecht. Cor ondertus-

sen kon net niet door de verdediging van Geert van Aalten komen. Ik was als 

laatste nog bezig. Na een moeizame opening – mijn handelsmerk – kwam ik 

langzaam maar zeker beter in de wedstrijd en wist ik uiteindelijk Jos Stokkel 

een kansloze nul te bezorgen. Ondanks een derde plek in plaats van vorig jaar 

t eede, had RDC to h ook zij  re a he… 

Richard Meijer 
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Rabobank Zomer Toernooi 2014 
 
Ons traditioneel zomertoernooi was dit jaar redelijk bezocht met 20 deelne-

mers. Helaas weinig deelname van spelers van buiten de vereniging, maar het 

was leuk om Jasper Verhoef als oud lid weer te zien deelnemen en hij deed het 

zeker niet onverdienstelijk met een derde plaats in de eerste klasse. Ons 

nieuwste lid Daniel Boom liet ook meteen van zich spreken door de tweede 

plek voor zich op te eisen. Gé Berbee liet zien dat ondanks dat er weinig spelers 

van buitenaf waren,  ze niet voor niets komen. Met een eerste plek in de eerste 

klasse, mag hij het volgend seizoen een klasse hoger proberen.  
 

Een klasse hoger was er volgens sommigen al na drie ronde duidelijk wie er zou 

gaan winnen. Echter Arie Schoneveld liet niet los, ondanks een start van half 

punt na 2 ronden bleef hij uiteindelijk het langst een concurrent voor Richard 

Kromhout. Dat Richard won was hij ook wel aan zijn stand verplicht, al ging het 

een stuk lastiger dan menigeen zal denken. Arie wist beslag te leggen op de 

tweede plek. Rinus Kromhout pakte plek 3, vooral zijn partij tegen Arie zal hem 

nog lang het idee hebben gegeven dat er meer in zat. De volledige eindstand 

hieronder. 
    Cat AW Pt T-Rt E-Rt 

1 Richard Kromhout A 8 12½ 1007 1352 

2 Arie Schoneveld A 8 11½ 984 1039 

3 Rinus Kromhout A 8 11 980 1084 

4 Cees van der Bosch A 8 10 970 1032 

5 Mariëlle Meijer-Kromhout A 8 9 916 994 

6 Albert Huisman A 8 7 998 1175 

7 Arno Kooloos A 8 7 957 1073 

8 Gé Berbee B 8 6 932 868 

9 Daniel Boom B 5 5 927 903 

10 Jasper Verhoef B 7 5 884 675 

11 Kees Majoor B 8 5 1006 759 

12 Steven den Hollander A 4 4 794 1149 

13 Cees de Leeuw A 4 4 784 1014 

14 Anton van Dusseldorp B 8 4 894 777 

15 Teun de Kluyver B 8 3½ 987 578 

16 Arjen de Mooij A 3 3 889 1316 

17 Marco de Leeuw BJ 4 3 1008 800 

18 Jan Lute B 5 3 830 400 

19 Thomas Wielaard A 3 2 889 1238 

20 Nico Mul B 4 2 912 844 

Richard Kromhout 
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Guus Punt. 
 

Als rij-instructeur ben je bij de plaatselijke auto-dealers kind aan huis.  De vele 

kilometers die worden weggevreten zorgen ervoor dat je wat vaker een servi-

ce-beurt en ook wat vaker een nieuw karretje nodig hebt dan een ander. 

Bij Dijksman, Noort en Kamsteeg word je dan ook min of meer tot de vaste in-

ventaris gerekend. 
 

Het was dan ook niet verwonderlijk, toen ik vrijdagmiddag rond vijf uur nog 

even een lek achterbandje binnen bracht, dat ik midden in het feestgedruis van 

de afscheids-receptie van Guus Punt mocht binnenvallen. Na veertig honds-

trouwe dienstjaren ging de chef-monteur vervroegd met pensioen. Jammer, 

want behalve een voortreffelijk sleutelaar was Guus ook een vent die het leven 

altijd heel zonnig inzag. Een onverbeterlijke moppentapper ook, die om elke 

scheet een feestje vierde, waarbij dan onze onvolprezen Hollandse jenever de 

hoofdrol vertolkte. Ook zijn eigen receptie scheen voor Guus geen andere be-

doeling te hebben dan een excuus te zoeken en te vinden om zich liederlijk te 

bezatten.  
 

Nog net pikte ik een stukje van zijn slotrede mee. Hij zou het mede tengevolge 

van een tijdelijke lichamelijke verzwakking kort houden, zei hij. 

Mij leek dat verstandig, want hij was dermate lazarus geworden dat hij de eer-

ste week wel niet bij kennis zou komen. Hij sprak over de zegeningen van het 

niks meer hoeven doen, over stukken in zijn kraag die men hem maar niet kwa-

lijk moest nemen en over zijn ziel die nu hij niet meer hoefde te werken maar 

eens in veiligheid moest worden gebracht. Verheven taal die hij uitsloeg tussen 

twee slokken ergens achter zijn vuist. Hij zei ook nog dat Punt niet zijn echte 

achternaam was, maar dat hij in de familiekring zo genoemd werd, omdat hij 

met schaken altijd won en met dammen nooit verloor. 
 

Verbaasd was ik! Hoe kon men zich vergissen in een mens? Guus schaakte, 

damde zelfs! Wie had dat nou gezocht achter zo'n liederlijke zuipschuit? 

Rond achten bij het afscheid kon ik het niet laten. Guus, zei ik, volgende week 

dammen we samen een spelletje. Het zal mij benieuwen of je tegen mij ook 

een punt kan scoren, want ik ben tenslotte al jaren clubdammer. Hij lachte en 

zei: Geef mij wit en ik pak dat punt! De dinsdag erna fietste ik richting War-

mond, waar Guus woont. Koffie kreeg ik niet. Dat eten we hier nooit, zei hij 

verontschuldigend. Hij liep naar het dressoir en schonk in; nogal veel jenever in 

zijn glas, een klein beetje in die van mij. Het hoeft niet in een klein glaassie, als 

ie maar vol is, lachte hij nog. 
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Ons partijtje dat volgde zal ik niet gemakkelijk vergeten! Guus speelde goed, 

beter dan alle huisdammers die ik ooit in mijn leven ben tegen gekomen. Nog 

beter waren zijn opmerkingen aan mijn adres: Wat kijk je tobberig of mag ik je 

misschien een tip geven of weet je zeker dat je je goede bril op hebt? Het erg-

ste daarbij was nog dat zijn stem dan een subtiel accent van spot en leedver-

maak vertoonde. Het zal duidelijk zijn dat ik geen beste avond had en het is al 

even duidelijk dat ik de nacht van dinsdag op woensdag slecht sliep. 
 

Kijk maar even mee! Onze Guus speelde zoals afgesproken met wit: 

33-28  17-22  28x17  12x21  31-26  07-12  26x17  12x21  39-33  01-07  35-30 en 

omdat 20-25 nu verhinderd was door het damzetje naar 01 verstoutte ik mij 

om dan maar 20-24? te spelen. Guus grijnsde 

breed, schonk zichzelf nog eens scheutig in en 

verraste mij met 34-29  24x35  29-24  19x30  40-

34  30x28 en 32x01. Die dam kon ik ten koste van 

een vol schijf nog afpakken, maar onze vervroeg-

de uittreder deed daarna niks meer verkeerd. 

 

Met twee stukken min-

der haalde ik het eind 

van de partij. Guus had drie schijven: één op 40, één 

op 35 en één op 10. Mijn ene zwartje was geparkeerd 

op 28. Ik was aan zet en speelde 28-33. Guus haalde 

dam op 5 waarna we zonder verder te spelen tot re-

mise besloten. Ik blij. Guus blij. Hij nam er nog één op 

de goede afloop, maar voegde daar onmiddellijk aan 

toe dat hij zou hebben gewonnen als hij op veld 4 dam had gehaald. Breed 

grijnzend liet hij mij dat direct ook even zien. Waarom deed je dat dan niet was 

mijn logische vraag. Ach, zei hij, je dacht toch niet dat ik mijn bijnaam geweld 

aan wil doen? 
 

Bij het afscheid werd ik geïnviteerd om vrijdagavond terug te keren naar War-

mond om kennis te maken met enkele van zijn dammende familieleden. Ik zal 

het proberen, zei ik. Nee, ik moest. Niets te proberen! Ik móest die avond bij 

hem te gast zijn! Welnu, ik was er! Vagelijk werd ik voorgesteld aan vijf-en 

twintig familieleden. Op tafeltjes, stoelen en op de vloer stonden dertien dam-

borden waarop die avond gespeeld zou worden. Ik keek ernaar en verwonde-

ring klom langs een feestelijke ladder in mij omhoog.  Spijt had ik als haar op 

het hoofd dat ik mijn camera had thuis gelaten. Het zou een aardig opnametje 

geweest zijn. 
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Er werd gedamd en genuttigd. Guus won die avond niet. Hij speelde alles remi-

se, maar  ik nam mij voor hem aan het eind van de avond onomwonden voor  

te stellen lid van onze club in Rijnsburg te worden. Dat deed ik en mijn hart zat 

in mijn keel. Of ik een gezellige avond had gehad? Oh ja, dat had ik en Guus 

glimlachte zoals alleen Warmonders dat kunnen, echt en onbevangen. 
  

Lid worden van RDC wilde hij niet. Het was hem al herhaalde keren opgevallen, 

in het geniep vanuit de bibliotheek, dat zijn familie meer dammers herbergde 

dan de club in de Burgt.  Hij telde nooit meer dan zeven borden en daar achter 

altijd  dezelfde mensen. Een eerste klas hotel met meer dan alle gemakken en 

een vanzelfsprekende overmatige luxe, maar zonder gasten. Ja, onze Guus kon 

het aardig vertellen! Daarnaast, doceerde hij verder, heb ik als ik doodop ben 

van alle belevenissen op jullie clubavond een uitpufplekje nodig om mijn wer-

kelijke bevindingen van die avond kwijt te kunnen. Een plezier-slotakkoord, óók 

omdat ze hier in Warmond niet gewend zijn dat ik nuchter thuiskom. Lukt nooit 

in de Burgt, want alles en iedereen is vóór twaalven vertrokken of wordt naar 

huis gekeken. Nee Cees, ik zeg dit zonder sarcasme, we adopteren jou wel als 

familielid en dan kom je het vervolg maar naar Warmond.  
Cees van den Bosch 

 

 



R D C 24 
 

 



  R D C 25 
 

Van Bunschoten-Spakenburg naar Pinsk 
 

Van woensdag 9 juli tot en met zaterdag 12 juli speelde ik het NK junioren 

meisjes in het altijd fijne Bunschoten-Spakenburg. Omdat we dit jaar opnieuw 

weinig deelnemers hadden begonnen we in plaats van op maandag op woens-

dag. Dezelfde week vonden ook het NK aspiranten algemeen en het Boboli 

open toernooi plaats. Het was dus volle bak in het niet al te grote plaatsje. En 

dat leek aar eer s a o ds, aa gezie  e et ee  grote groep a  aar 
liefst 6 (!) spelers en één moeder in een gastgezin zaten. En dan had het gezin 

zelf ook nog een aantal kinderen.. De gezelligheid ontbrak er gelukkig dus niet. 

 

 

De eerste ronde beloofde al een spannende pot te worden: ik begon het toer-

nooi met een wedstrijd tegen Marieke Altena, een opkomend talent. Ik kreeg 

een standaard Keller-opening tegen haar op het bord 

die normaal gesproken beter was voor haar. Uiteinde-

lijk maakte zij nog een foutje, waardoor ik op het eind 

toch nog met een damcombinatie aan het langste eind 

kon trekken. In het diagram hiernaast de stand waarin 

zwart toeslaat na het foutieve 30. 49-44.. van wit. 

Z art slaat a elijk toe et . … -21! 31. 27x16 

18-22! 32. 29x27 13-18! 33. 32x23 18x49. (0-2) 

 

Op de donderdag hadden we een dubbele ronde. De eerste ronde van de dag 

speelde ik tegen Mara Langeveld, die in de eerste ronde een flinke klap had ge-

kregen van Mariska Veer. Tegen Mara speelde ik een standaard flankaanval die 

ik uiteindelijk probeerde om te bouwen tot een flankcentrumaanval. Het zat 

deze partij waarin ik goed speelde echter niet mee, waardoor ik genoegen 

moest gaan nemen met een punt en op het einde nog zelfs moest oppassen 

ook om niet te verliezen..(1-1) De derde ronde in dit toernooi nam ik het op 

tegen Stella van Buuren. Vorig jaar behaalde ik met wat geluk een puntje, dit 

jaar daarentegen waren de punten op de 50
e
 zet binnen na een simpele schijf-

winst op de 22
e
 zet. (2-0) Ook in de 4

e
 ronde op de vrijdag waren de punten 

snel aan mijn zijde tegen Mariska Veer, dit keer ook weer vroeg schijfwinst. (0-

2) 

 

Met nog één ronde te gaan in het toernooi voor op de zaterdag stond ik twee 

punten los van de concurrentie, in dit geval Lotte Aleven, waar ik de laatste 

ronde tegen moest spelen. Een puntje om de titel te heroveren was dus ge-
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noeg. Toch werd het een partij vol strijd, zeker omdat Lotte ook nog alles op 

alles te zetten. Uiteindelijk wist ik dit puntje toch rustig veilig te stellen en her-

overde ik de junioren meisjes titel van Nederland.  Een ticket voor een reisje 

naar Pinsk was een feit.  

 

En een bijzonder reisje naar Pinsk werd het zeker. Ruim 2,5 week later, 31 juli 

om precies te zijn, begon de reis naar Pinsk, in Wit-Rusland. Met een groep van 

35 coaches, deelnemers en ouders vertrokken we in de ochtend vanaf Schiphol 

richting Pinsk. De reis duurde veel langer dan gepland: we kwamen pas na ne-

gen uur s a o ds aa  ij de u i ersiteit a  Pi sk, aar e de hele eek zou-

den verblijven. De speellocatie zat op iets meer dan een kilometer loopafstand. 

Bij het betreden van de universiteit was het letterlijk even een momentje om je 

ogen uit te kijken: De kamers waren net appartementen: ze hadden een eigen 

keuken met oven, koelkast en vriezer, met daarbij nog eens twee slaapkamers 

en een goede badkamer. En dat terwijl ze in Wit-Rusland nauwelijks bereik 

hadden met de buitenwereld.. Gelukkig hadden we daarvoor Danny Staal, die 

zijn router had meegenomen, zodat de gekregen internetkabel aan de router 

aangesloten kon worden. 

 

De dag na aankomst mochten we direct aan de bak in de namiddag. In mijn ca-

tegorie werd het al gauw duidelijk dat er minder spelers waren opdagen dan 

verwacht en werd er uiteindelijk besloten een ronde van het schema te 

schrappen. De eerste ronde werd voor mij al gauw duidelijk dat dit niet meer 

het NK was met het gemakkelijke forceren. Ik mocht het opnemen tegen Aygul 

Idrisova (Rus), de uiteindelijke kampioene. Een aantal  flinke foutjes van mijn 

kant bezorgde mij al vrij snel problemen, die ik niet meer kon oplossen. Van het 
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eten in de avond in de avond werd mijn 

humeur nou niet bepaald beter. Warme 

melk met slobberpasta stond op het menu. 

Dit was toch wel echt het moment dat ik 

last begon te krijgen van een cultuur-

shock.. 

 

Voor de tweede dag stond een dubbele 

ronde op de planning. In de ochtend was ik 

tot mijn grote teleurstelling geloot tegen Joanna Sild, een goede vriendin van 

mij uit Estland. In tegenstelling tot de eerste ronde verliep deze wedstrijd een 

stuk beter dan verwacht: na 2,5 uur liep ik met beide punten de zaal weer uit. 

Genoeg tijd om maar eens een supermarkt op te zoeken, waar we het grote 

geld €  as gelijk aa  .  BYR) eens mochten uitgeven voor normaal 

eten. Bovendien waren we ook nog eens live getuigen bij het slachten van vis, 

wat doodnormaal is voor Wit-Russen..  

 

Die middag moest ik het opnemen tegen Regina Ajupova, de tweede Russin van 

het toernooi. Ook hier kon ik niet al te spraakzaam over zijn: ik maakte geen 

enkele kans en stond vier uur later met nul punten weer buiten. De dag erop 

hadden we een enkele ronde gepland. Ik nam het op tegen de Letse Elza Garo-

kalna, die een Roozenburg-aanval tegen mij speelde. Het was een spannende 

partij, die ik helaas niet tot winst om kon zetten. Achteraf bleek dat het welde-

gelijk mogelijk was, maar gemist is gemist. Gelukkig hadden we geen mid-

dagronde, maar een vrije middag. Waarop er heel erg veel gedaan werd. (Niet 

dus)  

 

Op de vierde dag was het voor mij wel aan de bak gaan. Omdat wij een ronde 

minder hadden, was deze dag toch al erg doorslaggevend voor de top. In de 

ochtend ronde trad ik aan tegen een Litouwse, Milda Jocaite. Een zeer passieve 

speelster. Ik kreeg in de partij zeer veel voordeel, maar het was voor haar niet 

moeilijk de goede ruiltjes te vinden waardoor het alsnog remise werd. In de 

middagronde trof ik Veronika Pikkel, de andere Estse deelneemster. Tegen haar 

was ik echter vrij snel klaar: binnen anderhalf uur stond ik weer buiten. Met 

een simpele forcing kwam ik al vroeg op dam. En niet veel later gaf ze toch 

maar op. Het was de dag erna die belangrijk was: bij twee punten zou ik even-

tueel nog mee kunnen draaien boven in. Ik was geloot tegen de derde Russin 

van het toernooi, Ayanika Kychkina, eigenlijk nog een Aspirant. Het werd een 

wat taaie wedstrijd, waar ik eigenlijk niet goed om wist te gaan met haar zwak-
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tes. Uiteindelijk moest ik tevreden zijn met een puntje, wat opleverde dat het 

toernooi eigenlijk klaar was. Ik mocht het toernooi een dagje later afsluiten te-

gen de 13-jarige hekkensluiter uit Wit-Rusland, Palina Kazlova. De wedstrijd 

duurde niet langer dan een half uurtje: achteraf hoorde ik ook dat dit haar al-

lereerste damtoernooi was. Met een score van 9 uit 8 eindigde ik op een ge-

deeld 5
e
 plaats van de 16. Op tegenstandersrating werd het uiteindelijk 8

ste
 op 

de eindklassering. Nogal een teleurstelling voor mijn laatste Europees Kampi-

oenschap, maar nog steeds een mooie ervaring. 

 

De dag erop vond het traditionele sneldamtoernooi plaats, onze laatste dag 

alweer van het toernooi. Het sneldammen verliep bepaald niet lekker: haalde 

een score van 7 punten uit 8 wedstrijden, wat het toernooi uiteindelijk een 

beetje in mineur afsloot. Diezelfde nacht keerden we met de bus terug naar 

Minsk om weer het vliegtuig terug te nemen. Desondanks was het namelijk 

toch nog een ervaring erbij die ik niet meer zo snel zou vergeten. Het was een 

mooie week!  

Denise van Dam 
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven? 
 

Wie ben je? 

Cees van den Bosch 
 

Wanneer en waar ben je geboren? 

21 december 1946 
 

Wat is je burgerlijke staat? 

Sinds 2008 weduwnaar en vader van een tweeling van maart 1971 
 

Wat voor opleiding heb je genoten? (of anders doorstaan) 

MULO en Handelsvakschool 
 

Hoe lang dam je al en hoe ben je met dammen begonnen? 

Begonnen in 1960. Thuis damde ik weleens met mijn opa die problemen 

oploste uit een krant. Op een brave-jongetjes soos op zaterdagavond 

ontmoette ik ene Jan van Ees, die jeugdkampioen van RDC was. 

Jan veegde iedere tegenstander in no time van het bord, maar had met 

mij wat meer moeite. Hij nodigde mij uit eens op de clubavond van RDC 

te komen kijken. Daar ontmoette ik Piet van Egmond...... 
 

Speel(de) je bij andere clubs? 

Ja, ik ben lid geweest van KDC, waar ik ook mijn vrouw heb leren kennen. 
 

Wat is je grootste prestatie op damgebied? 

Volgens mij mogen ze mij de laatste LDDB-kampioen noemen. 

Mijn sterkste tegenstanders waren Theo Zwetsloot, Peter Bronstring en 

Joop Burgerhout. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik zelf niet zo veel 

waarde hechtte aan die titel. Mijn moedertje wel! Tot vandaag heeft ze 

foto's en krantenknipsels bewaard. 
 

Wat vind je het leukste aan dammen? 

Een simpele vraag, maar een eenvoudig antwoord valt niet zo gemakkelijk 

te geven. Laten we maar zeggen dat ik de soms duizelingwekkende varianten 

in ons eindspel het leukst vind.  Jammer alleen dat ik er weinig van begrijp. 
 

Wat is het leukste toernooi wat je ooit gespeeld hebt? 

Samen met Daan Kromhout in onze jonge jaren een simultaan tegen Baba Sy. 
 

Van welke muziek houd je? 

De muziek uit de Barok-tijd. Met name de muziek van Bassie Bach. 
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Daarnaast ben ik een liefhebber van swingende-jazz. 
 

Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast.) 

Op damgebied lijkt het me leuk om als bijna 70-jarige de 1100 rating nog  

eens te halen.  Daarnaast koester ik de wens ooit nog eens die vis te vangen 

(als een staldeur zo groot) die ik zo'n tien jaar geleden in de Noorse fjorden 

verspeeld heb. 
 

Waar geniet je het meest van? 

Van mijn twee voetballende kleinkinderen en van mijn dagwandelingen  

in de vrije natuur van Scandinavië. 
 

Van welke partij heb je het langst wakker gelegen? 

Op verzoek van Arno de laatste keer dat we deze vraag van een antwoord 

voorzien: Wie niet weet dat hij slecht slaapt, slaapt goed! Maar ik slaap iedere 

vrijdag na elke partij slecht. Hoe zou dat nou komen? 
 

Wat was het meest bepalende dammoment in je leven? 

In mijn tweede jaar als RDC-lid mocht ik invallen in ons eerste team tegen WDG 

uit Wassenaar. Mijn tegenstander was een ouwe rot die Van Noort heette. 

Ik verraste hem met een openingscombinatie die niemand in ons district ooit 

gezien had. Wat ook niemand wist, was dat ik die slagzet uit een boekje had 

geleerd van JF.Moser. In de Rijnsburger kwam onze Pr-man Leeuwenburg su-

perlatieven te kort. Vermoedelijk heb ik mijn zogenaamde reputatie als ope-

ningskenner daaraan te danken. Jammer dat mijn ouwe moedertje dát verslag-

je niet heeft bewaard. 
 

Als je de lezers één tip mag geven, dan is dat: (mag over dammen gaan, maar 

ook een tipvoor boek/film/muziek/uitje/levenservaring enz.) 

Stel dingen die je leuk vindt om te doen niet te lang uit! 

Doe het vandaag, morgen is het misschien te laat. 
 

Wie is je grootste angstgegner op het dambord? 

Een nieuwe vraag op voorspraak van Arno. Wel een leuke. 

Voor mij is dat Richard Meijer. Ik kan mij niet herinneren ooit een puntje tegen 

hem gescoord te hebben. Tegen onze andere toppers heb ik nog weleens een 

kansje. Nooit tegen Richard. Vervelende vent. 
 

Ok, wie moeten we de volgende keer dwingen een stukkie te schrijven? 

(of een getal tussen de 0 en 20 waarmee we loten) 

Dat mag niemand anders zijn dan ons nieuwste maatje: Daniël Boom.  
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