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Van de voorzitter 
  
Beste lezers, 
 
In het septembernummer waagde ik me aan een aantal voorspellingen met be-
trekking tot de plaatsen op de ranglijst waar onze clubteams zouden gaan ein-
digen in de competitie. Zoals ik in de laatste bestuursvergadering al memo-
reerde is dit het seizoen van 'net niet' geworden. 
 
Bijvoorbeeld het eerste landelijke net geen 3e , het 2e tot de laatste wedstrijd 
nog in de race om zich te handhaven via de herkansing maar helaas kwam het 
er niet uit en spelen we volgend seizoen gewoon weer 2e Klasse. Het 1e provin-
ciaal liet onderweg naar de alles beslissende de wedstrijd tegen Schiedam te-
veel steken vallen en kwam in die laatste wedstrijd net iets tekort. Het 2e pro-
vinciale team wist zich wel te handhaven maar het linkerrijtje was te ambitieus 
gesteld. 
Niettemin kijk ik met tevredenheid terug op de afgelopen competitie want on-
danks dat wij krap in de spelers zaten lukte het op 1 keer na altijd volledig uit te 
komen.  
 
Sinds 8 januari hebben wij een andere speellocatie. Ik kan niet anders zeggen 
dat het ondanks wat kinderziektes en meer zelfwerkzaamheden het mij uitste-
kend bevalt. Het elektronisch scorebord tijdens de competitie wedstrijden is 
een aanwinst en een blikvanger van de eerste orde. 
 
Positief is ook dat Wim Bremmer zich heeft aangemeld als lid wat voor ons be-
tekent dat wij er een topdammer bij hebben die het ook leuk vind om intern 
mee te spelen.  Wim vanaf deze plaats hartelijk welkom en ik twijfel er niet aan 
dat je je snel thuis zal voelen op onze club.  
 
Voor de komende tijd ligt de focus op het vinden van een nieuwe jeugdleider of 
jeugdleiders daar Richard aangegeven heeft dat hij in verband met zijn verhui-
zing naar Poeldijk geen kans meer ziet om op tijd in Rijnsburg te zijn op vrijdag 
avond. Mocht je zin hebben om met de huidige vrijwilligers leiding te geven 
aan een groep enthousiaste kinderen dan hoor ik dat graag. 
Tot slot staan we aan de start van het kampioenschap van Rijnsburg en wens ik 
alle deelnemers daaraan veel goede en leerzame partijen toe. 
 

Rinus Kromhout 
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Van de redactie 
 
Allereerst weer hartelijk dank aan iedereen voor het schrijven van de leuke 
stukjes en het selecteren van de mooie fragmenten. Dit keer zelfs zonder een 
gesmokkelde weekje t.o.v. de deadline! Ga zo door! 

 
In dit clubblad zou normaalgesproken het verslag van het nieuwjaarstoernooi 
staan. Deze hebben dit keer bewust weggelaten, niet vanwege censuur (wat op 
zich goed had gekund), maar om 2 andere redenen; ten eerste kwam het heel 
beroerd uit qua aantal pagina's, maar daarnaast is dit verslag al in volle glorie 
verschenen op onze website en zelfs op de facebookpagina van RDC. Voor wie 
dat nog niet meegekregen had (Steven heeft er voldoende reclame voor ge-
maakt), sinds december wordt de facebookpagina zeer regelmatig voorzien van 
RDC nieuws, dus kijk en like!     
 

https://www.facebook.com/DamclubRDC/ 

 
Tot slot natuurlijk weer veel leesplezier en houd de ogen open voor nieuwe 
fragmenten voor ons clubblad.  
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Damkalender 
 

vrijdag 11 maart 2016 
 

Kampioenschap van Rijnsburg 

vrijdag 18 maart 2016 
 

Kampioenschap van Rijnsburg 

vrijdag 25 maart 2016 
 

Goede Vrijdag (geen dammen) 

vrijdag 1 april 2016 
 

Kampioenschap van Rijnsburg 

vrijdag 8 april 2016 
 

Kampioenschap van Rijnsburg 

vrijdag 15 april 2016 
 

Kampioenschap van Rijnsburg 

vrijdag 22 april 2016 
 

Kampioenschap van Rijnsburg 

vrijdag 29 april 2016 
 

Simultaan (onder voorbehoud) 

vrijdag 6 mei 2016 
 

Kampioenschap van Rijnsburg 

vrijdag 13 mei 2016 
 

Kampioenschap van Rijnsburg 

vrijdag 20 mei 2016 
 

Kampioenschap van Rijnsburg 

vrijdag 27 mei 2016 
 

Laatste ronde Kampioenschap van Rijnsburg 

vrijdag 3 juni 2016 
 

Sneldammen 

vrijdag 10 juni 2016 
 

ALV 

vrijdag 17 juni 2016 
 

Start zomertoernooi 
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Hoofdklasse 
 
Vorige keer liet ik u achter met de mededeling dat Thomas bovenaan stond en 
dat Arjen en Richard K zijn voornaamste concurrenten waren, maar wel pas op 
plaatsen 4 en 5 stonden. Nu het clubkampioenschap ten einde is, blijkt maar 
weer eens hoe belangrijk het is om je krachten te kunnen sparen en veel rust te 
hebben tijdens een belangrijk toernooi als dit. 
 
Beide naaste achtervolgers konden in de laatste weken nauwelijks bijkomen 
van alle inspanningen en dat nekte ze uiteindelijk allebei. Arjen verloor als eni-
ge één punt tegen een ontketende Daniël Boom, die nog even wilde laten mer-
ken dat hij wel prima past bij RDC. Kletsen tijdens de partijen, zichzelf niet al te 
serieus nemen, eigenschappen die prima passen bij waar RDC voor staat. Dat 
hij dan zo nu en dan gemeen uit de hoek kan komen en Nationaal Topscorer 
Hoofdklasse B 2015-2016 Arjen fluitend op een punt kan houden, dat is dan 
alleen maar mooi meegenomen. Het betekende een definitief einde aan de ti-
telaspiraties van Arjen. 
 
In de laatste ronde – vrouwe Fortuna had het mooi uitgekiend – was het duel 
der gladiolen Thomas en Richard K gepland. Beide 10 uit 7, maar Richard K had 
een loodzwaar programma nog nauwelijks achter de kiezen. En Thomas? Die 
stond al een tijdje op die score en kon zich dus wekenlang voorbereiden. Resul-
taat: een nieuwe clubkampioen! Chapeau voor Thomas, better luck next time 
voor alle anderen. 
 
Rinus en Cees, in december nog nummers 2 en 3, hebben bewezen dat het be-
langrijk is om in een vroeg stadium veel punten te sprokkelen. Hoewel ze nog 
voorbij gestreefd zijn door de usual suspects, hebben ze zich met een gedeelde 
vijfde plaats gewoon verdienstelijk geplaatst voor het miljoenenbal onder de 
naam Kampioenschap van Rijnsburg. 
 
Voor de eindstand kunt u de website van de club of Toernooibase raadplegen. 
Helaas is er dit keer weinig inspiratie op te doen voor de techniek. Toernooiba-
se is akelig leeg wat wedstrijden betreft. Daarom slechts een beperkte bloem-
lezing dit keer, met het verzoek aan eenieder vooral ook de rest van de wereld 
te laten meegenieten van de partijen door ze te uploaden in Toernooibase… 
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Richard M heeft zijn partij riskant opgezet, waarbij 
het maar de zeer vraag is of het allemaal door de 
beugel kan (waarschijnlijk niet). Uiteindelijk pakt 
het allemaal goed uit na de misser van Marco. Op 
01…14-19? volgde een dammetje met 02.27-21 
16x36 03.37-31 26x28 04.29-23 18x29 05.34x03 
45x34 06.03x26 en Marco liet zich de rest niet meer 
bewijzen. 
 
 
Ook tegen Daniël had Richard M niet te klagen. 
Hoewel hij wel makkelijker staat, weet het digitale 
brein het na 01…23-29 nog betrekkelijk eenvoudig 
remise te krijgen. Daniël was dat niet gegeven. Hij 
kon de handdoek in de ring gooien na 01…11-17? 
met een onvervalste Coup Royal: 02.27-22 18x27 
03.32x21 23x34 04.40x18 en Daniël gaf op. Het is 
kiezen tussen twee kwaden met een directe dam na 
04…12x23 05.21x01 of een ander tranendal na 
04…17x26 05.18-13 12-18 06.13x11 16x07 met twee schijven meer voor wit. 
 
In het laatste fragment is Marco wederom het lij-
dende voorwerp. Hij huppelt in een zetje dat akelig 
veel gelijkenis vertoont met de mispeer van Arie in 
RDC 1 (maar dat is een ander verhaal). Marco pres-
teerde in de diagramstand 01.34-30 23x32 02.33-
29?? 24x33 03.39x37 en streek de vlag na 03…17-
21 04.26x28 27-32 05.38x27 19-24 06.30x19 14x41. 

 
 

Richard Meijer 
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Eerste Klasse: Jan Oudshoorn glorieuze winnaar 
 
In het vorige clubblad schreef ik al dat Jan Oudshoorn de te kloppen man was. 
Op dat moment had hij alles gewonnen en de vraag was dan ook wie hem zou 
kunnen stoppen. Het antwoord is simpel; niemand, want slechts Martijn Boe-
kee wist een remise uit het vuur te slepen. Met andere woorden 10 gespeeld 
19!!! Punten. Geloof mij, een prestatie van jewelste want ook de concurrenten 
Nico, Jack en Martijn wisten geen raad met het ogenschijnlijk simpele spel van 
de kampioen. Want eigenlijk is dat het handelsmerk van Oudshoorn, ogen-
schijnlijk een “”niets aan de hand stand”, maar ook al je vraag je soms af ” wat 
speelt ie nu weer””, het klopte bijna altijd daarmee zijn tegenstanders constant 
op het verkeerde been zettend.  Jan dus meer dan verdiend kampioen. 
 
De achtervolgers bleken te bestaan uit Nico Mul en Jack van Delft. Alleen deze 
twee bleven nog enigszins in de buurt van de koploper. In het onderlinge tref-
fen met Jan moesten beiden echter in het zand bijten. Ook werden hier en daar 
wat punten vermorst zodat beiden op 15 punten bleven steken, goed voor een 
gedeelde tweede/derde plaats. ( de beslissingswedstrijd tussen deze twee 
werd gewonnen door Nico). Vooral van Jack van Delft een goede prestatie om 
derde te worden. Martijn bleef lang in het spoor van deze twee maar moest 
door drukke werkzaamheden thuis en op het werk net iets teveel verstek laten 
gaan. Dit betekende een paar reglementaire verliespunten, maar ik verwacht 
dat als hij zijn ritme weer heeft hervonden hij een gevaarlijke concurrent wordt 
voor Jan Oudshoorn en de rest van het veld. 
 
In de middenmoot vielen vooral Anton en Teun op. Ondanks alles wist Anton 
13 punten te verzamelen, wat helaas werd gecorrigeerd naar 11 punten omdat 
Jan Parlevliet zich voortijdig terugtrok uit het toernooi. Juist tegen Jan had An-
ton een prachtige combinatieve overwinning geboekt, jammer. Teun wist voor-
al van de mindere coryfeeën te winnen en eindigde dan ook met 12 punten in 
de hogere regionen van de ranglijst. Ook dit had niet iedereen verwacht en is 
een felicitatie waard. Kees Majoor, Jan Lute, Rune, Wouter en Mats eindigden 
in de lagere regionen van de lijst. Vooral  voor de jeugdleden was het geen ge-
makkelijk jaar. De eerste keer tegen de senioren valt niet mee en veel partijen 
werden dan ook verloren. Gewoon doorgaan jongens jullie worden iedere 
week sterker en dat zal in het najaar zeker te zien zijn in de resultaten. 
 

Arie Schoneveld 
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Roosters Kampioenschap van Rijnsburg - Groep A 
 
  Spelers 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot Pl 
1 Thomas Wielaard                     

2 Richard Kromhout                     

3 Arjen de Mooij                     
4 Richard Meijer                     

5 Rinus Kromhout                     
6 Cees van der Bosch                     

7 Wim Bremmer                      
8 Steven den Hollander                     

 
7 of 8 spelers 

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

2 Arie Schoneveld                     

3 Daniël Boom                     
4 Jan Oudshoorn                     

5 Jac van Delft                     
6 Nico Mul                     

7 Mariëlle Meijer-Kromhout                     
8 Arno Kooloos                     

 
7 of 8 spelers 

    ronde 1 1-8 2-7 3-6 4-5 
ronde 2 8-5 6-4 7-3 1-2 
ronde 3 2-8 3-1 4-7 5-6 
ronde 4 8-6 7-5 1-4 2-3 
ronde 5 3-8 4-2 5-1 6-7 
ronde 6 8-7 1-6 2-5 3-4 
ronde 7 4-8 5-3 6-2 7-1 
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Roosters Kampioenschap van Rijnsburg - Groep C 
 
  Spelers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot Pl 

1 Anton van Dusseldorp                         

2 Martijn Boekee                         

3 Teun de Kluyver                         

4 Kees Majoor                         

5 Jan Lute                         

6 Gert van Delft                         

7 Mats Wolthaus                         

8 Wouter Zuidhof                          

9 Rune Varkevisser 

       
       

  10 Sverre Varkevisser 

       
    

   11 ** 
       

    
   12 ** 

       
     

    
9 of 10 spelers 

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

 

     
** Mogelijk stromen er nog enkele jeugdleden in bij 
deze groep. 
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Nationale Competitie RDC 1 
 
Net als de vorige keer heb ik schaamteloos leentjebuur gespeeld met de ronde-
verslagen die Steven telkens netjes op de Facebook pagina van RDC schrijft. Dat 
scheelt een hoop schrijfwerk en voorkomt het oeverloos ‘dubbelen’, nog even 
fijntjes herhalen wat iemand anders al gezegd of geschreven heeft. Onder-
staand dus een soort co-productie van Steven en mijn persoontje… 
 
Ronde 6: CEMA De Vaste Zet – RDC 1 8-12 
Zaterdag 12 december stond de verre uitwedstrijd in Geleen op het schema. 
CEMA De Vaste Zet, vorig jaar nog ereklasse, is een tegenstander van gelijk ni-
veau. De reis ging soepel, geen last van files en alle tijd om tussendoor koffie te 
halen en te tanken. Iedereen was ruim op tijd en toen de opstellingen werden 
uitgewisseld bleken er kansen voor Rijnsburg te zijn. Op vier borden zou er ge-
gaan moeten worden voor de winst, terwijl er drie borden het zwaar zouden 
krijgen. Aangezien CEMA meestal haar toppers onderop plaatst werden ook 
onze troeven onderin gezet. 
 
Van te voren was echter bekend dat kopman Cor van Dusseldorp niet mee kon 
doen. Cor moest examen doen in zijn salsa lessen en was er dus helaas niet bij. 
Ook Laura Andriessen moest verstek laten gaan. Dit betekende dat er twee in-
vallers moesten worden meegenomen. Gekozen werd voor het jonge talent 
Marco de Leeuw en de goed spelende Casper Vroegop. 
De eerste uitslag kwam op naam van Richard Meijer. Tegenstander (en invaller) 
Djordy Suylen gebruikte te veel tijd in de opening. Na ongeveer 20 zetten kwam 
hij mede door dat tijdsgebrek tot een onstabiele voorpost. Richard wist hier 
wel raad mee en wist deze schijf simpel te winnen. De partij duurde niet lang 
meer en Rijnsburg stond voor. 
 
Richard Kromhout, vandaag onze sterkste speler, speelde tegen Paul Nitsch, 
wat van CEMA de sterkste speler is. Ergens in het middenspel mislukte het plan 
van Richard. Toen Richard ging kijken bij de andere borden besloot hij geen 
verdere risico’s te nemen en naar een veilige remise te spelen. 
Invaller Casper Vroegop had in tegestander van Pierre Lacroix geen makkelijke 
opgave. Ondanks het verschil in rating koos Casper voor het meest actieve spel. 
Dit leverde hem een fijne stand op, waarin hij toch wel beter gestaan moet 
hebben. Helaas ging er ergens iets mis met Casper en werd hij de rand inge-
drongen. Toen de tegenstander later nog een combinatie naar dam had gaf 
Casper op. Jammer, maar wel een goede partij! 
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Steven den Hollander bracht RDC weer op een voorsprong. Tegen de taaie Wil-
ly Maertzdorf speelde hij een hele rustige partij. De tegenstander dacht Steven 
van het centrum te kunnen drukken door wat ruilen, maar Steven bleef bou-
wen en geen zwaktes komen in zijn stand. Nadat er later de aanval in werd ge-
zet bleek dat Maertzdorf wel erg ver naar achter stond. Maertzdorf vond niet 
de taaiste verdediging en moest opgeven. 
 
De voorsprong werd groter door Eric Hogewoning. Eric’s tegenstander, Erwin 
Heunen, staat erom bekend niet vaak fouten te maken en meestal wel een ze-
kerheid te zijn voor minimaal een punt. Eric kwam prettig uit de opening, maar 
veel aan de hand was er niet. Heunen overzag een kaatsingzet en moest daar-
om een schijf geven. Toen Eric later nog een tweede schijf won werd er snel 
opgegeven. 
 
Elke keer als Marco de Leeuw invalt is hij zeker voor een remise. In zijn derde 
optreden wist hij een mooie remise te scoren tegen de sterke Martijn van Gor-
tel. Marco was niet onder de indruk van de sterkte van zijn tegenstander (370 
ratingpunten meer!) en speelde een klassieke partij. In de partij hebben beide 
spelers niet echt kansen gekregen, waarmee Marco een belangrijke remise 
scoorde. 
 
Uit het niets was daar een nieuwe winstpartij. Arjen de Mooij had tegen top-
scoorder Tom Swelsen in het late middenspel zijn slag geslagen. Op papier zou 
dit een makkelijke wedstrijd moeten zijn, maar Swelsen speelt veel sterker dan 
zijn rating. Arjen wist dit, dus van onderschatting was geen sprake. Vanuit de 
Keller-opening kreeg Swelsen een flexibelere stand, maar wist hier niet goed 
mee om te gaan. Arjen counter terug en bezorgde zich een +4(!) score. 
Arie Schoneveld leverde ons de overwinning op. Eerder in de week belde Scho-
neveld nog naar de captain en sprak de woorden: “Wat moet ik op zo’n hoog 
bord dan”. Met tegenstandster Ingrid de Kok vocht hij een boeiend klassiek du-
el uit. Het eindspel leverde een schijf meer op, maar genoeg voor de winst was 
het niet. Desondanks een keurige remise. 
 
Partij van de dag was die van Denise van Dam. In de opening trok zij het initia-
tief naar haar toe en kreeg een hekstelling op het bord. Haar tegenstander, de 
voormalig Belgisch kampioen Patrick Casaril, wist niet goed met deze stand om 
te gaan. Denise forceerde op leuke wijze een schijfwinst. Nadeel was echter dat 
haar lange vleugel bijna leeg stond. Na een iets te snel gespeelde zet kreeg ze 
nog een extra schijf, maar haar tegenstander kon doorlopen naar dam. Denise 
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verhinderde echter dat haar tegenstander dam kon halen, waarna een derde 
schijf werd geofferd. Opgejaagd door de tijd gaf Denise jammerlijk zowel de 
winst als remise uit handen en verloor onverwachts nog. 
 
Tenslotte Thomas Wielaard. Thomas had ook een sterke tegenstander maar 
wist goed op de been te blijven. Gevaarlijk werd het wel toen tegenstander 
Ibrahim dreigde door te breken. Thomas wist het hoofd koel te houden en wist 
de sterkste verdediging te vinden. Door allemaal kleine dreigingen wist hij zijn 
tegenstander steeds te verhinderen om door te breken. Een remise was zijn 
beloning. Hierdoor kan RDC weer omhoog kijken, richting de top van het klas-
sement. Volgende week wacht promovendus IJmuiden. 
 
Dan de techniek… 
Denise begon sterk aan de wedstrijd. Na het on-
zorgvuldige 01.48-43? Won ze gedecideerd een 
schijf via het elegante 01…20-25 02.29x20 18x29! 
03.33x24 25-30! en wit is te laat om zijn schijf te 
redden. Patrick Casaril besloot de schijf te geven via 
de variant 04.24-19 15x13 05.35x24 14-19 06.45-40 
19x30 07.40-35 09-14 08.35x24 14-19 09.24-20 10-
15. Dat het later nog jammerlijk mis ging voor Deni-
se, is alleen van belang voor de statistieken en laten 
we hier gemakshalve achterwege… 
 
Een mazzeltje aan onze kant. Arie staat met wit on-
der zware druk tegen Ingrid de Kok, maar die ver-
geet hier gelukkig de vruchten van haar noeste ar-
beid te plukken. Met 01…08-12? liet ze Arie ont-
snappen via 02.44-40! en de achterloop is plotse-
ling verhinderd. Op 02…12-18(?) 03.43-38 18x27 
volgt namelijk niet 04.28-23 19x28 05.33x31 24-29 
06.40-35 30-34 07.39x30 25x34 met makkelijke 
winst voor zwart, maar 04.28-22! 27x18 05.39-34 
30x28 06.32x12 en wit (Arie) ontsnapt met een puntje. Hoe had het wel ge-
moeten? Gewoon direct 01…30-34! 02.39x30 25x34 en er is geen kruit gewas-
sen tegen 03…08-12 en doorlopen naar dam. 
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Over geluk hadden we sowieso niet te klagen. 
Casper mocht in de herkansing nadat Pierre Lacroix 
met wit de winst vergat binnen te halen met 01.28-
22! en op 01…08-13of? 02.32-28 23x21 03.26x08 
18x27 04.08-03! Hier was de redding helaas  van 
korte duur, drie zetten ging verloor Casper alsnog 
ten onder aan zijn verzwakte lange vleugel. 
 
Nog een voorbeeld van ‘zonder geluk vaart 
niemand wel’. Eric kreeg de winst in de schoot ge-
worpen na het slordige 01…18-23? 02.29x18 12x23 
van tegenstander Erwin Heunen. Eric was er als de 
kippen bij om hem op te zadelen met een kansloze 
voorpost via 03.34-30! en het ongetwijfeld geplan-
de 03…20-24 faalt nu op 04.25-20 14x34 05.40x18 
13x22 06.28x06 met schijfwinst. Erwin had dus 
weinig andere opties dan maar hopen op een won-
der (dat niet kwam uiteraard) via 03…23-29 04.33x24 20x29 en Eric harkte een 
schijfje en de partij binnen met 05.43-39 etc. De enige vorm van redding die 
zwart nog heeft, werkt niet: 05…07-12 06.39-33 12-18 07.33x24 18-23 met als 
idee de één om twee via 08…14-20 09.25x14 09x29 wordt handhandig afge-
straft door 08.25-20! 14x34 09.40x18 13x33 10.24x04! 
 
Hoe we uiteindelijk hebben kunnen winnen, ga je 
achteraf steeds minder begrijpen. Thomas met 
zwart is eigenlijk hardhandig van het bord gepoetst, 
maar CEMA laat ook hier een punt liggen na 01.44-
39? 23-29! 02.03-12of? 29-33! 03.12x40 35x44 
04.39x50 33-39 05.43x34 30x39 en nog wat over-
bodige zetten. Een prachtige winst is het dubbelof-
fer 01.43-39! 34x43 02.44-39! 43x34 03.22-18 
23x12 04.03x17!! en zwart komt nergens meer. Al-
leen 04…34-40 05.45x34 30x39 06.17x44!! lijkt kansrijk voor een punt, maar 
niets is minder waar. 06…25-30 07.44-50 35-40of? 08.50-17 40-45of? 09.17-50! 
30-34 10.27-21! 34-40 (op 10…34-39 volgt 11.50x17 45-50 12.21-16 50x11 
13.16x07) 11.21-16! 40-44of? 12.50x39 (alles behalve 12.50x17 wint) 12…06-
11of? 13.16x07! 45-50 14.39-06 50-45 15.07-01! 45-50 en stijlvolle trictrac 
winst met 16.01-45 
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Ronde 7: RDC 1 – DC IJmuiden – RDC 1 12-8 
Afgelopen zaterdag kwam het lastige IJmuiden op bezoek. Hoe zij elke keer uit-
komen is een verassing, als er al volledig uitgekomen wordt. Gelukkig voor 
iedereen was IJmuiden volledig en iets sterker dan normaal. De loting leverde 
min of meer tien gelijkwaardige wedstrijden op, wat een leuke middag beloof-
de te worden. 
 
Totaal onverwachts begon Rijnsburg met een 6-0 voorsprong. De eerste over-
winning kwam op naam van Richard Kromhout. In de opening overzag hij een 
truc waarna de sterke tegenstander Bos een grote ruil nam. Richard ging hier 
beter mee om en kreeg een flexibele stand. Heel even leek het of Richard een 
schijf ging verliezen, maar niets daarvan bleek waar. Richard haalde een forcing 
uit die op het tempo precies klaar was. Enorm moeilijk om alles te kunnen be-
reken, maar Richard kon met een grote glimlach de felicitaties in ontvangst 
nemen. 
 
De 4-0 was zowel verwacht als onverwacht. Richard Meijer had in tegenstander 
Kees Pippel de moeilijkste opgave van de dag. Niet alleen is Pippel de sterkste 
speler van IJmuiden, maar ook nog gigantisch in vorm. Richard had al vroeg een 
gemene forcing waarna Pippel een schijf moest offeren. De partij was daarna 
niet moeilijk meer voor Richard en hij maakte de partij in stijl af. 
Arjen de Mooij is bij ons de speler in vorm. Na de winstpartij van vandaag is hij 
officieel topscoorder van de Hoofdklasse B, een knappe prestatie. Willem Win-
ter was geen onbekende tegenstander en is net als Arjen liefhebber van span-
nend spel. Vanuit de opening vloog Winter er al met twee benen gestrekt in, 
met een leuke centrumaanval. Arjen bleef gebruik maken van kleine combina-
ties en dit werd Winter uiteindelijk te veel. Na een grappige combinatie werd 
direct opgegeven. 
 
Steven den Hollander kwam lekker uit de opening en kon rustig blijven aan-
schuiven. Hij was alleen iets te langzaam, waarna Tuytel het initiatief kreeg. De 
stand was erg goed voor Tuytel, maar zijn berekende sterke variant durfde hij 
(onterecht!) niet te spelen. Nu kon Steven zijn stand herstellen en afwikkelen 
naar een gelijkwaardige stand. Tuytel zette alles op alles voor de winst, maar 
Steven liet zich niet verleiden tot rare zetten en koos voor de veilige remise. 
IJmuiden kreeg een enorme oppepper met de winst van Martin van Dijk op 
kopman Cor van Dusseldorp. De nog niet van zijn salsa-examen herstelde van 
Dusseldorp kreeg een schoon lijkende aanval, maar zijn schijvenverdeling leek 
niet goed. Toen Van Dijk dreigde met een schijfwinst miste Cor een enorm 
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mooie combinatie. Cor vond met weinig tijd deze combinatie niet en verloor 
niet veel later de partij. Laura Andriessen speelde een rustige partij tegen de 
degelijke Conall Sleutel. In het klassiek was gespeeld werd, werd het evenwicht 
eigenlijk niet verbroken. Laura kwam op het einde nog licht onder druk te 
staan, maar met haar kenmerkende rust wist zij de remisehaven te bereiken. 
Marco de Leeuw speelde een enorm sterke partij. Na de opening stonden de 
schijven van tegenstander Van der Vlis niet compact bij elkaar en Marco kreeg 
enkele sleutelvelden in bezit. Met dreigingen van zowel de halve hekstelling als 
een kettingstelling had zijn tegenstander enkele moeilijke keuzes te maken. 
Toen het moment zover was om de opsluiting te nemen nam Marco het echter 
niet. Zijn voordeel slonk en omdat Marco te graag nog wou winnen kreeg hij 
nog de deksel op de neus, zonde. 
 
Eric Hogewoning maakte een bekende fout in de Keller opening. Een gespleten 
stand was het resultaat. Toch werd er niet van geprofiteerd en Eric kwam terug 
in de wedstrijd. Nadat er achter de aanval van Eric werd gelopen had hij een 
verassende eenzetter naar dam. Dit was helaas niet genoeg voor de winst. 
 
Pechvogel tot nu toe is Denise van Dam. Het ging deze wedstrijd echter veel 
beter. Met een scherpe aanvalsstand wist zij haar tegenstandster voor een aan-
tal moeilijke keuzes te zetten. Deze koos uiteindelijk voor een grote ruil waarbij 
de waarde van de stand lastig in te schatten was. Denise nam haar kansen op-
timaal weer en kwam maar liefs vier schijven voor. Dit liet ze niet meer glippen 
en kon haar eerste overwinning van het seizoen noteren. 
 
Arie Schoneveld had een partij met wisselende kansen. Na een wat rustige 
opening nam de tegenstander een prima aanval. Met wat kleine trucjes wist 
Arie de aanval te weerleggen en kwam beter te staan. Helaas trapte hij in een 
kleine doorbraak. Arie leek niet aan verlies te kunnen ontkomen, maar wist 
met zijn vechtersmentaliteit toch een punt uit het vuur te slepen. Dit resulteer-
de in de 12-8 overwinning. 
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De techniek beginnen we bij Cor, die helaas onvol-
doende in de leer is geweest bij Nederlands Kampi-
oen Roel Boomstra. Die wees er in Toernooibase 
fijntjes op dat Cor een ‘zetje’ gemist had, eentje 
waar Roel niet lang daarvoor een leuke compositie 
had gemaakt. Had Cor die compositie maar gezien… 
Nu werd hij kansloos van het bord gezet. De winst 
na 01…21-27(?) is prachtig: 02.23-18! 12x32 03.49-
43 27x36 04.43-38 32x43 05.34-30!! 25x23 06.26-
21 20x38 (inmiddels staat Cor acht schijven achter…) 07.21x03 43x34 08.03x29! 
en met drie schijven voor een dam staat Cor uitermate kansrijk. Helaas in te-
genstelling tot de partij dus… 
 
Het verschil tussen remise en verlies zit vaak in 
kleine details. Daar kwam Jesse Bos ook achter te-
gen Richard K (ongetwijfeld pas thuis overigens). 
Jesse speelde hier 01.39-34(?) en verloor na 01…14-
19! 02.34-29 16-21! 03.29x20 18-23! en goede raad 
is duur. Jesse kwam er niet uit (er is ook geen red-
ding meer volgens het digitale brein) en verloor na 
04.38-32of? 22-27 05.20-15 27x29 06.40-34of? 
23x41 07.34x14 09x20 08.36x47 (wat anders?) 
08…20-24 en de gedroomde redding is er niet. Na 09.25-20 24-29 is 10.20-14 
verboden door 10…03-09! 11.14x03 21-26 12.03x21 26x17 met dubbele oppo-
sitie. Richard K won dan ook de partij. 
 
In de diagramstand kan wit zich het vege lijf nog redden via 01.40-34 en de par-
tijvariant werkt niet: 01…14-19 02.34-29 16-21 03.29x20 18-23 04.38-32 en nu 
volgt op 04…22-27 geniepig de plakker met 05.28-22! 27x29 06.22x11 
Ietwat luchtiger kost was er ook, bijvoorbeeld bij 
Arjen. Die heeft zijn tegenstander volledig over-
speeld en maakt het nu sierlijk uit met 01…24-30 
02.25x34 20-24 03.29x09 18x49 en wit streek na 
ampel beraad de vlag. Damhalen is niet toegestaan 
vanwege 04.09-03 (of?) 17-22 05.28x17 12x21 
06.03x12 21-27 07.31x22 11-17 08.12x21 (bijv) 
26x28 09.32x14 49x05. Maar ja, niet damhalen is 
ook al geen goed idee… 
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Dat dammen in de hoofdklasse helemaal niet zo 
moeilijk hoeft te zijn, bewees Richard M. De gemid-
delde pupil had de ‘combinatie’ (of zullen we het 
toch maar een zetje noemen?) uit de partij er ook 
wel uitgehaald. Wit schoot een reusachtige bok 
door 01.36-31? en Richard M haalde een schijf op 
via 01…18-22 02.28x17 11x22 met een heuse één 
om twee op de volgende zet. Wit vervolgde met 
03.50-44 en speelde nog wat nutteloze zetten na 
03…21-27 04.32x21 16x36. 
 
Ronde 8: Rivierendammers – RDC 1 7-13 
Cor wint en de rest speelt remise?! 
Afgelopen zaterdag werd er weer gespeeld voor de nationale competitie. RDC 
moest naar het puntloze Rivierendammers met de opdracht om (ruim) te win-
nen. Een makkelijke middag werd het, waarbij RDC niet echt in de problemen 
kwam. Er zijn nog kansen op de bovenste twee plekken, dus de laatste drie 
wedstrijden worden allemaal finales! 
 
Als er wel is wordt gevraagd op Rijnsburg aan iets van voorbereiding doet is het 
antwoord nee. Dit heeft alles te maken met de strategie die Rijnsburg hanteert. 
De strategie is simpel, Cor moet winnen en de rest remise spelen. Als die stra-
tegie lukt wordt immers elke wedstrijd gewonnen. Dit is nog nooit gelukt, maar 
dat terzijde. Een plan is een plan. 
 
Cor beleefde gister een makkelijke middag. Tegenstander Thijs Verboon trapte 
in een variant van een bekende openingscombinatie en kon direct opgeven. Tot 
zover deel één van het plan. Helaas faalde het plan bij de volgende uitslag. Ste-
ven den Hollander speelde een centrumomsingeling. Na een paar zwakkere 
zetten van Arthur de Swart verkreeg hij een comfortabele stand. Nadat De 
Swart een remiseachtige doorbraak niet nam liep hij een rondslag waarmee 
Steven het halve bord leeg sloeg.  
 
Eric Hogewoning speelde wel prima volgens het plan. Zelf was hij niet geheel 
tevreden over zijn remise, maar Eric gaf geen kansen weg. In een klassiek-
achtig standje was er geen beslissend voordeel te halen, waarnee Eric tot remi-
se besloot. Thomas Wielaard had niet zijn dag. Tegenstander Rik Verboon be-
greep de opening beter en pakte de centrumvelden stevig in handen. Thomas 
bleef met wat achtergebleven schijven zitten en Verboon brak simpel door. 
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Thomas vlocht nog een trucje in de stand, waar Verboon toch nog in trapte, 
remise dus. Arjen de Mooij was ook opstandig. Met als excuus het woord top-
scoorderslijst te gebruiken speelde hij een goede partij. De complicaties wer-
den Pelle Sterk teveel, die na wat ruilen niet weggingen. Met grote overmacht 
speelde Arjen zijn tegenstander toch wel een beetje zoek. Denise van Dam 
kwam deze partij goed te staan. Haar tegenstander schuwde de ruiltjes niet, 
maar Denise bleef koel en pakte de juiste velden. Helaas wist zij het late mid-
denspel niet goed te behandelen, waarna het remise werd. 
 
Met drie overwinning en drie remise was het duidelijk dat deze wedstrijd ge-
wonnen zou gaan worden. Richard Meijer had het op papier het zwaarst van-
daag. Hij kwam onder druk te staan, maar bleef het hoofd koel houden en veilig 
naar de remise te schuiven. Richard Kromhout speelde een zwakke partij. Hij 
had een goede variant berekend, maar zijn tegenstander ging hier niet op in. 
Toen bleek dat Richard gewoon slecht stond. Desondanks bleef hij op winst 
spelen, maar bleef steken op een remise. 
 
Laura Andriessen speelde een rustige partij. Na een vroeg remise aanbod van 
haar tegenstander(wat terecht afgeslagen werd) kreeg ze een betere stand. De 
stand bleek net iets te dun om nog te winnen en ze werd remise gesmurft. Tot 
slot Arie Schoneveld. Arie speelde een klassieke partij, waarbij hij iets nadeliger 
leek te staan. Door op het juiste moment een schijf te offeren bleef de remise 
nog in zicht. Dit werd dan ook wel vrij makkelijk gehaald. 
 Het plan is dus voor maar een gedeelte gelukt. Cor wint, er spelen er zeven 
remise en er wordt niet verloren. Als ook Arjen en Steven zich de volgende keer 
aan het plan kunnen houden gaan we een mooi seizoen goed afsluiten. De vol-
gende wedstrijd wacht het sterke Dordrecht. 
 
De techniek beginnen we bij Thomas. Met wit lijkt 
hij hopeloos verloren te staan, maar dat valt 
alleszins mee. De computer weet het voor zwart 
niet naar een sluitende winst te spelen, altijd is er 
wel weer wat te halen. Probleem is dat hij voor een 
winstpoging eerst de zwakste schijf van het bord 
moet wegruilen via 01…11-17 en dat wil je eigenlijk 
liever niet. Thijs Verboon (zwart) zat desondanks 
wel evenzichtbaar te balen toen zijn mooie 
plannetje volledig te mist in ging. Hij speelde 01…45-50(?) en kreeg niet meer 
dan een puntje na 02.22-17 50x15 03.17x19 en hij liet zich de rest niet meer 
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bewijzen: 03…15x47 04.27-21 16x38 05.37-32 38x27 06.31x04 met een 
gelijkwaardige remise. 
 
Arjen liet deze wedstrijd zien dat het niet zo moelijk 
is als het lijkt. Gewoon de goede velden pakken en 
je wint fluitend. In de diagramstand de beslissende 
fout van Pelle Sterk: 01.40-34 en hij verloor 
kansloos na 01…15-20 02.25x14 19x10 03.49-44of? 
03-09 04.44-40 09-14 05.40-35 14-19 06.34-30 10-
14 en hij liet zich de rest niet bewijzen. De rest zou 
alleen nog 07.30-25 14-20 08.25x14 19x10 zijn 
geweest. In de diagramstand heeft wit een 
prachtige redding (pak het bord er maar even bij) 
door het briljante 01.25-20!! Nu mag 01…24-30 
niet vanwege 02.20-14! 19x10 03.40-34 en zwart 
mag niet weglopen door 03…30-35 04.33-29 met 
zelfs een betere stand voor wit.  
 
Dus voor zwart is verplicht 01…23-29of? 02.40-35! 
dreigt met 03.35-30 de remise veilig te stellen, dus 
02…19-23 en nu het surrealistische 03.26-21!! 
17x37 04.38-32! 29x38 (anders slaan is beter voor 
wit) waarna er één witte schijf tussen vier zwarte staat. Vermoedelijk nog nooit 
vertoond in een echte partij, dus dat is wel een extra plaatje waard… Wit redt 
zich nog via 05.20x18 22x13 06.32x21(!) 16x27 07.43x41 met een lastige, maar 
remise te prutsen stand.  
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Steven smaakte het genoegen een leuke klapper uit 
te mogen halen. Tegenstander Arthur de Swart wil-
de zich niet inlaten op de remisedoorbraak met 
01…19-24 02.29x20 23-28 03.32x23 18x40, maar 
dat had hij beter wel kunnen doen. Na 01…03-09 
kreeg hij het lid op de neus met 02.37-31! 26x28 
03.27-22 18x27 04.29x07 11x02 05.36-31 27x38 
06.43x12 17x08 en met weliswaar een schijfje min-
der kon Steven rustig naar de overwinnig wandelen 
met zijn schijf op 25.  
 
Cor werd iets te laat wakker die dag. Wie denkt er 
dan ook aan dat je na 11 zetten al zou kunnen win-
nen met een heuse combinatie? Cor in ieder geval 
niet, want in de partij miste hij de klapper met 
01…15-20 02.24x15 18-23 03.28x19 13x33 04.39x28 
21-27 05.31x22 14-20 06.15x24 12-18 07.22x13 
08x50. Gelukkig voor hem mocht hij in de herkan-
sing en de tweede keer liet hij hem niet lopen. In de 
partij volgde 01…01-06(?) 02.41-37 21-26 03.37-32 
26x37 04.42x31 17-21 05.46-41? en Cor mocht alsnog de felicitaties in ont-
vangst nemen voor precies dezelfde combinatie: 05…15-20 06.24x15 18-23 
07.28x19 13x33 08.39x33 21-27 en wit liet zich de rest niet bewijzen: 09.31x22 
14-20 10.15x24 12-18 11.22x13 08x50. Het kost weliswaar ‘slechts’ een schijf 
na 12.32-27 50x31 13.36x27, maar tegen Cor is dat natuurlijk nog steeds geen 
pretje. 
 
Arie had een mazzeltje dit keer, doordat zijn tegen-
stand niet door had dat hij een mooie combinatie 
kon uithalen. Arie liep met open ogen in de val met 
01…17-22? maar die val was duidelijk niet door te-
genstander Henk Houweling gezet. Hij vervolgde 
met 02.24-20 en liet de winst achterwege: 02.33-
28! 22x44 03.43-39 44x33 04.38x20 27x47 05.20-15 
47x20 06.25x05 met een dam en een makkelijke 
winst. 
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Ronde 9: RDC 1 – Dordrecht 10-10 
Rijnsburg heeft 10-10 gespeeld tegen het sterke(re) Dordrecht en zit met deze 
uitslag in de wachtkamer op de eindklassering. Kansen om te winnen waren er 
wel, maar werden niet allemaal gerealiseerd. Doordat de koplopers ook 10-10 
speelden tegen elkaar heeft RDC het niet meer zelfstandig in de hand om 
tweede te worden. 
 
De wedstrijd begon ongelukkig. Arie Schoneveld speelde een hele sterke ope-
ning en wist zijn tegenstander met wat problemen op te zadelen. Helaas was 
hij de avond ervoor niet op de clubavond, want in een betere positie liep hij in 
hetzelfde zetje als waar Marco de Leeuw toen inliep. Een jammere verliespartij 
dus. Met de tweede partij had RDC niks te klagen. Arjen de Mooij speelde een 
goede opening, maar op het moment dat zijn voordeel aan het verwateren was 
zat er een geniepige combinatie in. Arjen haalde uit en wist zich daarmee op de 
eerste plaats van de gehele Hoofdklasse te brengen, gefeliciteerd! 
 
Thomas Wielaard speelde een partij met wisselende kansen. Nadat de aanval 
van de tegenstander eraf was gehaald leek Thomas zijn korte vleugel wat kaal. 
Toch wist hij met een van de laatste trucjes die mogelijk was nog te winnen. 
Laura Andriessen trof het niet met de sterkste tegenstander. In een partij waar-
in zij de aanval koos, liep ze in een grote ruil waar een paar vervelende dreigin-
gen waren. Of dit nog te verdedigen was is zeer de vraag, maar Laura moest 
zich helaas gewonnen geven. 
 
Cor van Dusseldorp wist niet veel te bereiken in zijn partij tegen een passief 
spelende tegenstander. De remise was dus geen hele grote verassing, maar na-
tuurlijk wel een tegenvaller. Ook Richard Kromhout kreeg pas erg laat voordeel. 
Zijn tegenstander bleef wel bij de les en offerde op tijd twee schijven in het 
eindspel. Het eindspel bleek echter niet te winnen. Beter deed Eric Hogewo-
ning het. Tegen oud-NK finalist Kalis liep hij in een aanvalspartij niet echt tegen 
nadeel op. Toen het toch nog gevaarlijk leek te worden had Eric een dure, maar 
remise doorbraak naar dam. Richard Meijer speelde dezelfde opening als tegen 
Schiedam, maar dan met de andere kleur. Hij bouwde hiermee een flink tijds-
voordeel op. Deze werd in een raar ogende 2 om 2 geïnvesteerd, wat voordeel 
opleverde. Toen zijn tegenstander daarna wat wild naar voren ging wist Richard 
een schijf te winnen. Genoeg om te winnen was dit helaas niet. Denise van 
Dam speelde een rustige partij,maar raakte in het late middenspel onnodig in 
paniek. Na een zwakkere zet was het nog wel remise, maar Denise vergat de 
klok en ging dus in een remisestelling door de vlag. 
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Met een 10-8 achterstand speelde Steven den Hollander nog vol voor de winst. 
De sterke Anton Kosior wist de aanval niet goed tegen te spelen en liep in een 
bekende combinatie. Of de combinatie ook daadwerkelijk gewonnen was is de 
vraag, maar Anton wist niet de juiste verdediging te vinden. Hier werd de eind-
stand 10-10, een uitslag die niet nodig was geweest. 
We beginnen achteraan met de techniek. Steven 
zat tegen Anton Kosior, die niet zo gauw verliest. 
Dit keer ging hij echter knock-out na een geniepig 
dammetje van Steven: 01.23-19! 13x24 02.37-31 
26x37 03.27-21 16x27 04.28-22 27x18 05.38-32 
37x28 06.33x04 24x33 07.39x28. Met een dam voor 
drie is het altijd nog lastig de winst te vinden, maar 
gelukkig heeft Steven vroeger goed opgelet bij de 
lessen spoorzoeken van de scouting. Hij won dan 
ook overtuigend. 
 
De winst waarmee Arjen de koppositie in het top-
scorerklassement van de Hoofdklasse B voor zich 
opeiste, mag natuurlijk niet ontbreken. Vanuit het 
niets is het ineens over. Tegenstander Rob van Eijk 
vervolgde met het foutieve 01.39-34? en mocht 
met zijn edele deel naar de dokter toe: 01…26-31! 
02.37x26 17-21 03.26x17 24-29 04.34x12 13-18 
05.12x23 14-20 06.25x14 10x50. 
 
Een mooie positionele ruil aan het bord van Laura. 
Helaas voor de verkeerde kleur, dat dan wel. Laura 
vervolgde met 01.42-38? en kwam er al snel achter 
dat die zet in ieder geval níet goed was. Arie van de 
Weteringh vervolgde sterk met 01…27-31! 
02.36x27 17-22 03.28x17 12x32 04.38x27 18-23 
05.29x18 13x31! Er zou niet zo heel veel aan de 
hand zijn als Laura nu gewoon kon vervolgen met 
06.41-37 31x42 07.48x37, maar dat verliest natuur-
lijk een schijf met 07…14-20 08.25x14 09x38 09.43x32, dus moest Laura lijd-
zaam toezien hoe zwart een onvermijdelijke doorbraak kon afdwingen: 06.33-
29 31-36! 07.41-37 16-21 en niet veel later brak zwart door op de lege lange 
vleugel van wit. 
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Helaas was de partij voor de onderlinge tussen Ar-
jen en Marco nog niet gespeeld (zie het diagram 
aldaar), anders had Arie ongetwijfeld beter opgelet 
in de diagramstand. Nietsvermoeden liet hij zich de 
kaas van het bord eten door 01…02-07 02.28x19 
18-22?? 03.27x18 12x14 met een kansloze missie 
na 04.34-30! 25x23 05.24-19 13x24 06.32-27 21x32 
07.37x10 en Arie stond een schijf achter. Hij speel-
de (uiteraard) nog wel even door, maar verloor uit-
eindelijk toch. 

Helaas ook gemiste kansen, zoals bij Richard M. Na-
dat hij ergens tijdens de partij volkomen uit het 
niets een schijf cadeau kreeg, had hij hier de beide 
punten binnen kunnen halen als hij de zetten in de 
juiste volgorde had gedaan. Uiteraard deed hij dat 
dus niet… Winst is 01…13-18! 02.33-29* en dan 
eerst 02…06-11! 03.39-34 en dan pas 03…17-22 met 
een tweede schijf en ongetwijfeld de partijwinst.  
 

 

Een typisch gevalletje van ‘ga bij Arie in de leer!!’ 
bij Denise. Ze dacht dat ze verloren stond, maar 
niets was minder waar. De diagramstand is gewoon 
remise na  01.15-10 41-46of? 02.10-05 42-47of? en 
nu als de wiedeweerga 03.05-23! 18x40 04.04x45 
met een drie om één, dus remise.  
 
 

 
Nou ja, we zullen maar niet klagen. Aan de andere 
kant gebeurde nagenoeg hetzelfde. Ton van Bokho-
ven had (met wit) de hele partij het mindere van 
het spel en hij dacht dat het in de diagramstand in-
middels wel over was. Dat was het wél na 01.24-19 
27-32! 02.38x29 14x43 03.33x22 17x28, maar als hij 
‘gewoon’ verder was gaan dammen met 01.42-37 
was er niets aan de hand geweest… 

 
De laatste twee rondes laat ik voor de volgende keer…. 

Richard Meijer & Steven den Hollander 
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RDC 2: Op naar het kampioenschap! 
 
Wat? Dat stond vorig jaar toch ook al in de klokslag?  
En het tweede team deed het toch helemaal net zo goed in de eerste klasse? 
Nee, dat klopt, sterker nog; we zijn ruimschoots gedegradeerd, maar daarom is 
het belangrijk om naar de toekomst te kijken en de verwachtingen voor vol-
gend jaar alvast neer te zetten. Want wat we vorig jaar konden, zouden we vol-
gend seizoen ook zomaar waar kunnen maken!! Of het duurt nog 3 jaar, net als 
de vorige keer. 
 
Maar goed, vooruit kijken is prima, maar laten we toch ook de hoogtepunten 
van het afgelopen seizoen even bekijken.  In het laatste Klokslag-verslag had-
den we 1 punt gehaald en moesten we onder andere nog tegen 3 wat minder 
sterke teams, zodat handhaving nog steeds een optie was. 
 
In ronde 6 kregen we SNA 2 uit. We hadden 3 invallers nodig en gelukkig kre-
gen we Rinus, Mariëlle en Cees de Leeuw zover om mee te doen. 
Cees speelde een prachtpartij tegen Theo Tesselaar, maar wist uiteindelijk niet 
te winnen en haalde net als Jan Parlevliet tegen Timo Kuipers een remise.  
Arno en Marielle hadden zwakkere tegenstanders en waren het aan hun stand 
verplicht om te winnen. Gelukkig deden ze dit ook. Net als Jack die de sterke 
Henk de Groot tegenover zich had zitten. Dit resulteerde in een 12-8 verlies, 
waar we eigenlijk helemaal niet zo ontevreden over waren. 
 
Ronde 7 zouden we het verschil namelijk kunnen maken door tegen SSS Kam-
pen te winnen, die helemaal onderaan stonden. Gé Berbee gaf het goede voor-
beeld door van de sterke Piet Dijkstra te winnen en een blauwe notering te 
krijgen. Rinus kreeg die helaas tegen van Harm Kist die hem na een enorme 
ruilpartij op gelijkspel wist te houden. 
Verder hadden Cees van der Bosch, Albert, Gera, Daniel, Arno en Nico ook pun-
tendelingen, maar helaas werd het hierdoor 9-11 in het voordeel van onze te-
genstanders en mochten we de laatste plek in het klassement van hen over-
nemen. 
 
De achtste ronde moesten we uit tegen het veel sterkere 020. Alweer hadden 
we een invaller nodig en was Rinus weer bereid mee te gaan. Niet zonder resul-
taat want ditmaal haalde hij een mooie remise, evenals Arno, Casper en Nico. 
Cees van den Bosch wist met zijn gelijkspel tegen Wiebo Drost zelfs een smurfje 
binnen te halen. Gera won ook nog van Bob Out en daardoor werd het 13-7. 
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Niet voor ons natuurlijk, maar in ieder geval geen extreem groot verlies en dat 
was best een nette score dus. 
 
Ondertussen waren we met de club uit de Burgt verhuisd en de Wilhelmina-
school ingetrokken (waar RDC in juli het NK aspiranten zal faciliteren, dus kom 
vooral kijken die week!). De verhuizing was ons niet slecht bevallen want op de 
onderste borden werden wonderen verricht. Mariëlle won van Pieter Schoon-
derbeek en voor Nico Mul en Daniel Boom waren er zelfs blauwe noteringen 
door remises tegen Roberto Vesciano en Roel Janssen (bijna 350 punten rating-
verschil!). Arno, Cees de Leeuw, Albert en Jack wisten ook nog een punt te pak-
ken en daardoor werd het een 8-12 uitslag. Wederom verloren, maar niet 
slecht gespeeld. 
 
Ronde 10 was tegen Den Haag. Hier was de uitslag weinig flatteus en haalden 
enkel de middelste borden een punt. Casper, Jack, Arno, Mariëlle en Gera 
zorgden voor een 15-5 score.  
 
In de laatste ronde hadden we dus nog steeds maar 1 punt. Jammer, maar niet 
direct reden tot degraderen. We moesten namelijk nog tegen Lelystad! Lely-
stad had ondertussen wel gewonnen van Kampen (wat wij ook hadden moeten 
doen) maar verder alles verloren. Daardoor hadden ze dus slechts 2 punten. Als 
wij van hen wonnen zouden wij boven ze staan! En nog mooier: Kampen moest 
nog tegen Hazerswoude spelen. SamenSterk was ondertussen al kampioen ge-
worden en zouden het zwakke Kampen dus wel met hoge cijfers inmaken en 
dat zou betekenen dat we met bordsaldo ook nog boven hen zouden eindigen. 
Een mooi idee om in het achterhoofd te houden terwijl we elfde ronde ingin-
gen. 
 
Gé was wederom voor zijn werk naar het buitenland en Daniel was ziek, waar-
door we toch weer invallers nodig hadden. Gelukkig kwamen Mariëlle en Rinus 
voor de zoveelste maal opdraven om ons team te redden. Mariëlle sleepte ook 
gelijk de eerste wedstrijdpunt binnen met haar remise. Rinus volgde netjes 
haar voorbeeld, net als Gera, Albert, Arno en Cees van der Bosch. En ook Nico 
wist te verrassen door een smurf tegen de 200 punten sterkere Wiebren de 
Vries te pakken met zijn remise. Helaas moesten Casper, Jan en Jack hun meer-
dere erkennen in hun tegenstander waardoor met een 7-13 verlies de degrada-
tie een feit was. Desalniettemin hebben we vele goede partijen gespeeld en 
zullen we volgend jaar in de 2e klasse gewoon weer aan de bak gaan om het 
andere teams net zo moeilijk te maken als wij het dit jaar hadden. Dat gaat vast 
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lukken! 
 
Als afsluiter van het seizoen zijn we met een deel van het eerste en tweede 
team gaan chinezen. En dat wordt een nieuwe traditie!  
Want waarom zou je dat alleen doen als je kampioen wordt? 
 
En met 9 punten uit 10 wedstrijden mag dit jaar Arno Kooloos zich topscoorder 
noemen van het tweede. Gefeliciteerd Arno! 
 
Volgend jaar weer!! 

Jack van der Plas 
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RDC 1 Provinciaal 
 
In het vorige clubblad kon u lezen dat wij het kampioenschap nog geheel in ei-
gen hand hadden. In dit verslag leest u hoe wij die mogelijkheid vakkundig om 
zeep hebben geholpen. Er wachtten ons nog 3 lastige tegenstanders, en het 
zou allemaal wat rommelig verlopen. 
 
De zevende ronde: Den Haag – RDC 
De eerste uitdaging was de uitgestelde wedstrijd tegen Den Haag. Met aan bei-
de kanten een gemiddelde rating van 1310 een wedstrijd op topniveau. Theo-
retisch gezien dan. In praktijk was er in ieder geval wel wat te beleven op de 
borden.  Aan onze kant waren Cor en Richard K. als ‘invallers ‘ opgetrommeld 
en zij werden op de eerste twee borden opgeofferd aan Sven Winkel en Bas 
Messemaker. Ze haalden samen 1 punt, wat netjes te noemen is. 
 
Ik was zelf als eerste uit. In de opening had ik me in wat positionele problemen 
gewerkt, maar na rustig verder spelen had ik de stand wat gefatsoeneerd. He-
laas had ik weinig tijd over, maar gelukkig nog wel genoeg tijd om er een leuk 
geintje in te brengen. 

 
Friso Fennema – Arjen de Mooij 
Hier speelde ik 21-26, een positionele lokzet. 
Friso dacht nu met 32-27? 26x37 42x31 de 
zwarte stand aan banden te leggen. Ik vervolg-
de echter met 22-28! 33x22 18-23 29x18 09-14 
18x09 20-25 09x20 15x44 en wit gaf enigszins 
verbouwereerd op. 
 
 

 
Steven speelde op bord zes tegen Gerard de 
Groot. Zij waren beiden uit op dezelfde opening, 
en aan het eind van de avond waren ze het er 
nog steeds niet over eens voor wie de opening 
nou beter was. 
 
Steven den Hollander – Gerard de Groot 
In het late middenspel leek het nog even mis te 
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gaan. Zwart speelt hier 09-14 (dreigt 14-19) 29-23 13-18. Dat was even slikken 
voor Steven, als hij sluit met 34-29 verliest hij door simpel 14-19 24x22 17x37. 
Gelukkig werd na 24-20 18x40 20x09 direct remise gegeven. 

 
Richard Kromhout – Bas Messemaker 
Ondertussen had Richard K. zich zwaar in de 
nesten gewerkt. Hier is Richard aan zet. Hij 
moet zich verweren tegen de dreiging 12-18. 
Het lijkt logisch om dit met 48-42  te doen, 
maar helaas heeft wit na 12-18 geen tempo om 
de 2-om-2 terug te nemen. Ook de dam met 
48-42 12-18 28-23 19x17 35-30 24x35 29-24 
biedt geen soelaas omdat deze met 14-20 
03x14 20x09 direct met schijfwinst wordt afge-

nomen. Daarom moest hij in schijf en dus partijverlies berusten. 
 
Bij Richard Meijer ging op bord 4 van alles mis, 
maar uiteindelijk wist hij het wel nog tot een 
gelijkwaardige remise te schoppen. 
 
Richard Meijer – Jeroen Kos 
Hier maakte Richard met 34-29 23x45* 50-22 
direct remise. 
 
 
 

 
De omsingeling die Cor probeerde op te zetten 
tegen Sven Winkel was niet echt een daverend 
succes.  (begint u de rode draad te ontdekken?). 
Toch heeft hij in onderstaande stand volgens de 
computer een geheel gelijkwaardige stand.  
 
Sven Winkel – Cor van Dusseldorp 
Kijk en huiver! 
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Als laatste was Thomas nog bezig. Hij mocht tegen Harry Zandvliet en als er van 
iemand moest worden gewonnen, enfin u begrijp het wel, dat soort moetjes 
gaan altijd mis: Thomas kon zijn voordelig stand niet in winst omzetten. Helaas 
kan ik van deze partij geen concrete interessante varianten geven. 

Harry Zandvliet – Thomas Wielaard 
Mijn gevoel zegt dat zwart hier toch meer uit 
moet kunnen halen dan 14-19 23-14 20x09, zo-
als gebeurde. De computer geeft 04-10 aan 
(legt de lompe kortevleugel van wit aan ban-
den), maar komt uiteindelijk niet tot een winst. 
Misschien een leuke studie stand? 
 
 
 
 

 
Uiteindelijk een 6-6 gelijkspel, waarmee we het kampioenschap niet meer in 
eigen handen hadden.  
 
De negende ronde: Constant – RDC 
Constant uit, of thuis, altijd lastig. Uiteindelijk bleef alleen Steven in deze wed-
strijd echt overeind en werd er op de overige borden hard gefaald.  
De scherpe lezer vraagt zich nu af waar de achtste ronde is gebleven. Welnu, 
dat zit zo: twee weken voordat de wedstrijd uit de achtste ronde (tegen Van 
Stigt Thans) zou plaatsvinden kreeg onze teamleider (Rinus Kromhout) de vraag 
of de wedstrijd administratief met 6-6 zou kunnen worden afgedaan. De ge-
plande speeldatum was een dag voor een ronde van de halve finales van Ne-
derland individueel en daar deed blijkbaar het hele zestal van Van Stigt Thans 
aan mee (en de rest van de club die natuurlijk ook gewoon zou kunnen spelen). 
Omdat wij dammen omdat we het leuk vinden en niet voor een 6-6 tegen het 
grote VST (ik ben nu zat met het voluit te schrijven) heeft Rinus hier afwijzend 
op geantwoord. Met veel tegenzin werd deze wedstrijd vooruit geschoven naar 
4 maart, zodat de achtste ronde na de negende ronde werd gespeeld (kunt u 
het nog volgen?).Dat stelde ons dus in staat om het kampioenschap alvast te-
gen Constant te beslissen door tegen een klinkende nederlaag op te lopen. Het 
begon nog goed door een strakke overwinning van Steven den Hollander. 
Nadat zijn tegenstander zijn aanval zelf vast zette tikte hij hem resoluut van het 
bord af. 
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Steven den Hollander – Patrick Adriaans 
In deze afzichtelijke, maar goede, stand voor 
wit (he! waar zijn je basisschijven?) speelde 
zwart 08-12 en won wit door 34-30 23x34 
40x29 en omdat zwart 30-24x24 niet wil toela-
ten moet hij na 20-24x24 33-28 in schijfverlies 
berusten. Toch had zwart nog een redding 
door 04-10 34-30 23x34 40x29 07-12 30-24 
19x30 35x24 (zie diagram) en nu  
 

17-21 26x28 27-32 38x27 18-23 29x16 20x44 
45x34 06-11 16x07 08-12 07x18 13x44! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als tweede was ik  zelf uit. Ik ging door mijn vlag, maar omdat zowel ik als mijn 
tegenstander er van overtuigd waren dat dit door een defect van de klok kwam 
werd remise overeen gekomen. Meer wil ik er niet over kwijt.  
Cees van den Bosch verloor daarna van Jaap Riesenkamp en omdat Richard 
Meijer en Frerik Andriessen niet verder dan een puntje kwamen tegen respec-
tievelijk Iwan Fung en Mehmet Yoney was de partij van Marco de Leeuw beslis-
send. Die was helaas verschrikkelijk wegomsingeld zodat verlies niet meer te 
ontwijken was. 
 
Met deze nederlaag was zoals gezegd VST kampioen zodat er voor ons niet 
meer dan een tweede plaats in zat. 
 
De achtste ronde: RDC – VST 1 
Deze wedstrijd is nog vers van de pers (gisteren gespeeld) en hij moet eigenlijk 
nog een beetje bezinken. Ik had zelf een negatieve hoofdrol door een geweldi-
ge stand na de opening (mijn tegenstander had nog 1 schijf in het midden vol-
ledig te verknallen.  
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Arjen de Mooij – Guido van den Berg 
Hier was het al misgegaan, maar ik dacht toch 
nog goede remise kansen te hebben met het 
offer 33-28 22x33 41-36. Zowel op 18-23 als 
19-23 volgt dan 27-22 met daarna 40-34 met 
terughalen van het geofferde schijf. Guido 
kwam echter met de prachtige zetdwangma-
noeuvre 29-34 40x29 19-23 (zie diagram) 
 
 
 

Ja maar...maar...stom spel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas haalde een knappe remise tegen Peter van der Stap (volgens mij had er 
zelfs meer in gezeten) en ook Cor pakte een remise met een schijf achter tegen 
Ron Heusdens. Richard verloor helaas van Frits Luteijn zodat ook dit keer de 
teamnederlaag een feit was. De knappe remise van Marco de Leeuw tegen 
Edwin de Jager en de sterke overwinning van Richard Kromhout tegen Henk de 
Witt konden daar niets meer aan veranderen. 

 
Ron Heusdens – Cor van Dusseldorp 
Cor was een schijfje kwijtgeraakt. Ron zag dat 
na 31-27 17-22 28x17 12x32 23x03 zwart geen 
tempo kon maken voor de zet 13-19 etc. Cor 
had echter geen tempo nodig en deed na 
23x03 26-31 36x38 13-19 24x13 09x18 03x20 
15x31 en zwart haalt met een schijf achter op 
zijn slofjes remise. 
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Uiteindelijk dit seizoen slechts een teleurstellende vijfde plek in de eindstand. 
Wat moet ik daar nog over zeggen? Ik laat het hier bij: Ik heb vannacht lekker 
geslapen en gisteren lekker gedamd.  
Proficiat voor, voor de laatste keer voluit geschreven, Damclub Van Stigt Thans 
Schiedam!  

Arjen de Mooij 
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De belevenissen van RDC 2 in de provinciale competitie deel 2 

 
Vlak na het uitkomen van het vorige deel stond de uitwedstrijd tegen CCR op 
het programma. Deze wedstrijd was al meerdere malen uitgesteld en het zou 
een geladen wedstrijd zijn. Net zoals ondergetekende veel later heeft verno-
men van het provinciale eerste toen zij hun uitwedstrijd tegen CCR hadden, be-
sloot hij in driedelig pak (okee zonder pak, dat laten we wel aan de consultants 
over) bij de Burger King langs de A4 te eten want ja, op een doordeweekse dag 
in de spits naar Rotterdam vanaf Haarlem is een pittige rit. De motivatie om te 
winnen was dan ook enorm. 
 
Piet de Regt liet zich weer van zijn sterkste kant zien. Hij versloeg de taaie Cees 
v/d Bosch. Jac van Delft kon geen potten breken tegen Soegrim Boedhram. 
Maar er was wel een wedstrijd waarvan de voorzitter ’s nachts verwittigd 
moest worden; Teun haalde remise tegen Koos van Savooyen. Hoewel hij in de 
eerste instantie dacht de zoveelste smurf te hebben, bleek het in dit geval he-
laas niet te gaan om een smurf. Daniël had een ingewikkeld eindspel tegen Ni-
rain Ghoerai. Hoewel hij het late middenspel slordig speelde, kwam hij beter 
terug in het eindspel. Zijn tegenstander had al een paar keer remise aangebo-
den, maar daarvoor was Daniël natuurlijk niet van Haarlem tot Rotterdam in de 
file gaan staan. Zijn teamgenoten besloten daarop maar naar huis te gaan met 
de gedachte dat het wel remise zou worden. Maar nog geen minuut nadat ze 
de deur uit waren had Daniël beet, met 1 damval werden 2 dammen van het 
bord geveegd en zijn tegenstander kon opgeven. Helaas was de wedstrijd wel 
al verloren, hiermee werd het 5-3.  
 
Piet de Regt (954)    – Cees van der Bosch (1035)  2-0 
Nirain Ghoerai (939)   – Daniël Boom (888)   0-2 
Soegrim Boedhram (865)  – Jac van Delft (798)   2-0 
Koos van Savooyen (611)  – Teun de Kluyver (557)   1-1 
 
Hierna, of wat eigenlijk hierna had moeten zijn volgde de thuiswedstrijd tegen 
VELO. Het verslag van de tegenstander omschreef deze wedstrijd als een soort 
sinterklaas, misschien vanwege de datum waarop de wedstrijd gespeeld is 
(04dec15). Of zou het toch te maken hebben met hoe er gespeeld werd? Een 
ander bijzonder aspect van deze wedstrijd was dat er meer (oud)-Wateringers 
dan Rijnsburgers meededen. 
Teun de Kluyver begint inmiddels een bijnaam te verwerven; Gargamel. Ook 
deze keer wist hij het smurfendorp weer te vinden, via een remise tegen de 
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zeer taai spelende Wim Schrader. Volgend jaar misschien vaker voor de winst? 
Hoe dan ook, Kees Majoor wist helaas geen punten te halen tegen Ravindra 
Kewal en Anton van Dusseldorp ging onderuit tegen de altijd scherp spelende 
Jos Vis. Daniël moest het hebben van een scherp eindspel, want de wedstrijd 
ging heel lang gelijk op. Het verslag van de tegenstander moest dan ook toch 
even benadrukken dat deze man opgegroeid is in VELO, omdat hier de meeste 
punten voor VELO bleven liggen. Maar weer was het niet genoeg om wed-
strijdpunten te pakken; het eindigde alweer in een teleurstellende 3-5. 
 
Daniël Boom (888)    – Ben de Koning (900)   2-0 
Anton van Dusseldorp (743)  – Jos Vis (877)    0-2 
Teun de Kluyver (557)   – Wim Schrader (880)   1-1 
Kees Majoor (742)    – Ravindra Kewal (747)   0-2 
 
De volgende wedstrijd was tegen Den Haag 2. Aangezien deze wedstrijd al een 
keer eerder gewonnen werd zou een tweede keer winnen geen probleem moe-
ten zijn. Toch? Daarentegen vernam ondergetekende van de heer Kruyshoop 
dat ze bij Den Haag 2 hoge ogen wilden gooien en dus extra gemotiveerd was 
om RDC2 alle kanten van het bord te laten zien. Daarvoor hadden ze alleen wel 
wat beter hun best moeten doen. 
 
Teun wist deze wedstrijd weer remise te halen. In deze partij had hij wellicht 
zelfs kunnen winnen, in dat geval zou er weer sprake van een smurf zijn ge-
weest. Maar hij verkeek zich hier op een plakker. De tweede partij die uit was 
ging tussen Alex en Daniël. Het werd een ware houthakkerspartij die volgens de 
computer-taxatie bijna exact gelijk op ging. Maar in het eindspel werd hij slor-
dig, dit wist Daniël heel goed uit te buiten. Volgens dezelfde computer-taxatie 
ging zijn taxatie-grafiek dan ook wel heel erg stijl naar beneden, het was prak-
tisch een rechte lijn. Hoewel Alex nog heel dicht bij dam kwam wist Daniël te 
winnen. Cees van der Bosch speelde tegen Ron de Vaal. Ook deze wedstrijd 
was nog niet zo eenvoudig gewonnen, maar toch wist Cees het te winnen. Jac 
van Delft haalde remise tegen Hans van de Vijver. En hiermee moest Den Haag 
2 zijn aspiraties toch een beetje bijstellen, want 2-6 winst voor RDC2 was hier-
mee een feit. De detailuitslagen: 
 
Alex Kruyshoop (735)   – Daniël Boom (888)   0-2 
Ron de Vaal (798)    – Cees van der Bosch (1035)  0-2 
Hans van de Vijver (745)   – Jac van Delft (798)   1-1 
John Kolstee (743)    – Teun de Kluyver (557)   1-1 
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Cor wint en de rest speelt remise? Zo veegde De Lier met hun “Cor” RDC2 van 
het bord met 3-5. Dus dat moest deze keer beter! En hoe, deze wedstrijd liep 
TOTAAL anders. Cees van der Bosch begon de Rijnsburgse zegetocht; zijn te-
genstander Piet Stellaard liep al heel snel in een combinatie waarop hij direct 
opgaf. Nauwelijks halverwege de avond waren de eerste punten dus al binnen. 
Onze Gargamel op bord 4 dreigde even te gaan verliezen; hij had een zwakkere 
korte vleugel tegen Wim de Kok die het gewend is tegen veel sterkere tegen-
standers te spelen. Toch werd in deze wedstrijd remise overeen gekomen tot 
frustratie van de Lierenaren die vonden dat er helemaal geen remise gegeven 
mocht worden. Jac was in een zetje gelopen maar wist zich behoorlijk goed te-
rug in de wedstrijd te knokken met een harde remisestand tot gevolg. Ook in 
deze partij werd remise gegeven, waarmee het eerste wedstrijdpunt eigenlijk al 
in de pocket was. 
Maar Daniël herinnerde zich nog de vreselijk frustrerende wedstrijd tegen 
Frans Prins in Rijnsburg. Hij ruilde opnieuw alles uit, maar deze keer speelde 
Daniël het zo dat deze ruilen meer in zijn voordeel zouden uitpakken. Hiermee 
kwam hij al snel in de wedstrijd een schijf voor. Met als tussenstand 2-4 en nog 
een tweede blunder van Frans kwam er nog een tweede combinatie in het spel. 
Daniël nam deze en zijn tegenstander gaf op. 
Het was nog geen 21:30 of de wedstrijd was al met 2-6 gewonnen!  
 
Frans Prins (818)    – Daniël Boom (888)   0-2 
Piet Stellaard (804)   – Cees van der Bosch (1035)  0-2 
Andries Ottevanger (774)  – Jac van Delft (798)   1-1 
Wim de Kok (727)    – Teun de Kluyver (557)   1-1 
 
Tot slot moest RDC2 nog thuis tegen Naaldwijk. Voor de club was dit geen bij-
zondere wedstrijd meer, behoud in de tweede klasse was al veilig gesteld op 
basis van een enorm bordpuntenverschil. Maar voor Daniël was dit nog een 
spannende wedstrijd omdat hij in theorie nog algeheel topscorer van de 2e 
klasse kon worden. Hij stond 2 punten achter op Piet de Regt van CCR, de enige 
man waar hij van verloor. Maar helaas was zijn tegenstander te zwak om bij 
winst Piet de Regt nog te kunnen inhalen. Natuurlijk zou hij het wel proberen, 
winnen is natuurlijk altijd leuk… 
 
Teun de Kluyver wist het smurfendorp wel weer snel te vinden, hij kwam al snel 
remise overeen met Geert van Marrewijk. Hoewel Kees Majoor het goed 
speelde ging het in het eindspel nog helemaal mis. Danny wist nog te winnen in 
het eindspel, wat tevens een smurf voor de tegenstanders opleverde. Cees van 
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der Bosch speelde een vrij ingewikkelde partij tegen Nico Zwinkels die eindigde 
in remise. Ton ruilde in de partij tegen Daniël veel uit, wat hem maar liefst 
meer dan 10 tempi voordeel opleverde, omdat hij elke keer naar achteren 
sloeg. In het late middenspel deed Daniël een slordige zet waardoor het nog 
erg lastig te winnen was. Hoewel deze zet niet direct op remise duidde, bleken 
andere varianten makkelijker te winnen te zijn. Uiteraard probeerde Daniël nog 
wel te winnen. Hij lokte diverse malen uit tot het doen van de verkeerde zet-
ten. Maar Ton maakte geen fouten. Toen Daniël het echt niet meer zag gaf hij 
Ton zijn welverdiende remise. De detailuitslagen: 
 
Cees van der Bosch (1035)  – Nico Zwinkels (937)   1-1 
Daniël Boom (888)   – Ton van de Ende (849)   1-1 
Teun de Kluyver (557)   – Geert van Marrewijk (820)  1-1 
Kees Majoor  (742)   – Danny van der Voort (561)  0-2 
 
En daarmee is het seizoen ten einde gekomen. CCR 2 die al enige tijd favoriet 
was is kampioen geworden. RDC 2 is 5e geworden. Teun heeft van de 9 wed-
strijden er maar liefst 7 remise gespeeld. Dit heeft hem 4 smurfen opgeleverd. 
Daniël heeft als enige alle 10 de wedstrijden gespeeld. Dit leverde hem 15 pun-
ten op en hiermee is hij topscorer van RDC 2 en in de algehele 2e klasse is hij 
helaas toch op de 2e plek achter Piet de Regt blijven steken. Man, als onderge-
tekende dat van tevoren had geweten, dan had hij wel even wat beter zetcon-
trole gedaan in die eerste wedstrijd tegen CCR…  
 
Aan het eind van de rit wordt uiteraard een dankwoordje gedaan. Uiteraard 
zijn wij Cees van der Bosch dankbaar, die vele kilometers gereden heeft voor 
dit team. Ook een woordje van dank gaat naar teamcaptain Rinus Kromhout, 
die de zaak zeker in het begin goed geleid heeft. Tevens bedanken wij Teun de 
Kluyver, Jac van Delft, Martijn Boekee, Gert van Delft, Anton van Dusseldorp en 
Kees Majoor voor hun inzet en voor de punten die zij in het laatje hebben ge-
bracht. Iedereen heeft minimaal 1 punt toegevoegd. 
Wij zien u graag terug volgend seizoen! 

Daniël Boom 
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven? 
 
Wie ben je?  
Jan Oudshoorn 
 
Wanneer en waar ben je geboren?  
Ik ben geboren in Rijnsburg op 30 mei 1969. 
 
Wat is je burgerlijke staat?  
Getrouwd 
 
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan) 
 Ik heb op de LTS gezeten. Dat heet nu Andreas College Rijnmond. Daarna ben 
ik gaan timmeren. 
 
Hoe lang dam je al en hoe ben je met dammen begonnen? 
Ik dam al veel te lang…… Ik was 11 of 12 jaar oud. Ik ben door schooldammen 
bij de damclub gekomen. Mijn vader was ook lid. 
 
Speel(de) je bij andere clubs?  
Nee, natuurlijk niet. 
 
Wat is je grootste prestatie op damgebied?  
Geen idee!! Ik heb ooit de finale van Nederland gedamd met 4-tallen. Ik was 
mee als opvulling. 
 
Wat vind je het leukste aan dammen?  
De gezelligheid. Als het niet gezellig is dan kom ik niet meer…….. 
 
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld?  
Het Rabo-toernooi. Toen ik nog meedeed dan. 
 
Van welke muziek houd je?  
André Hazes luister ik graag als ik naar mijn werk ga. Vroeger vond ik Bon Jovi 
goed. Of gewoon Radio Veronica. 
 
Wat is volgens jou de mooiste plek voor vakantie?  
Maakt niet uit, als er maar viswater is. En ze gewoon Nederlands praten 
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Waar geniet je het meest van?  
Lekker langs de waterkant zitten om te vissen, maar dan moet ik wel wat van-
gen natuurlijk anders geniet ik niet. Of gewoon Bbq-en op een mooi zomerse 
dag. 
 
Hoe kunnen we volgens jou het beste nieuwe leden (en met name jeugdleden) 
werven?  
Ik denk dat je het best al op de basisscholen kan beginnen met de kinderen en-
thousiast te maken voor het dammen al is dat wel moeilijk.  
 
Als je de lezers één tip mag geven, dan is dat: (mag over dammen gaan, maar 
ook een tip voor boek/film/muziek/uitje/levenservaring enz)  
Dat moeten jullie maar lekker zelf weten.  
 
Oke, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (of 
een getal tussen de 0 en 10 waarmee we loten.  
Doe Jan Parlevliet maar. Dat lijkt mij wel leuk. 
 
Verzin een nieuwe vraag voor het volgende interview en geef aan welke be-
staande vraag eruit mag? 
 
Eruit: de tip mag eruit. 
Erin: Hoe vind je de nieuwe damlocatie? 
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