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Van de voorzitter 
 
Beste lezers, 
 
Zoals ik in het vorige clubblad schreef zijn alle ogen gericht op de prestaties van 
het eerste team dit seizoen. Tja, wat moet ik er van zeggen vanaf deze plaats 
na zes nederlagen. 
 
Door sommige supporters van RDC in mijn omgeving wordt het optreden van 
ons sterrenteam in de ereklasse al vergeleken met de prestaties van Feyenoord 
in de Champioens League van dit seizoen. 
 
Ik maak dan altijd de opmerking dat wij er nog steeds van genieten en dat de 
vergelijking in zekere zin wel opgaat, maar dat wij na de winterstop nog wel in 
de race zijn voor een play-off wedstrijd en dat wij er geen 17 jaar op hoeven te 
wachten om ons weer te plaatsen voor dit sterrenbal. 
 
Tot nu toe valt het resultaat nog niet mee, maar individueel worden er wel 
prachtige prestaties neergezet door diverse spelers en genieten we soms met 
volle teugen van wat tegenstanders op het bord laten zien. Er is in mijn ogen 
geen sprake van een verloren seizoen; we hebben tenslotte op dit moment nog 
vijf wedstrijden te gaan en het gaat echt wel een keer lopen. 
 
Wat de andere teams betreft gaat het naar verwachting en doen we over het 
algemeen leuk mee.  
 
Tot slot wens een ieder gezellige feestdagen toe en een voorspoedig 2018. 

 
 

Rinus Kromhout 
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Van de redactie 
 
Blijkbaar was het beginnersgeluk dat alle kopij de vorige keer op tijd binnen 
was. De decembermaanden zijn natuurlijk voor iedereen druk. Ook wil in alle 
ijver het perfectionisme nog wel eens de kop opsteken zodat alles uitloopt. In 
het geval van het verslag van het eerste provinciaal was er een 
communicatieprobleem. Daarom van dat team alleen uitslagen en de stand in 
deze editie. Dat belooft alleen maar 
meer leesplezier voor het volgende 
clubblad. Hoe dan ook, dank aan alle 
ijverige scribenten, sjappoo! 
 
Vanwege deze perikelen kan het zijn dat deze editie pas na de jaarwisseling op 
de mat (of naast het dambord) ligt. Ook nog geen redesign dit keer, dat komt 
op een rustiger moment. De vorige keer zijn er van alle schrijvers ook foto’s 
geplaatst bij hun stukjes. Mocht je een andere foto fijner vinden dan kun je die 
natuurlijk gewoon aanleveren (zolang het binnen het betamelijke blijft, 
Steven). 
 
Om u toch nog een beetje scherp te houden plaatsen we de verslagen van de 
externe en de onderlinge in ‘omgekeerde volgorde’. De laagste teams eerst, 
dat mag ook wel eens! 
 
Hoewel het liefst met een positiee aanleiding 
is, wil ik een ieder uitnodigen zijn gedachten 
over onze club, de damsport of nog iets heel 
anders aan te leveren voor onze klokslag. 
Natuurlijk zijn verslagen van de 
damactiviteiten leuk, maar uiteindelijk moet 
je je bij het lezen een clubblad toch ook 
vermaken. Dus een prikkelend, grappig of 
inspirerend verhaal wordt ook zeer 
gewaardeerd. 
 
Goed nieuws met betrekking tot ‘Wie kunnen 
we nu eens dwingen...’. We kunnen zeker nog 2 edities tegemoet zien. Voor 
het gemak hebben we Marco de Leeuw ook als senior aangemerkt, hij speelt 
immers met de grote jongens mee, en Carla heeft zich ook niet eerder in deze 
rubriek laten vereeuwigen. Dat er maar velen mogen volgen! 
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Heel veel leesplezier, m’n kroepoekjes 

Arjen de Mooij 
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Verslag RDC 2 Provinciaal 
 
Voor aanvang van de competitie was het idee dat we op elke plaats wilden 
eindigen behalve de eerste -wat promotie betekent- (wij willen NIET 
promoveren maar gewoon veel winnen en leuke partijen spelen) of laatste 
worden want degraderen is niet leuk, dan verlies je te veel. 
 
De eerste wedstrijd tegen het pas gepromoveerde ADC 2 ging niet 
zoals we gehoopt hadden: een schamele remise en 3 nederlagen, 
waarbij gezegd dient te worden dat Teun en Carla zich kranig 
weerden maar aan het eind net iets te kort kwamen. Cees en Rinus 
smaakte het ongenoegen een smurf tegen te krijgen. 
 
Wedstrijd nummer twee tegen Den Haag 3 liep ook niet goed af: met 6-2 
bleven we opnieuw met lege handen staan.  
 
Dan moest het tegen Naaldwijk maar gebeuren met opnieuw Teun in onze 
gelederen kon het eigenlijk niet mis. Na een kleine 2 uur spelen bood Teun 
tactisch remise aan wat tot verbazing van ons werd afgeslagen: er was gewoon 
een remise op het bord gekomen. Vervolgens ging hij helaas op het eind in de 
fout en verloor. Arno, Rinus en Cees stonden goed tot gewonnen op dat 
moment. Jammer genoeg won alleen Cees en werd er door de andere twee 
maar éen punt gehaald. 
 
Na drie ronden stonden we troosteloos op de laatste plaats. Waar bleven de 
winstpartijen?  
 
Onze volgende tegenstander was Monster 2, een tegenstander die altijd het 
goede in ons losmaakt. Met een verpletterende 8-0 werd deze tegenstander 
weer het Westland ingestuurd. 
 
Ronde vijf was Leiderdorp onze tegenstander. Met opnieuw Teun als invaller 
gingen wij op weg. Omstreeks negen uur had Teun een remise op het bord 
waar zijn opponent na enig aandringen mee akkoord ging. Jac en Rinus wonnen 
hun partij op fraaie wijze en Cees overklaste Reginald Lindemans, maar werd in 
een vlaag van overmoed iets te laconiek wilde geen doorbraak nemen, maar 
ook nog een schijf winnen. Helaas kwam dit verkeerd uit en hij verloor alsnog. 
Einduitslag 5 - 3 voor de onzen. 
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De zesde wedstrijd tegen Velo Wateringen werd ontsierd door een incident dat 
jammer was voor alle betrokkenen. Hopelijk gaan we in het vervolg met meer 
respect om met spelers die de provinciale competitie van meer belang achten 
dan dat wij dat doen. Niettemin wonnen we met 5 - 3. 
Na de belabberde start zijn we op een gedeelde tweede plaats terecht 
gekomen. 
 
Uitslagen: 
ADC Alphen 2 -  RDC 2    7 - 1 
RDC Rijnsburg 2  -  Den Haag    2 - 6 
Naaldwijk 2   -  RDC Rijnsburg 2   5 - 3 
RDC Rijnsburg 2  -  MDV Monster 2  8 - 0 
LDC Leiderdorp  -  RDC Rijnsburg 2  3 - 5 
RDC Rijnsburg 2  -  Velo Wateringen 2  5 - 3 
RDC Rijnsburg 2  -  Naaldwijk   5 - 3 
 
Stand: 
Den Haag 3    7-11    16 bordsaldo 
RDC Rijnsburg 2   7- 8    2 
LDC Leiderdorp   6- 7    4 
Naaldwijk 2    7- 6   -4 
Velo Wateringen 2   6- 5    2 
ADC Alphen a/d Rijn 2  6- 5   -4 
MDV Monster 2   7- 4   -16 
 
Topscorerslijst: 
Rinus Kromhout       6 - 10 
Arno Kooloos       5 - 6 
Jac van Delft       5 - 6 
Cees van den Bosch      6 - 4 
Jan Oudshoorn       1 - 2 
Teun de Kluyver       3 - 1 
Carla de Jong       2 - 0 

Rinus Kromhout 
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Verslag RDC 3 Provinciaal 
 
(Nou vooruit, een paar zinnetjes kan ook eigenlijk wel. RED) 
Het houdt niet echt over dit jaar. In het seizoen 2014/2015 hadden we ook al 
zo'n jaar: een paar keer 6-6 en verliezen van Constant. Het grote verschil is dat 
we dit jaar een flink pak slaag hebben gekregen van Van Stigt Thans. Zij 
kwamen op volle oorlogssterkte naar Rijnsburg, terwijl bij ons nou net even de 
mindere goden waren opgesteld. Marco wist nog wel bijna te winnen van Geert 
Prinsen, maar dat was niet genoeg. Daardoor werd het 10-2 en dat zorgt er 
mede voor dat RDC 1 provinciaal in de onderste 
regionen verkeerd. We zullen evenwel niet 
degraderen, en misschien dat we Damlust nog van 
het kampioenschap af kunnen houden 
 
We zullen zien, we zullen zien. 
 
Uitslagen: 
Leids Damgenootschap - RDC Rijnsburg 1  
 6 - 6 
RDC Rijnsburg  - Damlust Gouda 2    6 - 6 
Den Haag  - RDC Rijnsburg 1    5 - 7 
RDC Rijnsburg  - Van Stigt Thans    2 - 10 
Constant Charlois - RDC Rijnsburg    7 - 5 
 
Stand: 
Damlust Gouda 1    5 -10   30 bordsaldo 
Van Stigt Thans 1    5 - 8   22 
Constant Charlois    5 - 7     4 
De Hofstad Dammers   5 - 5    -6 
Den Haag     6 - 5     2 
Leids Damgenootschap   5 - 4     4 
RDC Rijnsburg 1    5 - 4    -8 
Damlust Gouda 2    5 - 3   -12 
VELO Wateringen    5 - 0   -36 
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Topscorers: 
Arjen de Mooij       4-6 
Thomas Wielaard       5-4 
Richard Kromhout       2-3 
Richard Meijer       2-3 
Steven den Hollander      3-3 
Daniël Boom       5-3 
Arno Kooloos       1-2 
Marco de Leeuw       3-2 
Casper Vroegop       1-0 
Arie Schoneveld       2-0 
Rinus Kromhout       2-0 
 

Arjen de Mooij 
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Verslag RDC 2 landelijk 
 
Vorig jaar lukte het net niet om de promotie binnen te halen met het tweede. 
Ondanks dat niet iedereen het in de eerste klasse ziet zitten, gaan we het toch 
gewoon weer proberen. Op het moment van 
schrijven staan we op een derde plaats dus 
er zijn nog mogelijkheden, maar door het 
verlies tegen Reeuwijk zijn die wel 
beperkt. Het moet nog even gezegd 
worden dat we dankzij de komst van 
Alexander Zwanenburg en de nodige 
invalbeurten van Teun en Rinus altijd nog 
compleet zijn geweest. 
 
Zenderstad IJsselstein – RDC 2 16-09-2017 
 
De eerste wedstrijd moesten we aantreden tegen Zenderstad. Op papier een 
wat zwakkere broeder in deze klasse dus zou het een fijne tegenstander 
moeten zijn om meteen het seizoen goed te starten. Met invallers Teun en 
Rinus werd de wedstrijd met 16-4 gewonnen. 
 
Nico hoefde niet te spelen, omdat zijn tegenstander het af liet weten. Voor 
Nico geen probleem omdat hij best een middagje rustig aan wilde doen. Daniël 
Boom haalde tegen Nurmohamed de zege binnen door zijn tegenstander op te 
sluiten en daarna een doorbraak te forceren. 
 
Alexander Zwanenburg liet in zijn eerste wedstrijd tegen Theo van Londen zijn  
korte vleugel teveel uitdunnen en moest daardoor later een schijf offeren. 
Daarna kon Theo de partij eenvoudig naar zich toe trekken. Invaller Teun deed 
het prima. Na de opening en het middenspel was er voordeel voor zijn 
tegenstander Hans Verhoeven, maar in het eindspel verdween het voordeel en 
wist Teun met een leep zetje naar dam zijn tegenstander te verrassen. 
 
Cees van den Bosch speelde tegen de op papier vrijwel gelijkwaardige 
tegenstander Gerard Bakker. Cees brengt er een zetje in dat al eerder is 
uitgehaald, maar nog niet bij iedereen bekend is. Zie ook het verslag tegen 
DOS. In onderstaande diagram is wit aan zet en mag slaan. Als je niet dubbel 
slaat volgt een dammetje op 46. 
 

Promoveren 
kun je leren 
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Gé Berbee speelde tegen Ben van der Linden. 
Na een gelijkwaardige partij maakte van der 
Linden in het eindspel een paar tactische 
foutjes. Gé profiteerde en haalde de volle 
winst binnen. Casper speelde tegen Rob de 
Meij. De schijven stonden eerst nog verkeerd, 
maar nadat die goed waren gezet kon de 
wedstrijd beginnen. Echt spannend werd het 
niet en na 39 zetten werd het remise. Dat zegt 
genoeg. 
 
Rinus kon gelukkig invallen deze wedstrijd en dwong in het eindspel een 
doorbraak af tegen Henny Pikker. Die kon daarna opgeven. Gera kon in haar 
wedstrijd tegen Kumar Bihari het lichte voordeel niet omzetten in winst en 
moest berusten in remise. 
 
Arno kreeg in de laatste wedstrijd pas in het eindspel duidelijk voordeel en 
kwam een schijf voor nadat druk werd gezet op de lange vleugel van zijn 
tegenstander Arie Koster. Nadat Arno ook nog op dam was gekomen en een 
tweede schijf won gaf zijn tegenstander er de brui aan. 
 
RDC 2 – IJmuiden Zaanstreek CT 30-09-2017 
 
Tegen IJmuiden hadden we nog wat recht te zetten. Vorig jaar kostte het 
gelijkspel tegen deze tegenstander ons de titel. Het zag er echter lang naar uit 
dat we helemaal geen punten gingen halen dit keer volgens de kijkers van het 
eerste. Spannend was het zeker, tot aan de laatste seconde. Eindstand 10-10. 
Teun kon ons weer uit de brand helpen door mee te spelen. Na een partij 
waarin het nodige hout als sneeuw voor de zon van het bord verdween werd 
na 42 zetten de vrede getekend met tegenstander Johan 
Deubel. 
 
Arno zocht zoals wel vaker weer de aanval en wist in een 
zeer voordelige stand zijn tegenstander Marcel Doornbosch 
te verschalken met een plakker. Hij had het voor het 
uitkiezen want ook een dam op 1 was mogelijk. 
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Na 14-20? volgde 36-31 20x18 31x04 
Wit kan ook winnen door: 23-18 20x29 43-38 
12x23 39-33 29x38 43x01 
 
Daniёl kwam tegen Erik van der Haar in een 
klassieke stand terecht. Na een drie om twee 
kwam onderstaande stand op het bord. 33-29 
geeft in ieder geval meer mogelijkheden omdat 
zijn tegenstander dan nog een schijf moet offeren 
om door te kunnen lopen. 
 
Alexander Zwanenburg kwam met zijn 
tegenstander Klaas de Krijger na een 
gelijkwaardige partij remise overeen. Nico bond 
de strijd met tegen Nicole Schouten. Het werd 
een rustige partij waarbij beide tegenstanders een 
doorbraak kregen en het daarna wel goed 
vonden. 
 
Ook bij Gé tegen Kaj Kruit vlogen de schijven van 
het bord. Gé kwam geen moment in gevaar maar 
had ook geen kans om de wedstrijd te winnen. Op 
bord 1 speelde Albert tegen Max Doornbosch. In 
deze partij laten beide spelers een winnende dam 
zitten. 
 
 
Hier kan Albert de eerste uithalen. 
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Zijn tegenstander is even later aan zet en mist hier 
de kans om op 50 een dam te halen met zwart. 
 
  
 
 
 
 
 
 
In deze stand neemt Albert met 27-22 en 37-32 
een twee om twee. Hierna volgt alsnog de dam op 
50, maar Albert komt ook op dam en de wedstrijd 
loopt uiteindelijk remise. Misschien toch eerlijk 
gedeeld uiteindelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
Laura speelde tegen Bram van Bakel. In het late 
middenspel kwam er klassiek op het bord. In 
onderstaande stand speelde Laura 44-39. Met 44-
40 houdt het voor zwart al snel op.  
 
Casper speelde tegen Jan-Maarten Koorn en had 
niet echt een plan. De partij eindigde in tijdnood 
voor beide spelers in een remise. 
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De winst moest dus komen uit de partij tussen 
Cees en Boudewijn van der Veen. Cees verloor 
echter. In onderstaande diagram speelde Cees 13-
18. Met 24-30 is er geen vuiltje aan de lucht. 
 
 
 
 
 
 
Scheveningen – RDC2 28-10-2017 
 
Tegen Scheveningen werd er weinig weggegeven. Met Teun en Rinus als 
invallers werd het wederom 16-4.  
 
Teun was als eerste klaar tegen Wim Eijgenraam. Teun neemt graag een 
randschijf, maar Wim had hier toch geen zin in en het ging er weer vanaf. Op 
zet 40 bood Teun remise aan en dit aanbod werd door Wim geaccepteerd, ook 
al stond hij wel iets beter. Bij Daniёl ging het hout er weet snel vanaf tegen 
Hanny de Vaal-Kokshoorn. In het eindspel nam Daniёl een doorbraak en dat 
was de aanleiding voor de winst in de partij. 
 
Rinus kwam in zijn partij tegen Nel Lindhout steeds makkelijker te staan en kon 
met een twee om twee een doorbraak forceren. Ook die doorbraak betekende 
de winst in de partij. Jan Molhoek ruilde heel veel af tegen Cees. De partij 
eindigde na een plakker van Jan in remise. 
 
Frans Boers had een voordelige stand tegen Gé, maar offerde een schijf op 
zonder dat daar iets tegenover stond. Gé haalde de volgende winst daarna 
eenvoudig binnen. Casper speelde tegen Arie te Lindert op het eerste bord een 
gelijkwaardige wedstrijd, maar wist zijn tegenstander in het late middenspel 
vast te zetten en de tegenstander gaf het daarna zonder verder te spelen op. 
 
Alexander kwam tegen Ron Vaal niet in de problemen en haalde in een rustige 
partij een punt binnen. Nico speelde tegen naamgenoot Nico Pronk een 
aanvallende partij waarbij de lange vleugel lam werd geslagen. De verdiende 
winst werd dan ook binnengehaald. 
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Jan Parlevliet haalde tegen zijn tegenstander een hielslagje uit en kon daarna 
de winst zeker stellen. In de laatste partij van Arno tegen Johan Pronk waren er 
kansen voor Arno om de volle winst binnen te halen. Arno kwam een schijf 
voor maar in een dunne stand wist Johan een dam te halen en toch nog een 
remise veilig te stellen. 
 
RDC 2 - Samen Sterk 2 11-11-2017 
 
Wedstrijden tegen Samen Sterk zijn altijd spannend. Dit keer hadden we het 
thuisvoordeel dus we gingen ervan uit dat we in de derby goede kansen 
hadden. De kansen werden verzilverd en Samen Sterk werd met 11-9 
verslagen. 
 
De eerste wedstrijd ging tussen Casper en Herk Vis. Herk had niet veel tijd 
nodig dus de partij eindigde al snel na 42 zetten in remise zonder echt heel 
spannend te worden. Op bord twee speelde Albert tegen Bram Doeves. Ook 
hier was er veel tijdvoordeel voor Samen Sterk en werd na 41 zetten remise 
overeengekomen. 
 
De eerste winst kwam van Alexander Zwanenburg. Ook meteen zijn eerste 
winst van het seizoen. Nadat zijn tegenstander een één om twee over het 
hoofd zag was het snel over en werden belangrijke punten gepakt. Nico haalde 
in de klassieke stand een degelijke remise tegen Arie van Diggele. 
 
Gé speelde Louis de Frankrijker een leuke aanvallende partij, kwam twee keer 
een schijf achter maar wist na een offer toch nog op dam te komen en tot een 
prima remise te komen. De tegenstander van Gera, Thomas van der Klis, 
verwisselde op een belangrijk moment twee zetten om en moest daarna 
offeren. Vlak daarna kon hij ook de partij opgeven.  
Die winst bleek belangrijk want vlak daarna verloor Cees van de Bosch van Joop 
Briedé, nadat hij een schijf achter was gekomen in een opsluiting. Daniёl Boom 
had een gelijkwaardige partij tegen Hans Stolwijk. In het eindspel kwamen 
beide spelers op dam maar geen van beide spelers kreeg daarna overwicht.  
 
Arno had op papier een makkelijke middag, maar moest uiteindelijk berusten in 
remise. In het middenspel kon zijn tegenstander in een wat mindere stand een 
combinatie nemen naar doorbraak met twee schijven achter. Arno voor kwam 
de doorbraak door twee schijven te offeren maar kon daarna geen voordeel 
meer krijgen. 
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Hier speel Arno 33-29, waarna de combinatie 
volgt met 17-21 en 18-22. Met 38-32 in plaats 
van 33-29 heeft de tegenstander nog maar 
weinig opties. De beste zet lijkt dan 15-20 (op 
19-24 volgt 43-38 met onweerlegbare 
dreiging). Daarna volgt 38-33. Zwart moet nu 
vervolgen met 19-23. Wit neem dan de twee 
om twee met 27-21, 16x27, 32x12 en 18x7. Na 
38-32 moet zwart weer verplicht 13-19 spelen. 
Wit kan dan met 32-27 een schijf winnen en 
zeer waarschijnlijk ook de partij. 
 
De laatste partij kwam van Laura tegen Dick de Jong. Ze kwam iets makkelijker 
te staan maar beide spelers kregen een dam op het bord en daarna eindigde de 
partij in een gelijkwaardige remise. 
 
DOS Delft 2 – RDC 2 25-11-2017 
 
Arjen is zo vriendelijk geweest alle partijen van commentaar te voorzien. Dank 
daarvoor. 
 
Rob Smits – Cees vdBosch 
 
Cees van den Bosch zal niet blij geweest zijn dat 
hij chauffeur was, maar wel met de punten. Na 
19-23 28x19 14x34 40x29(?) 25-30 35x24 13-19 
24x22 17x46 was hij na tien minuten al klaar. 
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Mees vd Bosch-Rinus Kromhout 
 
Mees (geen familie van) kon zich na 34-30? 24-
29 33x24 23-28 32x23 21x25 ook aan de bar 
vervoegen.  
 
 
  
 
 
 
Alexander Zwanenburg-Wynton Meijer 
 
Alex had op de vorige zet oh zo geniepig 40-34 
gespeeld. Wynton liep er met open ogen in 
door 15-20 te doen:  
27-22 17x39 30-25 39x30 35x04 
  
 
 
 
 
Jan Parlevliet – Loek Tillemans 
 
Jan kon helaas niet delen in de Rijnsburgse 
feestvreugde. Toen hij hier wat al te dol met 
27-22 15x27 31x22 kwam was Tillemans er als 
de kippen bij om 25-30 34x23 12-18 23x12 
08x28 (over zes schijven) te doen. 
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Jan Eekhout – Gera Hol 
  
Wit heeft zojuist 34-29 23x34 39x30 geruild. 
Jammer dat er geen schijf op 37 staat, moet 
Gera gedacht hebben. Zetje wachten dus: 07-
12 ... en ja hoor, na 41-37 kon ze toeslaan met 
28-33 38x29 27-32 37x28 22x44 49x40 
 
 
 
 
Henk Valk – Casper Vroegop 
  
Henk had er blijkbaar zin in en kwam hier op de 
proppen met 29-24 19x30 34x14 10x19 33-28 
23x32 38x27 21x32. Het mag onterecht 
genoemde worden dat dit later in de partij ook 
nog met remise beloond worden. 
 
 
 
 
Gé Berbee – Cees van Atten 
  
Na een wat kabbelend partijtje dwong Gé toch 
maar mooi schijfwinst af. Na 30-24 09-13 24x15 
13-19 vergreep hij zich aan 15-10? 19-24 29x20 
25x05= Na 34-30 25x23 15-10 zijn de varianten 
wel erg goed voor wit. 
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Nico Mul – Chiel Overvoorde 
  
De partijen van Nico zijn altijd wat abstract. 
Nico had hier een halve hek in de schoot 
geworpen gekregen die behoorlijk wat 
perspectief bood. Een idee was hier bv 38-32 
19-23 34-29 23x34 38-32 en 08-12 is 
(langdurig) verhinderd. 
  
 
 
Maar Nico vervolgde met 48-42 06-11 34-30 
11-17 30-24! 19x30 35x24 
En hier werd, tot mijn ongeloof, remise 
besloten. Alleen als zwart beseft hoe slecht hij 
staat en tot 22-28! besluit zal hij een punt 
halen. Na bv 17-21 33-29 21x32 38x27 14-19 
29-23 18x20 27x09 is de zwarte stand echt 
een rokende puinhoop. 
Vermoedelijk was Nico tevreden met het 
winnende punt. (Dat klopt inderdaad, Casper). 
 
Andriessen-Ton van Namen 
  
Laura speelde tegen haar oude club een soort 
van thuiswedstrijd. Als ze zou drinken kon ze 
kruipend naar huis. Hier forceerde ze een 
leuke lange-termijn winst met 23-19! 13x24 
29x20 en zwart kan niet met 10-15 reageren 
vanwege 37-32!. Daarom 09-13 20-15 10-14 
en Laura won later door op die vleugel door te 
breken. 
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Victor Foss – Daniël Boom 
  
Daniel speelde weer eens een gortdroge 
klassieke partij. Uiteindelijk ontaarde 
bovenstaande staand zowaar nog in iets 
spannends, maar een echt kansrijke variant heb 
ik niet kunnen ontdekken. Jammer Daniël, dit is 
natuurlijk geen manier om een verslag te 
eindigen. 
 
 
DEZ Reeuwijk/Zegveld CT – RDC2 9 december 2017 
 
Bij winst in deze wedstrijd zouden we een grote stap kunnen zetten naar 
promotie en het kampioenschap. We wisten echter dat Reeuwijk op volle 
sterkte uit zou komen. Waar we vorig jaar nog verrassend met 12-8 konden 
winnen werd het nu terecht 13-7 voor Reeuwijk. Met beide benen weer op de 
grond. 
 
De eerste partij die eindigde in verlies voor Rinus tegen de op papier sterkere 
Gerardo IJssel jr. In het middenspel krijgt Rinus de mogelijkheid om een dam uit 
te halen met 2 schijven verlies. De volgorde klopt echter niet en verlies is het 
gevolg. Met de dam was het minimaal remise geworden. 
 
 
In de tweede partij speelde Jan Parlevliet een 
degelijke partij tegen Maaike Kramer. In 
bovenstaande stand denkt Jan een zetje uit te 
halen door 17-22 te spelen. Na 28x17, 24-29, 
19x30, 25x34! staat Jan 2 stukken achter. 
Misschien was hier 7-11 nog beter geweest, 
maar 28-23 volgde en wit kan gewoon een 
tempo 34-29 maken en krijgt een dam. Daarna 
haalt Jan echter nog wel een punt binnen dus 
mogen we niet klagen. 
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Op bord 1 ging de partij tussen Kariem Droog 
en Arno.  
 
Arno heeft al veel sterke partijen gespeeld dit 
seizoen en ook deze keer werd een aanvallende 
partij gespeeld waardoor de tegenstander snel 
onder druk kwam te staan. In de diagram 
hieronder vraagt Arno met 18-23 een schijf. 
Wit speelt hier 44-40, 23x32 en 49-44. En 
neemt na 12-18 de twee om twee naar 37. 
Maar daarna volgt sterk 27-31 met uiteindelijk 
winst als gevolg. 
 
Bij de partij tussen Laura en Alex Bitter werd in het begin vrij veel geruild, maar 
na de opening ontstond een gelijkwaardige stand. In het middenspel kreeg Alex 
wat voordeel en kon een combinatie nemen met schijfwinst als gevolg. Helaas 
kon Laura het tij niet meer keren na de combinatie. 
 
Nico speelde tegen Peter Pippel en had als opdracht een punt binnen te halen, 
maar in een gewonnen stand niet te snel remise te geven. Nico kwam iets 
minder uit de opening met een randschijf, maar die werd later in de partij door 
Pippel weggewerkt. Een prima remise volgde. 
 
Gé zat op bord vier en hield het heel lang vol tegen 1200-speler Arie de Bruijn. 
Langzaam maar zeker kwam Gé toch onder druk te staan en moest in het late 
middenspel een schijf offeren. Daarna was verlies niet meer te voorkomen. 
 
Een verrassende remise was er weggelegd voor Alexander Zwanenburg tegen 
Bouke Bruinsma. Bouke had overwicht op het centrum maar kon dit voordeel 
niet in winst omzetten door prima verdedigen van Alexander. 
 
Casper had in Peter de Bruijn dezelfde tegenstander als vorig jaar. Het resultaat 
was ook hetzelfde na een gelijkwaardige partij werd getekend voor een punt. 
Gera speelde tegen de tweede 1200-speler Ruud Kloosterman. Ze kwam door 
een opsluiting zwaar onder druk te staan en moest noodgedwongen een schijf 
offeren. Daarna hield ze nog wel lang stand maar kansen op remise waren er 
niet meer. 
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Cees van de Bosch was als laatste bezig tegen Arie van der Knaap. Na een lange 
partij waarin er geen duidelijk voordeel voor één van beide spelers was werd 
het remise en daarmee was het eerste verlies van het seizoen een feit. 

 
Uitslagen: 
Zenderstad  - RDC Rijnsburg 2    4  - 16 
RDC Rijnsburg 2 - IJmuiden/Zaanstreek  10 - 10 
Scheveningen - RDC Rijnsburg 2    4  - 16 
RDC Rijnsburg 2 - Samen Sterk 2   11 -  9 
DOS Delft   - RDC Rijnsburg 2    6  - 14 
DEZ Reeuwijk/Zegveld - RDC Rijnsburg 2  13 -  7 
RDC Rijnsburg 2 - Gooi & Eemland 2  16 -  4 
 
Stand: 
DEZ Reeuwijk/Zegveld  7 - 13   30 bordsaldo 
Zaanstreek/Purmerend CT 7 - 12   60 
RDC Rijnsburg 2   7 - 11   40 
Samen Sterk 2   7 -  9   14 
Den Haag/Hofstaddammers 7 -  8   -20 
IJmuiden/Zaanstreek  7 -  7     0 
Gooi & Eemland 2   7 -  5   -16 
DOS Delft    7 -  5   -18 
Haarlemse Damclub 2  7 -  4   - 8 
Zenderstad    7 -  4   -16 
SNA 3     7 -  3   -28 
Scheveningen   7 -  3   -38  
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Topscorerslijst: 
Arno Kooloos      6 - 10 
Nico Mul       7 - 10 
Daniël Boom      6 -  9 
Casper Vroegop      7 -  9 
Gé Berbee       7 -  9 
Alexander Zwanenburg     7 -  9 
Gera Hol       5 -  7 
Rinus Kromhout      5 -  7 
Cees van den Bosch     7 -  7 
Teun de Kluyver      3 -  4 
Laura Andriessen      4 -  4 
Jan Parlevliet      3 -  3 
Albert Huisman      3 -  2  
 

Casper Vroegop 
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Verslag RDC 1 Landelijk 
 
Hieronder de verslagen zoals die al op onze website en op facebook zijn 
verschenen, gelardeerd met technische analyes van Richard Meijer. Bij het 
verslag van de wedstrijd tegen Westerhaar wordt u doorgestuurd naar eerder 
in dit clubblad. De Klokslag is niet opeens zo’n ouderwets boek geworden 
waarbij u zelf de uitkomst bepaalt, dit is slechts een eenmalig grapje. 
 
We beginnen met de techniek van de eerste wedstrijd tegen Culemborg. Van 
het verslag van die wedstrijd hebt u de vorige keer al kunnen genieten. 
 
DEZ Culemborg - RDC Rijnsburg  
 
Achteraf blijkt Richard K goed te zijn weggekomen. 
In de diagramstand speelde Ndjofang 01.42-37? 
terwijl het niet onlogische 01.31-26! zo goed als 
gewonnen is. Een zet als 01...08-12 verliest snel 
door 02.27-22 18x27 03.28-23 19x37 04.42x22 
17x28 05.26x30, zodat er maar een paar andere 
gegadigden overblijven. 01...18-22 02.27x18 13x22 
verliest door de opsluiting na 03.40-34 09-13 04.34-
29 met een hele slechte stand voor zwart, terwijl 
01...18-23 02.36-31 24-29of? 03.33x24 20x29 04.50-44 14-20of? 05.25x14 
09x20 06.35-30 een voor wit hele kansrijke opsluiting geeft. De computer komt 
na het nodige rekenen uit arren moede met 01...04-10 als beste zet... 
 
Eric is de hoofdrolspeler in de volgende twee 
diagrammen. De stand is zojuist in materieel 
opzicht weer gelijk getrokken nadat Valjuk zijn 
schijf op 27 terugofferde en hier raapt Eric een 
schijf op: 01...26-31! 02.37x26 27-31 03.26x37 21-
27 04.32x12 07x49 05.50-44 49x40 06.35x44 en na 
06...09-14 07.39-34 14x23 had Eric een schijfje 
gewonnen.   
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Die schijf wist hij lange tijd te behouden, terwijl 
Valjuk uit alle macht probeerde nog tot iets van 
tegenspel te komen. In de diagramstand het 
beslissende moment, waarop het verschil tussen 
glorieuze winst en ‘toch jammer dat het remise 
werd’ wordt gemaakt. Valjuk moet verplicht 01.28-
23 spelen om niet op klaarlichte dag een tweede 
schijf te verliezen.  
Eric had koelbloedig moeten vervolgen met 01...14-
19!! 02.23x21 16x27! waarna het binnenhalen van de winst een kwestie van 
techniek zou zijn geweest. Bijvoorbeeld 03.41-37 (om te voorkomen dat schijf 
27 naar 32 loopt) 03...19x30 04.29-23 (om 04...13-18 te verhinderen) 04...30-35 
05.48-43of? 25-30 06.34x25 35-40 met doorbraak en spoedige winst. 
 
Ook Richard M hield aan zijn schijfje extra niet 
meer dan een puntje over. Hij vervolgde hier met 
01.30-25 03-09* 02.48-42 18-22 03.29x18 22x31 
04.26x37 13x22 waarna zwart te sterk kwam te 
staan op zijn korte vleugel  en uiteindelijk naar 
remise wist te bikkelen. In de diagramstand is de 
snelste en meest concrete weg naar winst wellicht 
01.40-35 03-09* 02.29-24! waarna 02...14-20?? 
verhinderd is door 03.34-29! 23x25 04.48-42 20x29 
05.27-21 16x27 06.32x03. Omdat ook 02...17-22 kansloos is vanwege 03.27-21 
16x27 04.32x21 met doorbraak, moet zwart er nog een schijf tegenaan gooien 
met 02...16-21 03.27x16 waarna de achterloop met 03...14-20 nog steeds niet 
mag door 04.45-40! 20x29 05.32-28 23x43 06.34x03 43-49* 07.03x21 met op 
de volgende zet damafname en dus winst. 
 
Tot slot de misser van Arjen. Na een uitstekende 
partij is remise binnen bereik, bijvoorbeeld na 
01...41-47 02.18-12 47-24 03.12-07 24-30 04.34-29 
14-19! en wit kan niet voorkomen dat de schijf 
wordt afgeruild. Bijvoorbeeld 05.07-01 19-24 
06.29x20 25x14 met een drie om één, dus remise. 
Arjen presteerde helaas het onmogelijke 01...41-
46?? met als idee dat het remise zou zijn na 02.34-
29(?) 14-19 03.29-23 25-30 04.23x14 30-34 05.14-
10 34-39 06.10-05 39-43 07.32x49 41x01. Hij kwam echter bedrogen uit na 
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02.18-13! 14-20* 03.13-08 20-24 04.08-02 waarna hij zich het slot niet meer 
liet bewijzen 04...25-30 05.34x25 24-29 06.02-24 29x20 07.25x14 met winst. 
 
 

Hijken DTC een maatje te groot 
 
RDC 1 - Hijken DTC 
 
Ook de tweede wedstrijd in de Ereklasse ging verloren voor het eerste team 
van RDC. De tegenstanders uit Hijken hadden de eerste wedstrijd verrassend 
verloren, maar gaven dit keer geen krimp. De Rijnsburgers hadden tegen het 
tiental met maar liefst 7(!) grootmeesters in de gelederen geen schijn van kans. 
De uiteindelijke score van 15-5 was daarom helemaal zo slecht nog niet. 
 
Gera Hol mocht invallen (en daarmee haar debuut maken in de ereklasse). Zij 
speelde een spannende flankspelopening. Toen ze voorpost van haar 
tegenstander Jan Ekke de Vries echter afruilde was haar stelling zo verzwakt 
dat ze een paar zetten later al schijf- en partijverliest moest accepteren. 
 
De tweede die de vlag moest strijken was Wim Bremmer. Hij had tegen Harm 
Wiersma een sterke aanvalsstand opgebouwd en behield dit voordeel lang. In 
het late middenspel werd hij echter getrakteerd op een fraaie ‘onmogelijke’ zet 
van Harm, waardoor de kansen radicaal keerden. De stelling bleek niet meer te 
redden voor Wim. 
 
Thomas Wielaard pakte tegen Jacob Okken het eerste puntje. Wat lang een 
laveerpartijtje leek te zijn ontaardde op het eind nog in spannend spel waar 
beiden met de meest lelijke zetten de boel onder controle probeerden te 
houden. Uiteindelijk slaagde Thomas hier het beste in, maar meer dan een licht 
voordelig eindspel was er niet uit te slepen. 
 
Arjen de Mooij pakte ook een punt, en wel tegen Auke Scholma. Na een prima 
opening, maar een matig middenspel nam Auke wat veel risico. Arjen dacht 
zelfs nog even voor de winst te gaan, maar had een fraaie combinatie volledig 
gemist. Gelukkig was de overgebleven stand gemakkelijk naar de remise te 
rekenen. 
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Arie Schoneveld was het derde slachtoffer van de dag. Hij hield lang stand, 
maar moest helaas toch zijn meerdere erkennen in Hans Jansen. Ondanks dat 
Arie het winnende plan aan zag komen kon hij het niet meer voorkomen. 
Cor van Dusseldorp kon helaas niet verder komen dan een puntje tegen 
Hendrik van der Zee. Van der Zee hanteerde een wat merkwaardige speelstijl. 
Hij parkeerde al snel een voorpost op 24, en elk schijf dat er in de buurt kwam 
werd er vanaf gebeiteld. Toch leidde dit niet tot substantieel voordeel voor Cor, 
zodat hij in remise moet berusten. 
 
Richard Meijer leek de hele partij wat nadeel te hebben 
tegen Wouter Wolff. Uiteindelijk kon geen van beiden een 
echte vuist maken, zodat ook die partij remise liep. 
Eric Hogewoning leek in de opening finaal van het bord te 
worden geveegd. Met kunst en vliegwerk kon hij er toch 
nog een enigszins fatsoenlijke stand uit slepen. Daarin was 
Wouter Sipma duidelijk de sterkste en had Eric uiteindelijk geen schijn van 
kans. 
 
Het laatste Rijnsburgse punt werd gepakt door Steven den Hollander. Hij deed 
alles wat god verboden had, en kreeg daardoor een zeer vermakelijke partij. 
Uiteindelijk besloot Aleksej Domchev het hazenpad te kiezen en de stand te 
neutraliseren met een kleine ruil. In het afspel werd door beiden geen fouten 
meer gemaakt. 
 
Richard Kromhout was als laatste bezig tegen regerend wereldkampioen Roel 
Boomstra. Na telkens een wat lastige stand gehad te hebben was de remise 
binnen handbereik. Richard koos echter voor een alternatief plan dat ook 
simpel remise leek te zijn. De overgebleven 5-om-5 bleek echter nog 
verrassende kansen voor Roel te bieden. Daarna ontstond een uiterst 
ingewikkeld 5-om-2 eindspel waarin Richard uiteindelijk niet meer de beste 
zetten kon vinden en verloor. 
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De techniek: 
 
Arie heeft zich sterk geweerd tegen Hans Jansen, 
maar moet met de remisehaven in zicht toch 
capituleren. Hij vervolgde met 01.40-34? en kreeg 
last van dat open veld op 42 na 1...07-11! 02.16x07 
12x01 03.27x16 18-22! Arie wist de kansrijkste 
voortzetting niet meer te vinden en kwam op de 
proppen met 04.25-20 22x31 05.25x23 19x28 
06.32-27 31-37 07.27x18 met een kansloos 
eindspel. In de diagramstand is het koelbloedige 
01.39-34 wel remise. Belangrijk is dat de partijvariant niet wint: 01...07-11 
02.16x07 12x01 03.27x16 18-22 04.38-33 22-27of? 05.32x12 23x41 06.34-30! 
en damhalen werkt niet. Op 06... 41-47 is het remise na 07.12-07 01x12 08.16-
11 47x29 09.40-34 29x40 10.35x44 24x35 11.11-06 terwijl damhalen op 46 zelfs 
nog verliest: 06...41-46 07.12-07 01x12 08.33-28! 46x23 09.25-20 14x34 
10.40x07.  
 
De mooiste zet van de dag komt op naam van oud-
wereldkampioen Harm Wiersma. In het tweede 
diagram speelde hij tegen Wim Bremmer de 
onmogelijke zet 01.38-32!? Wim kan nu natuurlijk 
simpel een dam halen, maar hij vertrouwde het 
zaakje niet helemaal. Hij zag al snel dat het 
helemaal geen blunder was, want er kan volgen: 
01...22-27 02.31x22 18x47 03.29x20 25x14 04.30-
24! 47x15 05.39-33 15x31 06.36x07 met een 
doorbraak voor wit. Niemand nam het Wim kwalijk dat hij het niet aandurfde 
dat te spelen, maar daardoor verloor hij uiteindelijk kansloos. De afwikkeling 
met de dam blijkt bij analyse echter remise te zijn, te beginnen met het 
terugoffertje 06...06-11 07.07x16 08-12 en ondanks een schijf minder, kan 
zwart behendig door de witte linies heen manoeuvreren. 
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In het derde diagram een gemiste winst aan onze 
kant. Richard M verzuimde 01...11-16 02.21-17 50-
45 tegen Wouter Wolff omdat hij de pointe had 
gemist. Wit kan nu niet naar veld 22 lopen vanwege  
03.28-22 04-10! 04.15x04 45-01 05.04x18 01x12! 
Zwart kan dat grapje er in houden, waarna met wat 
beleid de stand naar winst kan worden gevoerd. 
Bijvoorbeeld 03.42-38 45-01 04.38-32 01-18! om te 
voorkomen dat wit er voor één schijfje doorheen 
gaat met 32-27-21. Nu kan het grote geven voor wit beginnen: 05.32-27 18x31 
06.17-12 13-18! 07.12x23 31-13! 08.39-34 16-21 (op naar dam) 09.34-30of? 
13x35 10.23-18 35-08 11.33-29of? 21-27! 12.28-23 (op  12.29-24 08x35 13.18-
12 wint zwart fraai met 13...04-10 14.15x04 35-19 15.04x31 19x03) 12...27-31 
13.29-24of? 08x35 14.18-12 35-49! (dreigt met 15...36-41 16.47x27 49x08) 
15.47-42of? 36-41 16.12-08of? 41-46 17.23-18 49-35! met winst via 18.08-03 
35-08 19.03x37 46x01 of via 18.18-13 46-19 19.13x24 35x02 
 
Gera kreeg in het laatste diagram het lid op de neus 
na 01.37-32! en goede raad is duur. Gera besloot 
maar gewoon op te vangen met 01...11-16 
02.32x21 16x27 waarna er een einde aan het 
avontuur kwam via 03.33-28! Nu is slaan met 
03...22x24 04.31x11 gewoon een doorbraak of vol 
schijf verlies voor zwart, dus Gera probeerde het 
over de andere boeg te gooien met 03...22x42 
04.31x24 42-48 nu had ze in ieder geval een dam. 
Helaas kon ze er niet zo lang van genieten. Na 05.29x07 02x11 06.47-41! 20x29 
07.34x23 gaf ze op. Haar dam gaat de volgende zet van het bord af met 08.41-
37 48x31 09.36x27 tenzij ze er nog twee schijven tegenaan gooit via 07...17-21 
08.26x06. Maar vijf schijven minder is toch net iets te gortig... 
 

Niet veel soeps, maar met lichtpuntjes 
 
Van Stigt Thans – RDC 1 
 
Ook in de derde wedstrijd in de Ereklasse kon RDC 1 geen potten breken. 16-4 
tegen Van Stigt Thans 1, tot nu toe de zwaarste nederlaag, en niet alleen op het 
scorebord. Van de 6(!) nederlagen waren er 5 volledig kansloos. 
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Toch hebben we - en terwijl ik dit schrijf bedenk ik me dat Kees Majoor trots op 
me zou zijn geweest - veel geleerd. Steven den Hollander was de eerste die zijn 
partij moest opgeven. In de opening ging hij er met gestrekt been in. Vipulus 
bood hem al vrij snel een grote ruil aan, maar dat was aan Steven niet besteed. 
Hij zette vol door in een riskant Roozenburg opstelling, maar wel zonder kennis 
van zaken. Na 20 zetten resulteerde dit in schijverlies en niet veel later 
partijverlies. 

 
Arjen de Mooij constateerde na 5 zetten al dat hij geen 
idee had waar hij mee bezig was. Dat resulteerde in veel 
tijdgebruik, wat de zetten er echter kwalitatief niet beter 
op maakte. Toch gaf Rob Clerc, zijn tegenstander, aan dat 
de opening zeer wel speelbaar was. Arjen durfde het 
echter niet aan om volledig door te zetten, haakte af en 
werd daarna met harde hand positioneel gekraakt. 
 

De derde nederlaag kwam op conto van Wim Bremmer. Hij verscheen al niet in 
optima forma aan de start. Hij koos voor een wat merkwaardige opening, 
waardoor hij uiteindelijk met een te volle lange vleugel overbleef. Vermoedelijk 
wilde Wim voorkomen dat hij in een stand kwam die in een Masterclass was 
behandeld. In dit geval was “the cure worse than the disease”. Wim bracht nog 
wel even leep een klemzet in de stand, maar Frits schoof zijn schijf, gelukkig 
voor hem, de juiste kant op zodat dit feest niet doorging. Uiteindelijk was de 
stand van Frits veel flexibeler en werd Wim er vakkundig afgetikt. 
 
De titel beloofde lichtpuntjes en die waren er ook. Zo hield Richard Meijer voor 
de 3e keer op rij prima stand. Tegen Casper Remeijer kwam hij in een geliefde 
theoretische Roozenburg opening. Hoewel hij ook geen potten kon breken 
kwam hij geen moment in gevaar en kon hij op de 40e zet netjes een remise 
aantekenen. Hierbij moet overigens wel opgemerkt worden dat het ook niet 
had misstaan om gewoon even door te spelen. We zitten immers ook om 
ervaring op te doen. 
 
Ook Cor van Dusseldorp haalde natuurlijk een punt. Voor het eerst trof hij dit 
seizoen een op papier sterkere tegenstander (maar liefst 7 ratingpunten). 
Thomy Lucien Mbongo koos voor een aanval. Cor speelde dit natuurlijk 
principieel tegen. Uiteindelijk leek Cor nog wel wat druk te krijgen, maar meer 
dan optisch was het niet. 
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Gera Hol had haar tweede invalbeurt dit seizoen, en ze werd weer 
verschrikkelijk voor de leeuwen gegooid. Dit keer was het Anatoli Gantwarg en 
deze liet geen spaan van haar heel. Al op de 19e zet moest er een schijf 
ingeleverd worden. Daarna wist ze nog moedig tegen de bierkaai te vechten, 
maar meer dan dat ook niet. 
 
De partij van Richard Kromhout is wat lastig te duiden. Tegen Jeroen Kos 
speelde hij een Roozenburg partij, en leek al snel gewoon een schijf kwijt te 
zijn. Iedereen die het zag schudde meewarig het hoofd, en ook Kos moet zich 
afgevraagd hebben waar Richard toch mee bezig was. Toch werd de schijf 12 
zetten later, vermoedelijk noodzakelijk, weer teruggegeven, waarna Richard 
nog vol voor de winst kon gaan. Uiteindelijk lukte dit niet een bleef Richard 
enigszins gefrusteerd nog wat lang doorspelen, maar moest toch genoegen 
nemen met een puntje. 
 
De relevatie, everlatie, veleratie... positieve verrassing van dit seizoen is 
Thomas Wielaard. Hij mocht aantreden tegen GMI Ron Heusdens en toonde 
aan zijn klassiekers beter te kennen. Zoals Martin Dolfing meldde op 
toernooibase: “Het is vrij bekend dat wit 7.22-28 beter niet kan toelaten.” Dat 
deed Ron dus wel, waarna hij de hele partij achter de feiten aan liep. Ron zou 
Ron niet zijn als hij desondanks niet toch nog een kansloze winstpoging deed. 
Hierdoor kwam Thomas bijzonder dicht bij de eerste overwinning van een RDC-
er in de Ereklasse. Helaas was dat nog net een technisch stapje te ver, maar 
een dezer dagen gaat het gebeuren! 
 
Eric Hogewoning was ook dicht bij een verrassende remise tegen Anton van 
Berkel. Na een moeilijk middenspel wist hij zich toch nog naar dam te wurmen, 
waarna hij uiteindelijk in een 4 om 3 eindspel terecht kwam. Dit was 
ongetwijfeld remise te maken, maar Eric liet zich verleiden achter een schijf te 
lopen waarna Anton met een smerige meerslagmanoeuvre de partij alsnog 
naar zich toe trok. 
 
Arie Schoneveld moest uiteindelijk de gifbeker helemaal leeg drinken. Tegen 
Hein Meijer werd hij op de door Hein zo vaak gehanteerde wijze gepoetst, 
opgevouwen en afgeslacht. Arie gooide er natuurlijk wel nog even een schijf 
tegenaan zodat ie 15 zetten door kon blijven spelen, maar daar maak je Hein 
niet zenuwachtig mee. Aan zijn gezicht te zien wel ‘licht geirriteerd’. Wij 
danken Arie voor de analyse/zuivere drink-tijd die hij ons daarmee heeft 
geschonken. 
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De techniek: 
 
Steven liet na zijn zwakke plek op veld 8 op te 
vullen. Vipulis was maar wat graag bereid aan te 
tonen waarom dat niet slim was. Na 01...05-10 
02.26-21 17x37 03.28x08 03x12 04.42x22 18x27 
05.33-28 dreigt wit een schijf te gaan winnen, dus 
Steven heeft niet beter dan 05...12-17 06.38-33 17-
22of? 07.28x17 02-08 om de geofferde schijf weer 
terug te kunnen winnen. Dat ging alleen net niet 
lukken. Steven gaf op nadat hij de schijf definitief 
kwijt was via 08.46-41 07-12of? 09.41-37 12x21 10.37-31 08-12 11.31x22 12-18 
12.33-28! 18x27 13.28-23 19x28 14.30x08.  
 
Arjen had het vanaf de opening al zwaar tegen Rob 
Clerc, die aantoonde toch wel een redelijk potje te 
kunnen schuiven. Arjen staat natuurlijk al niet mooi 
meer en zal waarschijnlijk toch wel ten onder gaan 
aan zijn topzware lange vleugel, maar na de 
partijzet 01.43-39? was het direct hardhandig uit. 
Clerc haalde dam met 01...26-31 02.37x17 18-22 
03.27x18 13x44 04.40x49 24-29! 05.34x23 19x46 
waarna Arjen op gaf.  
 
Eric heeft zich teruggevochten in de partij, maar liet 
zich in deze stand toch nog de kaas van het brood 
eten door Anton van Berkel. Eric vervolgde met 
01.14-25?? in de overtuiging dat hij de schijf op 34 
zou oppeuzelen, maar niets bleek minder waar. 
Anton pakte toch nog beide punten mee naar huis 
via 01...15-20! 02.25x40 49x35 en dan zul je 
natuurlijk altijd zien dat het tempo ook nog precies 
klopt. Bij tegenstanders wel... Na 03.31-27 35-13! 
gaf Eric op. Er kan nog volgen 04.27-21 13-08 05.21-16 08-02 06.45-40 02-07 
07.40-35 07-02 met precies winst voor zwart. In de diagramstand was het 
overigens wel eenvoudig remise, al moest Eric dan niet zo zuinig zijn. Door 
eerst even te offeren met 01.31-27! 49x16 en dan pas 02.14-25! te spelen, kan 
hij er een drie om één van maken. 
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Nooit stoppen met probeern 

 
RDC 1 – CTD Arnhem 
 
Luster goed naorjoezölf 
Kiek joezölf 's an 
Tot hier an toe is 't joe al lukt ja 
't Zit ja diep in ons 
't Heurt bij ons bestaon 
Kiek's 's dan 
Zie ons weer 's gaon 
  Daniël Lohues 
 

Soms moet er een rondeverslag gemaakt worden en 
soms heeft je team gewoon een peptalk nodig. 
Vandaag was het zo’n dag. Na de oorwassingen in 
de eerste drie ronden zaten de matadoren van RDC 
1 als zielige musjes achter het bord in de uiterst 
belangrijjke wedstrijd tegen CTD Arnhem. 
 
Toch verdient de wedstrijd nog wel een paar 
zinnetjes, al is het maar om de prestatie van de 
tegenstander eer aan te doen. 
 

Troesoe, zoals ik hen in gedachten nog steeds noem, kwam vandaag geen enkel 
moment in de problemen. Aan het begin van het seizoen hadden we natuurlijk 
het plan om tegen de onderste ploegen ons beste beentje voor te zetten. Cor 
wint en de rest speelt remise, dat was het devies. 
 
De koots, Cor van Dusseldorp had er zelfs een tactische opstelling tegenaan 
gegooid. Cor, Richard K en Arjen op de onderste vier borden. Daar moet toch in 
ieder geval een overwinning uit komen. Nou, niets van dat alles, Cor moest een 
dam toe laten, Richard K kwam weer eens een schijf achter en ook Arjen moest 
met kunst en vliegwerk remise maken. Goed, Cor en Richard prutsten ook wel 
een puntje, maar het was niet genoeg om de nederlagen van Pieter-Jan, Eric en 
Arie goed te maken. 
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Lichtpuntje was de overwinning van Thomas Wielaard, de eerste van RDC in de 

Ereklasse (HOERA!!!). In het late middenspel was het nog wel even bal. Leo 
Aliar had de mogelijkheid om met een Coup Raphael remise te maken, maar 
ging (mijns inziens onterecht) net als Thomas voor de overwinning. Niet veel 
later kreeg hij natuurlijk de deksel op het lid. 
 
Maar, zoals gezegd, een peptalk. Spelers van RDC 1, luistert het nummer uit de 
inleiding! Voor de volgende wedstrijd is het huiswerk: ga weer terug naar de 
euforie van de promotiewedstrijd tegen DES Lunteren. Toen konden we de 
wereld aan! Tuurlijk, we hebben nu vier wedstrijden zitten kloten, maar we 
weten dat we het kunnen! 
 
De volgende wedstrijd spelen we tegen de tukkers uit Westerhaar. We hebben 
een speler met recente inside information, en natuurlijk good old Wim 
Bremmer (een grote jongen in Westerhaar). Goed, het is een team dat normaal 
gesproken in het bovenste rijtje eindigt, maar als zij van Hijken kunnen winnen, 
dan kunnen wij hen pakken. 
 
Bedenk je, er staat nog 4 teams op 0 punten. We hoeven er slecht twee voorbij 
te gaan, en dan kunnen we ons in de nacompetitie gewoon weer handhaven. 
Thomas wint en de rest speelt remise! 
 
Alles zal uuteindelijk 
Zich pas tegen ons keern 
As wij stoppen met probeern 
 
De techniek: 
 
De eerste overwinning van RDC in de ereklasse 
door Thomas was zeker verdiend. Nadat Leo Aliar 
vervolgde met 01...17-21? ging Thomas op weg 
naar dam met 02.34-29 23x34 03.40x20 15x24 
04.28-23 19x39 05.30x10. Nu mag zwart niet 
doorlopen vanwege 05...39-44? 06.37-31! 26x28 
07.10-05 21x43 08.05x01 dus Aliar moest een list 
verzinnen. Dat lukte hem niet: 08...26-31 09.37x17 
39-44 10.45-40! 44-50 11.40-34 50x06 12.38-33 
06x30 13.35x24 09-14 14.10x08 02x13 15.32-28! en Thomas nam de punten in 
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ontvangst. Vanuit de diagramstand kon Aliar zich nog spectaculair redden met 
01...17-22!  
02.28x17 23-28 03.32x12 14-20! 04.25x23 02-07 05.30x10 07x29 06.34x23 
03x41! 
 
In het tweede diagram geloofde Eric er wel in. Hij 
streek de vlag en ging in de analyseruimte zijn 
wonden likken. Als Arie niet meer onder ons zou zijn 
geweest, zou hij zich hebben omgedraaid in zijn 
graf: altijd doorgaan! De diagramstand is vanwege 
de zwarte vang simpel remise: 01...19-24 voorkomt 
damhalen met 02.06-01 20-25 03.01x20 15x24, dus 
zwart kan rustig naar dam lopen. Zwart moet zijn 
best doen om te verliezen: vrijwel alles is remise. 
Bijvoorbeeld 02.45-40 12-18 03.38-32 18-23 04.40-35 23-28 05.32x23 24-30 
06.35x24 20x18 07.06-01 18-22 08.01-29 22-27 met een puntje. 
 
Richard K is in het derde diagram aan lagerwal 
geraakt. Hij verliest hier een schijf met 01...11-17 
02.22x11 16x07 03.27x16 23-29! 04.34x23 25x34 
05.40x29 24x22 waarna Niek Smeitink met zwart op 
de volgende zet nog een schijf slaat. Richard 
besloot zijn schijfje te geven via 06.43-39 18x29 
met een gezonde schijf voorsprong voor zwart. 
Desondanks wist Richard K er nog een 
gelijkwaardige remise uit te peuren. 
 
Cor gaf op klaarlichte dag een dam voor drie 
schijven cadeau. Vaak is een dergelijke dam te 
duur, maar niet als hij in veiligheid kan worden 
gebracht en dat lukte Rik Twilhaar. Na 01...04-09(?) 
kreeg Cor een dam tegen na 02.34-30 25x34 
03.29x40 18x29 04.35-30 24x44 05.33x04 44x31 
06.36x27. De zwarte dam is wel duur, maar staat 
ook veilig. Cor probeerde de dam onschadelijk te 
maken met 06...14-19 maar kwam na 07.27-22 tot de ontdekking dat hij 
eigenlijk nergens een acceptabele vang kan bouwen. Ook deze remise moest 
voor de poorten van de hel worden weggesleept, maar ook dat ging gelukkig 
goed. 
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Auw, auw Westerhaar, dat doet pijn! 
 
Witte van Moort - RDC 
 
Het eerste tiental van RDC verloor afgelopen zaterdag met 17-3 van Witte van 
Moort uit Westerhaar. Maar het tweede tiental boekte een mooie overwinning 
op DOS Delft. Tijd om daar eens aandacht aan te besteden, want dat eerste, 
dat kennen we nou wel. Bla bla, hard gestreden, bla bla, geflatteerd. Stevig pak 
slaag, volgende wedstrijd weer een kans. 
 
Maar goed, het tweede dus. Eerste positieve punt: bij DOS Delft voeren ze wel 
gewoon netjes alle partijen in, en dat analyseert een stuk makkelijker kan ik u 
zeggen! 
 
Deze teamwedstrijd laat zich het beste samenvatten met 11 fragmentjes. Zet u 
schrap, want het is niet mals wat hier voorbij komt: 
 
(sla nu om naar het verslag van het tweede DOS Delft – RDC 2, bent u daarmee 
klaar dan kunt u hier weer verder lezen) 
 
De techniek: 
 
Tegen Witte van Moort was het een dag van 
gemiste kansen doordat we slordig omgingen met 
de vele kansen die we kregen op meer dan een nul. 
Richard M miste tegen Vadim Virny de remise, hij 
behield zijn schijfje voor met de terugruil 01...14-19 
02.23x14 19x10 waarna hij ten onder ging aan zijn 
korte vleugel. Met wat meer tijd had hij misschien 
de redding gevonden via het koelbloedige 
tegenoffer 01...06-11 02.30-24of? 27-31! 03.26x37 
22-28! 04.23x32 17-22!! en de winst is ver weg voor wit. Beter dan de 
wederzijdse doorbraak met 05.32-28of? 36-41 06.28x06 41x43 is er niet, maar 
de witte schijven staan te kwetsbaar om van een winstpoging te kunnen 
spreken. 
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De tweede in de rij was Eric, die op weg is naar 
twee dammen. Dan moet je er natuurlijk wel voor 
zorgen dat je er daadwerkelijk twee gaat halen, 
maar dat liet Eric na door 01.11-06? waarna hij er 
na 01...32-37! van Gerbrand Hessing achter kwam 
dat schijf 17 nooit meer op dam zal komen. Zwart 
sneed de pas af met 02...43-16 met een kansloze 
stand voor wit. Wit had wel twee dammen kunnen 
halen met 01.11-07! waarna zwart beide schijven 
niet meer kan stoppen. Op 01...43-39 volgt 02.07-02 39x06 03.02x37 en de 
partijvariant werkt ook niet: 01...32-37 02.07-02! en zwart raakt een tempo 
kwijt met remise. Bijvoorbeeld 02...43-21 03.12-07 13-19 04.17-12 19-23 
05.02x30 25x34 06.07-01 23-29 07.35-30 34x25 08.01x45 met remise. 
 
Next on the list is Richard K, die de dam met 
01...22-28 02.33x31 26x48 vreesde en meende dat 
hij die moest voorkomen met 01.42-37. Dat verloor 
helaas kansloos door 01...23-29 02.33x24 22-28 
03.32x23 27-31 04.36x27 21x34 met doorbraak en 
winst voor zwart. Richard had zich het vege lijf 
kunnen redden door koelbloedig 01.39-34! te 
spelen. De dam 01...22-28 02.33x31 26x48 is geen 
dreiging vanwege de vang, dus zwart zal het 
moeten hebben van 02...26x28. Ook dat is niet iets om je als witspeler zorgen 
over te maken. 3.35-30 is dan genoeg voor een veilig punt. Bijvoorbeeld 
03...21-27 04.42-37! en zwart moet oppassen voor 04...14-19? 05.37-31! 28-
32(?) 06.31x22 32x43 07.34-29! 23x34 08.30x48 
 
De laatste in de rij met onzorgvuldigen is Steven, 
die in de diagramstand vervolgde met 01...08-13? 
en daardoor met een hangende schijf 15 bleef 
hangen via 02.34-30 18-23of? 03.30-25 23-29 
04.25-20! met een puinhoop op de lange vleugel. 
Met een iets andere volgorde was er niets aan de 
hand geweest: 01...18-23! 02.34-30 23-29! 03.30-
25 29-34! en de schijfwinst met 04.25-20 zet geen 
zoden aan de dijk. Steven vervolgt dan met 04...34-
39 en Herman Hilberink heeft niet beter dan 05.33x44* 24-29! en het 
schijfverlies blijkt slechts tijdelijk. 
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Tot slot nog een combinatie bij Thomas, die na zijn 
glorieuze overwinning in de vierde ronde, helaas 
geslachtofferd werd door een dammetje. Tegen 
Yuen Wong speelde hij 01.40-34(?) waarna zwart 
uithaalde met 01...17-22 02.28x17 11x31 03.26x17 
12x21 04.37x17 23-29! 05.34x12 13-18 06.12x23 
19x48. Thomas probeerde het nog met een 
tegendam via 07.39-34of? 48x11 08.34-30 11x50 
09.30x19 14x23 10.25x05, maar met een schijfje 
minder kon hij het uiteindelijk toch niet bolwerken. 
 
Wegens motivatieproblemen van de vaste schrijver zijn de volgende twee 
verslagen geschreven door Steven den Hollander. Bedankt man! RED 
 

RDC onfortuinlijk na spectaculaire wedstrijd met MTB Hoogeveen 
 
MTB Hoogeveen - RDC 1 
 
Het eerste seizoen in de ereklasse blijft een groot leerproces voor het eerste 
tiental van RDC. Na er vijf wedstrijden kansloos afgetikt te zijn, ontstonden er 
de vorige wedstrijd tegen Witte van Moort toch wel betere partijen, alhoewel 
de uitslag dat niet liet vermoeden. De paringen van deze wedstrijd leken prima 
te zijn. Cor, Richard en ikzelf (Steven) zouden normaal gesproken kansen 
moeten krijgen, terwijl Wim, Eric en Arie het zwaar zouden krijgen. Als de rest 
het tot een puntje zou kunnen schoppen zou er een goed resultaat neergezet 
kunnen worden. 
 
De wedstrijd tegen MTB Hoogeveen van afgelopen zaterdag zou een 4 punten 
duel moeten zijn. Een strijd vol passie, sfeer en emotie in een roemrijk decor. 
Een wedstrijd waarin niet wordt gespeeld, maar fel gestreden. Een duel om 
veel meer dan de punten, voor de eer en glorie van de club. Het gaat over 
prestige, arrogantie en de mond snoeren. Wedstrijden waarin genialiteit het 
verliest van waanzin. Het was dan ook geen wonder dat in deze belangrijke 
wedstrijd wij binnen de korste tijd achterstonden met 8-0… 
 
De paring gaf een wedstrijd tussen onze Eric en Rick ‘speedy’ Hakvoort. Het is 
bekend dat Eric elke wedstrijd in tijdnood komt, dus dat hij 10 minuten later 
arriveerde was al een tegenvaller. Binnen de korste keren stond een 
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theoretische variant van de Keller op het bord, waarin Eric lang moest denken 
om de juiste zetten te vinden. Rick heeft deze variant al een aantal keer op het 
bord gehad, en wist dan ook na een kleine misser groot voordeel af te dwingen. 
Toen Eric niet veel later in een simpele combinatie liep gaf hij dan ook terecht 
op. 2-0 
 
De tweede uitslag was wellicht al beslissend voor de wedstrijd. Naast een een 
groot ratingoverwicht wat Richard Kromhout had over Joël Palmans, kreeg 
Richard direct in de opening al het initiatief met een bekende afwikkeling, die 
goed spel bood voor Richard. Dit voordeel werd prima vergroot door Richard, 
en de gelijkmaker leek hier dan ook snel te gaan vallen. Met nog meer dan 50 
minuten op de klok gebruikte Richard vijf minuten voor zetcontrole. Deze vijf 
minuten bleken er toch een paar te weinig, want Joël haalde een vernietigende 
combinatie uit, en Richard kon niet veel later opgeven. 4-0 
 
De volgende speler die verloor was Richard Meijer. Richard 
speelde tegen de sterke Klaas Hendrik Leijenaar, die 
(volgens horen en zeggen) tijdens het stappen diezelfde 
nacht zijn sleutels was kwijtgeraakt, en pas om 4.30 op bed 
lag. Om vanuit Rijnsburg naar Hoogeveen te komen 
moesten wij ongeveer 4.30 weg, dus dat compenseerde 
veel. Anyways, Richard speelde weer zijn geliefde aanval, 
maar de opzet bleek toch iets te ambitieus. Toen hij 
strategisch al overspeeld was, liep hij ook nog in een kleine 
combinatie, en kon opgeven. Vraag rest of het verstandig is om een dergelijke 
wedstrijd zoveel risico te nemen. 6-0 
 
Het verlies van Arie Schoneveld was min of meer al ingecalculeerd, gezien het 
feit dat hij tegen de sterke Michel Stempher zat. Als vanouds trok Arie zich niks 
aan van de sterkte van zijn tegenstander, en ondernam een intressante 
omsingeling. Er ontstond een posititie, die Arie en ik enkele weken geleden nog 
hadden doorgenomen, maar dan met een schijf op 6 en 41 extra. Nu deze 
schijven er niet stonden, bleek de positie slecht houdbaar voor Arie. Het 
slotakkoord van Michel was zeer fraai, hij rondde de partij af met een 
combinatie die veel weg heeft van een coup Raphaël. 8-0 
 
Zelf mocht ik de eerste tegentreffer scoren. Er kwam een opening op het bord 
die ik een paar keer eerder had gespeeld, maar toen mijn tegenstander, 
Antoine Koster, koos om complicaties uit de weg te gaan bleek de stand niet 
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heel veel waard. Een beetje op karakter en doorzettingsvermogen wist ik toch 
weer terug te komen in de wedstrijd, en wat druk op zijn stelling te zetten. Er 
kwam zowaar winnend voordeel op het bord, na een stiekeme forcing, met 
leuke truc na. Het eindspel verklooide ik echter zo dat de stelling lange tijd nog 
remise was. Gelukkig had mijn tegenstander te veel last van tijdsdruk, en kon 
niet meer uit mijn web met trucjes komen. 8-2 
 
Helaas gooide Hoogeveen daarna de wedstrijd op slot. Arjen de Mooij kon het 
niet bolwerken tegen de sterke Zainal Palmans. Ik heb het sterke vermoeden 
dat Palmans een voorbereide opening op het bord kreeg, en Arjen had dan ook 
veel tijd nodig om de stand te begrijpen, en de juiste zetten te vinden. Na een 
grote afwikkeling stond Arjen toch wel minder, en langzaam maar zeker werd 
hij dieper in het dal gedrukt. Na een doorbraakcombinatie leken er nog wat 
kansjes te zijn voor remise, maar die bleken er toch niet in te zitten. 10-2 
 
Pieter-Jan scoorde zijn eerste punt in de ereklasse. In een spectaculair duel met 
Nick Waterink kwam er meerdere keren zeer intressante posities of het bord. 
De kansen leken regelmatig te wisselen, maar hoe langer de partij duurde, des 
te meer voordeel leek Waterink te krijgen. Pieter-Jan bleef echter 
doorknokken, en kwam goed terug in de partij. Hij kreeg zowaar nog kort 
voordeel, nadat Waterink een winst miste. Dit was echter niet genoeg, en de 
partij eindigde in remise 11-3 
 
Hiermee was de wedstrijd al beslist, en dat was erg zonde, gezien de 
resterende borden. De man in vorm, Thomas Wielaard, wist namelijk een 
prachtige overwinning te boeken op Maikel Palmans. Er kwam een bekende, 
maar complexe opening op het bord. Thomas leek hier meer van te weten dan 
Palmans, aangezien deze enorm veel tijd kwijt was om de opening door te 
komen. Thomas bleef keurig druk houden op de stelling van Palmans, en wist 
een opsluiting af te dwingen na wat tactische trucjes. Deze opsluiting wist 
Thomas uiteindelijk de overwinning op te leveren, zijn tweede van het seizoen 

(HOERA!!!). 11-5  
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De paring van Cor van Dusseldorp tegen Maarten Wichgers leek op voorhand 
erg voordelig voor ons. Cor legde vanaf het begin steeds wat meer druk op de 
stelling van Wichgers, en wist steeds meer tempi te winnen. Zeker gezien de 
tijdnood van Wichgers leek dit een overwinning voor Cor te gaan worden. 
Helaas voor ons bleef Wichgers de juiste zetten vinden, en ondankt een 
tempovoorsprong van 12 wist Cor deze partij net niet te winnen. 12-6 
 
Save the best for last. Van tevoren wisten wij dat Natalia Sadowska niet mee 
zou kunnen spelen aan deze wedstrijd, en Hoogeveen een invaller nodig zou 
hebben. Van deze invaller werd Hoogeveen echter niet slechter, gezien het feit 
dat wij de Afrikaanse grootmeester Macodou NDiaye zagen bij binnenkomst. In 
mijn ogen de sterke Afrikaanse speler, die bekend staat om zijn ijzersterke 
strategische partijen. Macodou werd gepaard aan onze Wim, waarna Wim 
bekende om te proberen een benauwd puntje te gaan halen. 
 
Desondanks bleek Wim wilde plannen te hebben, aangezien hij vroeg in de 
partij al fel de aanval innam. Macodou leek hierdoor in eerste instantie wat 
makkelijker komen te staan, maar niets bleek minder waar. Wim ging steeds 
brutaler naar voren, en wist steeds meer druk op de grootmeester te leggen, 
die zichtbaar benauwder begon te worden. Onder deze druk ging Macodou de 
fout in, en Wim strafte dit ijzingwekkend kalm af. Er werd na schijfverlies nog 
even doorgesparteld, maar Wim liet zich deze scalp niet meer ontnemen, en 
zette de eindstand op 12-8. 
 
De techniek: 
 
De overwinning van Wim op Macadou N’Diaye mag 
hier natuurlijk niet ontbreken. Wim is al de hele 
wedstrijd hard aan het poetsen en krijgt hier loon 
naar werken. Na 01...13-19! 02.24x22 33x35 kan 
wit niet doorlopen of een schijf winnen met 03.38-
33 27x18 04.36x38 vanwege de doorbraak met 
04...35-40 met eenvoudige winst. N’Diaye 
vervolgde dus welhaast verplicht met 03.49-44of? 
27x18 04.36x27of? 21-26! waarna schijfwinst 
dreigt. Wit probeerde dat nog te voorkomen via 05.27-21 16x27 06.42-37 maar 
helaas: 06...10-15! 07.37x28 15x24 en wit mag niet tussenlopen vanwege 
08.28-22? 18-23 09.22x31 26x46. Wit wist de schijf desondanks terug te 
winnen met 10.41-37 24-30 (de plakker na 10...27-31? 11.28-23 31x33 
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12.23x12 geeft remise) 11.28-22 18-23! 12.22x31 en de in materieel opzicht 
toch weer gelijke stand is huizenhoog gewonnen voor Wim. 
 
Aan het bord van Richard K helaas een heuse 
blunder. In een stand waar weinig aan de hand is – 
licht voordeel voor zwart, maar een gemiddelde 
witspeler hoeft zich nog geen enkele zorgen te 
maken – blundert hij tegen Joël Palmans met 
01...13-19?? De witspeler nam het cadeautje 
dankbaar in ontvangst via 02.26-21 17x26 03.37-31 
26x46 04.33-28 23x32 05.47-41 46x37 06.42x02. 
Richard speelde nog een paar zetten voor de 
bühne, maar was in het vervolg kansloos. 
 
Thomas overkwam dat gelukkig niet. Hij wist zijn 
tweede overwinning op het hoogste podium binnen 
te slepen. De zwarte stand van Maikel Palmans is al 
aan gruzelementen gespeeld en Thomas maakt het 
mooi af. 01.49-43 11-17* 02.38-33 07-12* 03.43-
38! waarna zwart weinig anders resteert dan een 
schijfje te geven voor het goede doel. De enige 
potentieel zinvolle andere zet verliest kansloos: 
03...12-18? 04.32-28! en zwart kan alleen nog alles 
weggeven, bijvoorbeeld via 04...22-27 05.28-22 17x28 06.33x13. Zwart 
vervolgde daarom met 03...24-29 04.34x23 30-34 05.39x30 25x34 en hoewel 
het ‘slechts’ één schijfje is en zwart nog wel op dam wist te komen, kwam hij er 
niet meer aan te pas.  
Arie heeft met zwart grote problemen tegen Michel 
Stempher. Eerst de partij, die snel voorbij was na 
een spectaculaire combinatie van wit: 01...18-22? 
02.23-18!! 12x32 03.34-30 25x23 04.42-37! 20x38 
05.37x19 13x24 06.43x03 en hoewel Arie nog even 
doorging, verloor hij uiteindelijk wel. In de 
diagramstand houdt Arie alleen hoop op leven met 
01...16-21?! één van de meer onooglijke zetten van 
het bord, maar die tussenzet is nodig om straks wél 
met 18-22 te kunnen vervolgen en wit dan hopelijk te kunnen omsingelen. Ook 
nu heeft wit een spectaculaire dam, die wel een schijfje extra kost en daarom 
nog enigszins kansen biedt aan zwart: 02.34-30! 25x34 03.28-22! 17x37 
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04.26x17 12x21 05.23x03 34x23 06.03x48 20x29 en met 07.48-43 houdt wit de 
schade beperkt tot drie schijven. Wel de meest kansrijke variant overigens, 
omdat hij anders een groot risico loopt vast te lopen op de zwarte omsingeling. 
 
Tot slot het foutenfestival op het bord van Steven. 
Hij heeft de simpelste winst al laten liggen. 
Tegenover hem zat Antoine Kosters, die zijn 
uiterste best deed de remises te ontwijken. 
Uiteindelijk wist Antoine knap de nul in de pocket 
te houden. De snelste remise is in het diagram 
01...08-13! 02.30-24 of? 13-19 03.05x17 36-41 met 
een doorbraak en een drie om twee. Steven moest 
zichzelf nog een keer bewijzen nadat zwart 
vervolgde met 01...22-27?? waarna de winst weer niet te missen is: 02.05-14 
08-13 of? 03.15-10 13-19 of? 04.14x21 16x27 05.10-05 met dam op de lange 
lijn. Maar nee, Steven wilde het mooi doen: 02.30-24? 08-13 03.05-46 13-18 
(het dubbeloffer met 03...27-32 verliest nu wel door 04.46x02 36-41 05.02-19! 
en zwart kan geen dam halen) 04.24-20 en nu wist zwart de verliezende zet nog 
te vinden: 04...18-22? (ook nu kan het dubbeloffer niet: 04...27-32 05.46x07 
36-41 06.07-23! en zwart kan wederom geen dam halen) 05.15-10 27-32 of? 
06.46x11! en zwart gaf op.  
 
RDC Rijnsburg – Dammend Tilburg 1-2 
Ook in de zevende ronde van de nationale competitie is RDC niet tot winst 
gekomen. In de reguliere speeltijd kwam Dammend Tilburg tot twee 
doelpunten, terwijl RDC er maar één wist te maken. De ereklasse is een uiterst 
harde leerschool, zoals afgelopen zaterdag dan ook weer bleek. De laatste vier 
wedstrijden zal RDC er hard aan moeten gaan trekken om nog tot die 
felbegeerde tiende plek te komen, wat een promotie-degradatie wedstrijd 
betekent. 
 
Uitslagen: 
DEZ Culemborg   - RDC Rijnsburg 1  14 -  6 
RDC Rijnsburg 1  - Hijken DTC    5  - 15 
Van Stigt Thans  - RDC Rijnsburg 1  16 -  4 
RDC Rijnsburg 1  - CTD Arnhem   8  - 12 
Witte van Moort  - RDC Rijnsburg 1  17 -  3 
MTB Hoogeveen  - RDC Rijnsburg 1  12 -  8 
RDC Rijnsburg 1  - Dammen Tilburg   9  - 11 
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Merk op dat er nog geen enkele keer dezelfde uitslag is geweest. Via inductie 
kwam ik tot het volgende inzicht: het is niet onmogelijk dat het tegen Huissen 
18-2 wordt, maar in de tussentijd zit er dus wel een 10-10 gelijkspel en een 11-9 
overwinning in! 
 
Stand: 
Van Stigt Thans  7 - 14   46 bordsaldo 
Hijken DTC   7 - 12  44 
Witte van Moort  7 - 12  30 
DEZ Culemborg  7 - 12  24 
DV VBI Huissen  7 - 11  22 
WSDV    7 -  7  -2 
CTD Arnhem   7 -  6  -10 
MTB Hoogeveen  7 -  4  -10 
Dammend Tilburg  7 -  2  -28 
020    7 -  2  -38 
Damlust Gouda  7 -  0  -54 
 
Topscorers: 
Thomas Wielaard      6 - 7 
Cor van Dusseldorp     7 - 7 
Steven den Hollander     7 - 6 
Wim Bremmer      7 - 5 
Richard Meijer      7 - 5 
Arjen de Mooij      7 - 4 
Richard Kromhout      7 - 4 
Marco de Leeuw      1 - 1 
Laura Andriessen      1 - 1 
Pieter Jan Rijken      4 - 1 
Arie Schoneveld      7 - 1 
Eric Hogewoning      7 - 1 
Gera Hol       2 - 0 
 
De wedstrijd van afgelopen zaterdag had heel wat weg van een 
voetbalwedstrijd. Waar wij met twee invallers uit het tweede tiental speelden, 
bleek bij Dammend Tilburg de sterspeler Kevin Machtelinck terug van een 
blessure, terwijl Dammend Tilburg ook nog de Kameroenese speler Massinga 
Damien Aligna voor het verstrijken van de transferdeadline binnengehengeld 
bleek te hebben.  
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Al met al leek het een lastig middagje te gaan worden in Rijnsburg. 
 
Voor de wedstrijd begon bleek de spelersbus van Tilburg problemen te hebben. 
Het vuurwerk wat tijdens de wedstrijd af zou worden gestoken bleek in de 
motor gekomen te zijn. Dermate grote problemen dat de voorzitter van 
Dammend Tilburg de spelers onderweg moest oppikken, om deze bij het 
stadion te brengen. In de tussentijd was de opstelling al bekend, en kon RDC in 
de kleedkamer besluiten wat de bijbehorende taken zouden zijn. Er werd 
gekozen voor de klassieke Rijnsburgse 4-4-2 opstelling. 
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Te beginnen bij de viermans verdediging. Omdat onze beide backs verhinderd 
waren, werd besloten om Marco de Leeuw rechtsachter te zetten, om daarmee 
de topscoorder Martijn de Leeuw proberen van scoren af te houden. Laura 
Andriessen werd daarmee linksback, en zou met haar degelijkheid proberen 
Jimmy Depaepe te stoppen. Het centrum werd gevormd door Eric Hogewoning 
en Arie Schoneveld, die toestemming hadden om elke bal de tribune in te 
schoppen. Of daarmee een tegenstander werd meegenomen maakte niet uit. 
 
Het middenveld bestond uit Wim Bremmer, Richard Kromhout, Richard Meijer 
en Steven den Hollander. Dit zou zich als een ruit moeten gaan vormen, waarin 
Wim als verdedigende middenvelder zou acteren, een rol die hem vorige week 
zo succesvol afging. Richard Kromhout met de punt naar voren, om later in de 
wedstrijd nog wat kansen op scoren te kunnen krijgen. Richard Meijer en 
Steven den Hollander zouden de lopende mensen worden, met als doel om 
kansen te pakken die vrij kwamen. 
 
Onze onbetwiste spits Cor van Dusseldorp zou deze wedstrijd moeten scoren, 
om ons kansen te gaan geven. Ook werd besloten om onze creatiefste speler, 
Arjen de Mooij, een plaats te geven in de voorhoede. Met deze opstelling was 
duidelijk wat van een ieder verwacht en verlangd werd, en waar de mogelijke 
kansen zouden liggen. 
 
De eerste actie van Dammend Tilburg was direct een goal. Wim Bremmer stond 
iets te veel aan de zijlijn dit keer, en tegenstander Kevin Machtelink maakte 
hier gebruik van door te dribbellen naar het randje van het 16-metergebied en 
met een afstandsschot te score te openen. 
 

Vlak hierna een enorme tegenvaller. Cor van 
Dusseldorp komt de meeste wedstrijden wel 
tot scoren, maar dit seizoen staat hij nog 
droog. Daar leek verandering in te komen 
toen Cor een strafschop mocht nemen. Deze 
werd echter niet zuiver genomen, en keeper 
VandeBerg wist deze knap te stoppen. 
 

Richard Meijer leverde een goede prestatie. Met enkele dreigende acties naar 
voren bezorgde hij tegenstander Brouwers een lastige middag. Brouwers bleef 
verdedigend echter goed zijn werk doen, en Richard kwam helaas niet tot een 
poging tot scoren. 
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Dat ook Richard Kromhout niet tot scoren wist te 
komen was jammer. Zijn tegenstander plande 
enkele prima tackles, maar op het einde kwam 
Kromhout toch wel erg dicht bij het vijandelijke 
doel. Van den Broek wist echter ten koste van 
een gele kaart ook deze poging te voorkomen. 
 

Marco de Leeuw mocht zijn debuut op het allerhoogste niveau maken. Een 
makkelijke middag zou het niet worden, want hij trof de topscoorder (Steven 
stond erop dit woord te gebruiken, en ik wil bij deze melden dat ik dit onder 
protest laat staan, RED), en creatieve Martijn de Leeuw (of zoals in de 
opstelling stond M de Leeuw - M de Leeuw). Marco had het de hele partij vrij 
lastig, en werd gek van de aanvallende golven die hij over zich heen kreeg. Toch 
bleek Marco, zoals wij hem kennen, geconcentreerd op de bal, en liet zijn 
tegenstander er niet voorbij komen. 
 
Na enkele acties van beide zijden was het helaas Dammend Tilburg die de 
tweede goal van de middag maakte. Eric kreeg het zoals verwacht lastig tegen 
de Kameroenese Massinga Damien Aligna , maar speelde een uitstekende 
eerste helft. Helaas voor ons verloor Eric zijn tegenstander een keer uit het 
oog, en de Ivoriaan twijfelde niet, en haalde vol uit. 0-2 
 
Op dat moment was het wel duidelijk dat ook deze wedstrijd er niet gewonnen 
zou worden. De rest van de spelers had het uitermate zwaar. Desondanks werd 
er goed gecounterd. Arjen de Mooij had een moeizame middag, tegen de fysiek 
sterke Mehmet Yöney. Waar Arjen normaal erg sterk is in standaardsituaties, 
wisten zijn corners en vrije trappen niet veel uit te richten. We mochten dan 
ook nog van geluk spreken, dat bij een vijandige corner de bal niet werd 
ingekopt door Mehmet. 
 
Ook invalster Laura Andriessen had een 
lastige middag. Nadat haar tegenstander 
vroeg in de partij er een keer was langs 
geglipt oogde het een beetje gammel de rest 
van de wedstrijd. Laura herpakte zich echter 
goed, en wist met enkele goede slidings haar 
tegenstander het scoren te belemmeren. 
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Een uitstekende wedstrijd werd gespeeld door Arie Schoneveld. In de 
afgelopen wedstrijden wisten zijn tegenstanders wel te scoren, maar Arie stond 
deze keer prima opgesteld. Zijn tegenstander probeerde er op snelheid een 
aantal keer voorbij te komen, maar Arie liet dit niet toe, en kon zo zijn eerste 
clean sheet van het seizoen noteren. 
 
In de blessuretijd maakte RDC toch nog een treffer. Steven den Hollander 
verloor enkele malen ongelukkig de bal, maar toen zijn tegenstander te lang 
bleef pingen onderschepte hij de bal, en liep dreigend naar de goal van 
Dammend Tilburg. Directe tegenstander van Amerongen onderschepte 
onderweg nog wel 2x, maar in de kluts wist den Hollander toch nog de 
eretreffer te scoren, zijn tweede van het seizoen. 
 
Genoeg voor de winst was dit helaas niet, Dammend Tilburg maakte er twee, 
en RDC helaas maar een. Daarmee gaat RDC dan ook puntloos de winsterstop 
in, en de vraag is en blijft of de Rijnsburgers nog van die laatste plek af kunnen 
komen. 
 

Steven den Hollander, Arjen de Mooij, Richard Meijer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderlinge Eerste Klasse 
 
In de eerste klasse wordt weer lekker gedamd. In de bovenste regionen kan het 
spannend worden dit jaar. De kanshebbers dit jaar zijn Jan Oudshoorn, Rinus 
Kromhout en Daniël Boom. Jan Parlevliet kan ook nog ver komen, maar heeft 
eigenlijk ook wel erg weinig partijen gespeeld. Wat hij wel speelde, deed hij 
goed; hij won van Daniël, Nico, en speelde remise tegen Jan Oudshoorn, toch 
de favorieten van dit moment. Overigens heeft Nico ook wat minder 
wedstrijden gespeeld en ook hij kan dus nog ver komen. 
Teun valt wat tegen dit seizoen. Hoewel hij het vorig jaar bijna presteerde om 
in de B-groep te komen, ligt het smurfendorp dit jaar blijkbaar niet in de 
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onderlinge eerste klasse, hoewel hij het in de nationale competitie in het 
tweede wel goed doet. Het meest opvallende resultaat op het moment van dit 
schrijven komt van Jan Lute; hij wist remise te halen tegen favoriet Rinus 
Kromhout.  
 
De jeugdspelers gaan ook merkbaar beter spelen. Het is natuurlijk erg moeilijk 
om als jonge speler tussen allemaal spelers met veel meer ervaring te spelen. 
Goed oefenen, goed opletten in de jeugdtrainingen bij Richard Kromhout en 
die punten gaan gewoon een keer komen , dat staat vast. Zeker Sverre speelde 
dit jaar opvallend beter. Ook bij Carla zal de ervaring steeds zwaarder gaan 
wegen en dat zal uiteindelijk ook tot resultaten leiden. De beginjaren wegen 
immers het zwaarst! 
 
Meest trouwe speler op dit moment is Rune. Er staat nog maar 1 wedstrijd 
voor hem op het programma tegen Jan Parlevliet. Daniël heeft ook bijna alles al 
gespeeld, maar moet nog wel tegen de zeer gevaarlijk spelende Nico Mul. Nico 
won dit seizoen van Rinus. 
Jan Oudshoorn heeft op dit moment de beste kaarten om kampioen te worden. 
Hij heeft net zoveel punten als Daniël, maar hij heeft minder wedstrijden 
gespeeld. Toch zal hij ook nog wat zwaardere tegenstanders voor zijn kiezen 
krijgen. Kampioen is hij dus nog niet. 
 
Tussenstand: 
Jan Oudshoorn    9 - 16 
Daniël Boom  11 - 16 
Rinus Kromhout  10 -13 
Jac van Delft    8  - 11 
Nico Mul    7  - 10 
Teun de Kluyver  11 -10 
Andries van der Wal   5 - 8 
Martijn Boekee    5 - 6 
Jan Parlevliet    3 - 5 
Wouter Zuidhof    6 - 4 
Carla de Jong    9 - 4 
Sverre Varkevisser    8 - 6 
Rune Varkevisser  11 - 3 
Jan Lute     7 - 1 
 

Daniël Boom 
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Hoofdklasse 
 
Na de zomercompetitie is het weer tijd voor het Kampioenschap van Rijnsburg. 
Dit keer helaas een beetje een gedevalueerd kampioenschap, doordat twee 
van de tien deelnemers zich om uiteenlopende redenen hebben moeten 
afmelden. Pieter-Jan wist al vanaf dag één dat hij niet kon spelen, Wim had 
eerst nog wel hoop dat het zou lukken, maar die hoop was na twee wedstrijden 
al vervlogen. 
 
Uiteindelijk dus maar acht deelnemers, zeven potjes. Niet heel verwonderlijk 
dus dat ten tijde van het schrijven van dit verslag de meerderheid van de 
wedstrijden al is gespeeld. Als alles gaat zoals gepland, is het 
clubkampioenschap voor groep A nog in 2017 afgerond en zullen we onze 
honger dan een potje dammen op een andere manier moeten stillen. PvE’en 
bijvoorbeeld... 
 
Bij een gedevalueerd kampioenschap hoort natuurlijk ook een beetje gebrek 
aan spanning. Dat lukt vrij aardig, want Richard K is dit jaar ongenaakbaar. 
Voorlopig zes wedstrijden gespeeld, allemaal gewonnen. Hij is daarmee al 
kampioen, nog voordat de wedstrijden voorbij zijn. Alleen onderaan is de 
spanning er nog steeds. Arie, Arno en Cees gaan twee plaatsen voor de 
hoofdklasse in het kampioenschap van Rijnsburg met elkaar verdelen, dus één 
van de drie valt buiten de boot. Wie dat is, weten we over een paar weken pas. 
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Voor uitslagen en de tussenstand verwijs ik graag naar toernooibase. Omdat er 
weinig partijen zijn ingevoerd, is de keuze voor techniek niet reuze. Bijgaand 
toch een paar diagrammen: 
 
Dat Thomas in vorm is, bewijst hij in de nationale 
competitie, waar hij als enige van de RDC’ers kan 
bogen op een dikverdiende +1 score. Ook in de 
onderlinge gaat het vaak goed, maar soms 
ontbreekt het nog aan de afronding. In het eerste 
diagram kwam Thomas met 01.39-33! op de 
proppen. De clou is dat Marco nu niet kan 
vervolgen met 01...25-30? Vanwege 02.33x24 
30x19 03.37-32! 26x28 04.38-33 28x39 05.40-34 
39x30 06.35x02. Marco doorzag de truc en gaf het schijfje cadeau. Met hangen 
en wurgen wist hij er vervolgens nog een remise uit te slepen. 
 
Ook tegen Richard K ontbrak het Thomas alleen aan 
de afronding. In het tweede diagram had hij de 
winst kunnen binnenhalen met 01.26-21!! waarna 
01...11-17 kan worden afgestraft via 02.32-28 
17x37 03.28x08 13x02 04.35-30 24x35 05.33x04 
15x24 06.04x22. Helaas ligt die winst voor wit er 
duimendik bovenop, anders was Richard K er 
misschien nog wel ingelopen.  
 
Als die winst niet aanwezig was geweest, had Thomas het nog spectaculairder 
kunnen afmaken met 02.35-30!! 17x28 03.39-34! 28x48 04.34x03 48x14 
05.03x19! met eveneens winst. Omdat 01...11-17 niet kan, blijft er maar één 
zet over: 01...19-23 maar dan haalt wit een schijf binnen met 02.31-26! 22x31 
03.36x27 en zwart heeft geen goed antwoord meer op de achterloop op 28. 
Bijvoorbeeld 03...09-14 04.20x09 13x04 05.33-28 29-33of? 06.28x30 33x42 
07.21-17! 11x31 08.26x48, of ook 03...11-17 04.33-28 13-19of? 05.27-22! 
18x27of? 06.39-34 29x40 07.20x07 met winst. 
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Arjen kreeg tegen Marco het lid akelig op de neus. 
Hij heeft een schijfje cadeau gekregen en was op 
zoek naar de winst, ondanks de dreiging 01.30-25 
19-23 02.28x30 17x48 met remise. De variant die 
hij koos, was niet de goede: 01.22-18!? 13x22! 
02.30-25 29-34! 03.25x23 24-29 04.33x24 22x42 
05.40x29 waarna Marco de dubbel uithaalde via 
05...12-18 06.23x03 42-47 07.03x21 16x49 en Arjen 
gaf gedesillusioneerd op. In de diagramstand zit 
overigens wel een winst, maar Arjen moet nog iets vrijgeveriger zijn: 01.26-21!! 
16x18 02.30-25 en nu heeft zwart geen goede riposte meer.  
 
In een explosief standje liet Arno zich foppen door 
Richard M. Hij kon de verleiding van het dammetje 
niet weerstaan: 01.30-24 19x30 02.28x19? 13x24 
03.37-31 26x28 04.33x02 24x44 05.40x49 30x39 
06.43x34 21x43 07.49x38 waarna hij tot de 
ontdekking kwam dat zijn dam verloren ging na 
07...16-21! 08.02-19of? 03-08 03.19x02 11-16 
04.02x11 06x17 met schijf- en later partijwinst voor 
Richard M. Arno had zijn dam wel kunnen houden 
door anders te slaan via 05.35x24 44x35 06.02-19of? 20x40 07.45x34 21x32 
08.19x46, maar dan kijkt hij tegen een grote overmacht schijven aan na 08...25-
30 09.34x25 35-40 met op termijn ongetwijfeld winst. 

Richard Meijer 
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Hoe haal je een punt in de ereklasse? 
 
Van onze verse redacteur ontving ik het verzoek om een item te maken over de 
vraag uit de titel. Het getuigt van inzicht dat hij deze vraag uitgerekend bij mij 
neerlegt, want ik kan putten uit een rijke ervaring van exact één partij die deze 
score opleverde. 
 
Desondanks durf ik wel te stellen dat ik weet wat de makkelijkste manier is om 
een punt te halen; dat is namelijk door de winst te laten liggen. Zoals u heeft 
kunnen lezen in het vorige clubblad is dit een zeer effectieve methode. Men 
start met een theoretische opening, vergeet ergens na 20 zetten de pointe van 
die opening, neemt dan een smerig zetje mee, haalt het zetje uit, komt een 
schijfje voor én verdedigt dit gewonnen schijf net niet goed genoeg, waardoor 
de partij remise loopt! Dat klinkt makkelijk, toch? 
 
Maar nu spelen we natuurlijk niet in de ereklasse 
om 11 makkelijke remisetjes te spelen. Nee, we 
spelen voor het avontuur en de ervaring, dus 
dient er wat geëxperimenteerd te worden. Zo 
heb ik inmiddels ondervonden dat de volgende 
strategieën niet werken: 
1. Tegen Van Berkel in een nadelig remise-

eindspel vertrouwen op de lichaamstaal van je 
tegenstander en dan bij een met een grote zucht uitgevoerde armbeweging, 
die eindigt in een gedesillusioneerde landing, die eigenlijk niets anders kan 
betekenen dan een naderend remise-aanbod, zonder te kijken, achter het 
zojuist gelande schijf te lopen, waarbij je dan ontdekt dat je in de 
allerlaatste damvang gelopen bent. 
Deze optie kan ik dus niet aanbevelen, je slaapt er slecht van. 

2. Na 30 zetten nog zo'n 10 minuten over hebben op je klok. Dat klinkt 
misschien voor de hand liggend, maar tot op heden had ik deze strategie 
alleen in de hoofdklasse getest. Daar waren de resultaten niet 
overweldigend positief, maar het had gekund dat men er in de ereklasse 
geen raad mee zou weten. Dat kan ik nu ontkrachten. 

3. Bij de keuze tussen een voorbereid laf terugruiltje of een niet goed 
doorgerekende, risicovolle kerkhofaanval die zich in een opwelling aan je 
opdringt, je over te geven aan deze laatste optie.  
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Tot zover het begin. Op de punten na, zijn we 
heel wat wijzer. En er valt nog genoeg te 
experimenteren. Zo valt nog te denken aan: 
 Tips inwinnen van andere dammers die op 1 

uit 5 staan 
 De kabouter van Thomas Wielaard clonen 
 Blind dammen met Sijbrands als je secondant 
 De vlag op 50 zetten, de maarschalk op 47 en schijf 32 t/m 34 vervangen 

door bommen. 
 [update na laatste wedstrijd:] Niet meer tegen Rik Hakvoort spelen 
 
Als er interessante nieuwe bevinden zijn, houd ik u op de hoogte! 
 

Eric Hogewoning 
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven? 

Wie ben je?  

Richard Meijer 

Wanneer en waar ben je geboren?  

Net als zoveel anderen op onze club ben ik op 9 maart geboren. Alleen het 
geboortejaar is onderscheidend, voor mij 1980. In Amsterdam besloot ik dat 
het tijd was eens wat van de buitenwereld te bekijken. 

Wat is je burgerlijke staat?  

Getrouwd met Mariëlle, vader van drie kinderen Viviënne van 4 jaar, Kylian van 
2 jaar en Maurijn is pas geboren. 

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Ik ben actuaris en doe ‘van alles met pensioen’. Als adviserend actuaris help ik 
bijvoorbeeld besturen van pensioenfondsen met de opzet en uitvoering van 
hun financiële beleid. Als certificerend actuaris ben ik verantwoordelijk voor de 
onafhankelijke toetsing dat besturen van pensioenfondsen zich op financieel 
vlak aan de wet houden. Verder help ik werkgevers met de opzet en 
omvorming van hun pensioenregeling en sta ik ondernemingsraden bij in de 
discussie met diezelfde werkgever. Bij mijn eigen werkgever ben ik mede 
verantwoordelijk voor het op peil brengen en houden van de vakkennis van 
collega’s. 

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

Ergens in een grijs verleden ben ik begonnen, ik weet eigenlijk niet eens meer 
hoe oud ik toen was. Ik was nog wel even pupil, dus dan ben je ergens rond de 
acht à tien of zo? Ik ben er mee begonnen omdat mijn vader altijd met mijn 
opa en oom damde als zij op bezoek kwamen bij ons of wij op bezoek gingen bij 
hen. Op een gegeven moment had mijn vader een club gevonden en ging hij 
iedere vrijdag weg om te dammen. Als klein ventje wil je natuurlijk niets liever 
dan’s avonds lang opblijven, dus dramde ik net zo lang tot mijn ouders overstag 
gingen. 

Speel(de) je bij andere clubs?  

Zeker. Mijn eerste club is de Hoornse Damclub uit Alphen aan den Rijn (het 
“Hoornse” uit de naam is overigens afgeleid van industrieterrein De Hoorn 
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waar de club is begonnen). In mijn jeugdige jaren waren de RDC’ers altijd de 
grote concurrenten, zowel individueel als tijdens bekerwedstrijden. Nadat de 
voorzitter van HDC had bedacht dat ‘wij’ niet naar de landelijke competitie 
wilden promoveren, viel die club een beetje uit elkaar en stapte ik over naar 
Dammen is Denken uit Zoetermeer, waar ik wel landelijk kon spelen. 
Zoetermeer had echter nogal grote personele problemen, dus na één of twee 
jaar gingen de spelers die landelijk wilden dammen, collectief naar Samen 
Sterk, om daar in de eerste klasse te spelen. Daar ben ik lange tijd gebleven, tot 
de verhuizing naar Apeldoorn. Daar kon ik in de landelijke hoofdklasse spelen, 
maar ondanks dat het super goed ging, wist ik niet hoe snel ik daar weg moest. 
Apeldoorn was totaal geen team, het waren tien mensen die toevallig op 
dezelfde plek speelden en wiens scores bij elkaar werden geteld. Buitenlanders 
en homo’s werden daar zonder pardon en plein publique afgekafferd door 
teamcaptain André de Koning. Ik heb daar zelfs een paar weken onderlinge 
gespeeld, tot ik begreep dat een avond met twee partijen ‘druk bezocht’ was. 
Toen ben ik weer snel terug gegaan naar Samen Sterk. Nogal een wereldreis 
om daar ook onderlinge te spelen, maar ik had het daar wel gelijk weer naar 
mijn zin. Al snel nadat Mariëlle en ik ‘een item’ werden, besloot ik iedere week 
nog wat verder door te rijden en ben ik bij RDC terecht gekomen. 

Wat is je grootste prestatie op damgebied?  

Promotie naar de Ereklasse uiteraard . Tijdens mijn jeugdjaren heb ik her en 
der een toernooitje weten te winnen, waarvan met name het kersttoernooi in 
Assendelft me nog helder voor de geest staat. Al was het maar vanwege de 
prachtige 3 om 8 die ik in totaal verloren positie uithaalde. Mijn tegenstander 
kon niet zo goed tegen zijn verlies en begon te gooien met schijven. Good times 
were had by all... Ook heb ik me weten te plaatsen voor de finale van het NK 
junioren, al heb ik daar vanwege het plotselinge overlijden van mijn opa geen 
acte de présence gegeven. Het kampioenschap van de (toen nog) DMH is ook 
goed bevallen.  

Wat vind je het leukste aan dammen?  

Dat vraag ik me nou ook altijd af. Wat is er nou leuk aan dammen? 
Minutenlang in spanning wachten tot je tegenstander toch net niet in dat leuke 
zetje gaat lopen? Een mooie klapper uithalen, tot frustratie van je 
tegenstander? Winnen in het algemeen? Wat het ook moge zijn, één ding weet 
ik wél heel zeker: het is in ieder geval niet verliezen. Dat is nooit leuk geweest 
en zal het waarschijnlijk ook nooit worden. 
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Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld?  

Ik heb niet aan zo veel toernooien meegedaan. De 
toernooien die de opmaat waren voor NK’s en 
dergelijke zijn in ieder geval nooit ‘leuk’ in de zin 
dat je daar heel veel lol en plezier aan beleeft. Het 
zal dus eerder één van de zomertoernooien zijn 
waar ik aan heb meegedaan. Ik denk dat de keuze 
uiteindelijk zal vallen op het eerste Brunssum-
toernooi waar ik aan meedeed. Als broekie ben ik 
toen dagelijks met mijn vader op en neer gereden 

van huis naar Brunssum en weer terug. Volstrekte waanzin natuurlijk, maar 
desondanks wel leuk geweest...  

Hoe vind je de nieuwe damlocatie? 

Die voldoet prima. Er kunnen genoeg mensen in, zodat we voor het JKT ook 
niet ergens anders heen hoeven. De eigen bar en koelkast zijn fijn om weer te 
hebben en de afwezigheid van zeurende bardames die constant met een 
gezicht op onweer rondlopen, helpt ook zeker. De stoelen zijn wel wat minder 
dan bij De Burgt en ook de verlichting is nog steeds niet 100%, maar dat 
kunnen we ook goed in ons voordeel laten werken... 

Van welke muziek houd je?  

Van een hoop soorten muziek, behalve van klassiek. Dat is gewoon niet mijn 
ding. En ook met nederlandstalige muziek maak je mij niet blij, uitzonderingen 
daargelaten. Overigens ben ik totaal niet thuis in de verschillende soorten 
muziek die er zijn, dus vraag me niet of iets R&B, pop of soft rock is... Lang 
geleden was ik vooral een fan van lekker rustgevende Keltische muziek. Een 
hele collectie Celtic Myst enkel- en dubbel-CD’s herinnert aan die periode. Op 
een gegeven moment had Eric de euvele moed Mariëlle een CD mee te geven 
van Within Temptation, wat veel meer richting de hardere rock gaat. Het heeft 
even geduurd, maar op een gegeven moment viel het kwartje waarom die 
muziek ook leuk zou kunnen zijn, dus momenteel luister ik veel naar dergelijke 
rock met bijvoorbeeld Nightwish, Leaves Eyes en Sirenia.   

Wat is volgens jou de mooiste plek voor vakantie?  

Daar waar je goed kunt duiken in warm water. Voor onze huwelijksreis zijn 
Mariëlle en ik naar Bonaire geweest om te duiken op wat waarschijnlijk de 
makkelijkst bereikbare koraalriffen zijn. Helemaal geweldig, je kunt vele 
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tientallen meters ver kijken en het water is (de eerste dagen) heerlijk warm. 
Daar zijn we nog een paar keer terug gekomen, zo goed beviel dat. Ook hebben 
we een fantastische duikvakantie gemaakt naar de Malediven. Een week lang 
verbleven we op een boot die ons (en de rest van de groep) van de ene naar de 
andere prachtige duiklocatie bracht. Vervolgens zijn we nog een weekje naar 
een resort op één van de vele eilanden geweest. Een echt Bounty eiland, waar 
je in een half uurtje omheen kon slenteren. 

Hoewel ik hartstikke blij ben met de kinderen, is het nu al wel een aantal jaren 
onmogelijk om dergelijke reizen te maken. Het wensenlijstje voor de vakanties 
van nu is een heel stuk korter: daar waar ze een zwembad hebben en een 
speeltuin. Dan komen we de dagen wel door... 

Waar geniet je het meest van?  

Het is nogal cliché, maar van het onschuldige enthousiasme van de kinderen. 
Voor het eerst maken ze Sinterklaas wat bewuster mee, dus papa en mama zijn 
iedere vijf minuten op de hoogte gehouden van alles wat er met Zielepiet en 
Sinterklaas aan de hand was. En ik had me nooit gerealiseerd dat een hagelbui 
iets is om je helemaal te bescheuren, maar nu? Ja, nu weet ik dat dus wel.  

Hoe kunnen we volgens jou het beste nieuwe leden (en met name jeugdleden) 
werven? 

Het zal waarschijnlijk altijd lastig blijven om de jeugd nog uit de stoel en achter 
de smartphone vandaan te krijgen om zich helemaal de moeite te getroosten 
naar een clubgebouw af te reizen. De lange partijen helpen daar niet bij. 
Afgelopen zomer deed ik bij LDG mee aan de zomercompetitie en toen kwam 
er een collega van één van de LDG’ers langs. Ruim na achten, dus veel te laat 
om nog mee te doen, maar geen nood: LDG speelt twee partijen op een avond. 
“Oh, dan kan ik nog even gauw een broodje halen. Hoe laat begint de volgende 
ronde?” “Nou, ergens rond een uur of tien.” “En dan hebben jullie pas één 
partijtje gespeeld???” Als zelfs de ‘oudere jongeren’ een partij van twee uur al 
veel te lang vinden, hoe moet dat dan met kleine kinderen die een 
aandachtsspanne van een paar minuten hebben? Wellicht dus toch het 
speeltempo inkorten, al moet ik eerlijk bekennen dat ik dit jaar tegen heb 
gestemd toen de vraag kwam of we bij het clubkampioenschap ook een sneller 
tempo wilden. 
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Wat is je mooiste moment met RDC? 

Tja, dat kan er natuurlijk maar één zijn en dat is de promotie naar de Ereklasse. 
Jammer genoeg rommelde het rond die tijd in de club, maar het was 
fantastisch om te zien dat die rommel ook even op de achtergrond kon blijven. 
De promotie vierden we alsof we kampioen waren geworden. Winnen 
verbroedert . 

Richard Meijer 
 
 
 
 
 
 
 
 [Volgende keer is Marco de Leeuw aan de beurt] 

Verzin een nieuwe vraag voor het volgende interview en geef aan welke 
bestaande vraag eruit mag? 

 Eruit: waar geniet je het meest van? 

 Erin: wat staat er op jouw bucket list? 
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