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Colofon  

SAMENSTELLING BESTUUR 
Rinus Kromhout  voorzitter    (071) 4023677  
Mariëlle Meijer-Kromhout secretaris    (071) 4028520 
Anton van Dusseldorp penningmeester   (071) 4027832 
Cor van Dusseldorp  jeugdleider    (071) 5215733 
Arno Kooloos  pr-functionaris   (071) 3313823 
Hans Tangelder  wedstrijdleider   (071) 5227957 
Arie Schoneveld  materiaalbeheerder   (071) 4026427   

REDACTIE KLOKSLAG   WEBSITE 
Eric Hogewoning  eindredacteur  http://www.damclubrdc.nl 
Gera Hol   

CONTRIBUTIES PER JAAR 
senioren     Euro  84,00 
junioren (geb. na 31-12-1987)  Euro   66,00 
aspiranten (geb. na 31-12-1990)  Euro    54,00 
pupillen (geb. na 31-12-1993)  Euro    48,00 
welpen (geb. na 31-12-1996)  Euro    48,00 
kalenderjaarbetalers te betalen vóór 1 oktober !   

ADRES SECRETARIAAT  FINANCIËN 
Oegstgeesterweg 84    Rabobank nr. 35.68.07.614 
2231 BA Rijnsburg    Girorek. nr. 7528071 
tel. 071-4028520    t.n.v. penn.m. R.D.C. 

Boterbloem 9 
2231 WL Rijnsburg   

SPEELLOKAAL:    DAMBIBLIOTHEEK: 
Kantine Gemeentewerf   Marc Bremer 
Korte Voorhouterweg 12   Morssingel 137, Leiden 
tel: (071) 4065143    tel: (071) 5661832     

http://www.damclubrdc.nl
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Van de Voorzitter    

Beste lezers   

Voorzitter zijn van een damclub als de onze zorgt ervoor dat je bij 
verschillende facetten in het leven van de leden aanwezig bent. 
Zo mocht ik de afgelopen tijd bij het 40-jarig huwelijk van Gert en Greet van 
Delft een cadeau  aanbieden, werd ik uitgenodigd bij de uitreiking van de 
zilveren sportspeld van de gemeente Delft aan Frerik Andriessen en was er de 
begrafenis van Gerrit van Starkenburg. Drie heel verschillende gebeurtenissen, 
maar die doen je wel beseffen dat het woord damclub meer inhoudt dan alleen 
maar een potje dammen. Want juist in het aandacht geven aan het persoonlijke  
wel en wee ligt de kracht van een vereniging.   

Naar het dammen kijkend moet ik constateren dat het met de teams goed gaat. 
De beslissing om op zaterdag met drie teams te gaan spelen pakt bijzonder goed 
uit. Het is een groot plezier om bij thuiswedstrijden met 40 spelers de kantine 
van de gemeentewerf te vullen. Het succes is zo groot dat het bestuur nu al 
besloten heeft om volgend jaar opnieuw met drie tientallen aan de 
bondscompetitie mee te doen. Dus mochten er nog leden zijn die volgend jaar 
ook op zaterdag willen spelen, maar dat nu nog niet of onvoldoende doen: laat 
het alsjeblieft weten aan de leden van de keuzecommissie.  

De interne competitie loopt na een wat moeizaam begin hier en daar redelijk 
voorspoedig, wel hebben we als bestuur geconstateerd dat het totaal aantal 
deelnemers wat terug loopt. Voorlopig heeft dit nog geen gevolgen voor de 
indeling maar we naderen de kritische grens. 
De nieuwe formule voor de P.v. Egmond trofee lijkt zijn vruchten af te werpen:  
er zijn tot nu toe aanmerkelijk meer wedstrijden gespeeld dan voorheen.  

Tot slot wens ik iedereen prettige feestdagen.   

Rinus Kromhout 
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In memoriam  

Gerrit van Starkenburg  

  

Geboren 12 maart 1931  - overleden 20 september 2007 

 

Zaterdag 22 september bereikte ons het droevige bericht dat toch nog 
onverwachts Gerrit van Starkenburg was overleden. Hoewel wij allemaal 
wisten dat zijn gezondheid achteruitging kwam dit bericht toch als een 
verrassing. Van de zomer was er nog contact met hem geweest en was hij nog 
van plan om met de interne competitie mee te spelen. Eind augustus vertelde 
zijn vrouw dat hij toch wat twijfelde en werd de afspraak gemaakt om eind 
september bij hem op bezoek te gaan en dan opnieuw te polsen of hij nog kon 
en wilde dammen. Helaas is het zover niet meer gekomen.  

Gerrit was een dammer die wars was van theorie maar een enorme liefhebber 
van het spel. Een speler die zich ontwikkeld had van huisdammer tot een 
moeilijk te kloppen tegenstander. Hij was ook een vertegenwoordiger van de 
generatie dammers die zich graag een sigaretje en een borreltje tijdens de partij 
lieten smaken, zodat je als speler de morgen na het dammen je nooit behoefde 
te verantwoorden waar je zo laat vandaan kwam, want je kleren roken naar de 
damclub.  

Wij verliezen in Gerrit van Starkenburg niet alleen een goede dammer 
maar bovenal een sportieve en bescheiden damvriend. Wij wensen al zijn 
nabestaanden de kracht toe om dit verlies te dragen en moge hij rusten in vrede. 



  
R D C 6 

Van de Redactie  

De laatste klokslag van 2007, en wat hebben we weer voor een moois in de 
aanbieding. Fraaie verslagen van de wedstrijden, met vooral veel damgeleuter en 
iets minder techniek (soms hebben we kilo s aan dia s, nu nog geen 
diagrammetje). Het resultaat is een clubblad dat voor iedereen goed te volgen is, 
misschien dus ook wel leuk voor onze adverteerders en donateurs tijdens de 
donkere dagen.   

Voor de echte damnerds onder ons zijn er nog wel wat diagrammen te vinden 
achteraan in het blad. Richard geeft ons meer vrijheid dan we normaal krijgen 
tijdens de wedstrijd: je mag er naar keuze 3 schijven bijplaatsen!  
Tevens vind u hier de vierde en voorlopig laatste column uit de opgewekte serie 
Damdenken of doemdenken van onze anonieme correspondent kl...majoor.  

Helaas ontbreekt een bijdrage in de rubriek Wie kunnen we nu eens dwingen 
een stukkie te schrijven . Het is ons niet gelukt contact te leggen met de beoogd 
schrijver, dus dat dwingen wilde niet zo lukken.   
Tot slot vestigen we graag uw aandacht op de nuttige damkalender, vergeet 
vooral het nieuwjaarstoernooi niet. En oh ja, voor de mensen die niet kunnen 
dammen en niet kunnen lezen, hebben we een aantrekkelijke kerstkleurplaat 
achterin deze Klokslag geplaatst.  

Bij deze een ieder bedankt voor de bijdragen. Veel leesplezier.  

De redactie       
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Damkalender  

Do 20 Dec 2007 Subtoptraining 
Vr 4 Jan 2008 Nieuwjaarstoernooi 
Wo 9 Jan 2008 Toptraining 
Do 10 Jan 2008 Subtoptraining 
Vr 11 Jan 2008 RDC Prof - Damlust Gouda 
Za 12 Jan 2008 Lent - RDC1 

RDC2 - Constant- Charlois 2 
RDC3 - DEZ Reeuwijk 

Za 26 Jan 2008 RDC1 - Denk en Zet 
DEZ Reeuwijk - RDC2 
Van Stigt Thans 3 - RDC3 

Wo 30 Jan 2008 KDC 2- RDC Prof 
Wo 30 Jan 2008 Toptraining 
Do 31 Jan 2008 Subtoptraining 
Za 9 Feb 2008 GDC - RDC1  

RDC2 - Van Stigt Thans 3 
RDC3 - Damclub Scheveningen 

Do 21 Feb 2008 Subtoptraining 
Za 23 Feb 2008 RDC1 - Angarde Informatica 

Damclub Scheveningen - RDC2 
Westlandse Damcombinatie 3 - RDC3 

Wo 27 Feb 2008 Toptraining 
Do 20 Mrt 2008 Subtoptraining 
Wo 26 Mrt 2008 Toptraining 
Do 10 Apr 2008 Subtoptraining 
Wo 26 Mrt 2008 Toptraining 
Wo 23 Apr 2008 Toptraining 
Wo 28 Mei 2008 Toptraining 
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Clubkampioenschap hoofdklasse  

In de stand van de hoofdklasse per 23 november zien we dat Frerik Andriessen 
voortvarend de leiding heeft genomen, maar vlak Richard Kromhout, Cor van 
Dusseldorp en Marc Bremer nog niet uit voor de eerste plaats.  
Hans Tangelder, Arjan Hogewoning, Cees van der Bosch en Arie Schoneveld 
moeten de degradatiezone zien te verlaten.   

Aw Pt 
1.   Frerik Andriessen 7 12 
2.   Richard Kromhout 7 10 
3.   Cor van Dusseldorp 6 8 
4.   Richard Meijer 6 7 
5.   Eric-Jan van Reenen 6 7 
6.   Marc Bremer 3 5 
7.   Evert Dollekamp 6 5 
8.   Hans Tangelder 6 4 
9.   Arjan Hogewoning 6 3 
10. Cees van der Bosch 6 3 
11. Arie Schoneveld 7 2     

Service Apotheek Rijnsburg 
Anjelierenstraat 4 
2231 GT Rijnsburg 
Tel:071-4079114 
Fax:071-4079115 
E-mail: apotheekrijnsburg@planet.nl 
Website: www.apotheekrijnsburg.nl 

 

 

Gratis bezorging van uw geneesmiddelen  
Directe verrekening met uw verzekering  
Uitstekend geschoold, vriendelijk personeel    

Ruime openingstijden, vrijdagavond en zaterdag  
24-uurs zorg gegarandeerd  
Spreekuren met apotheker en verpleegkundigen 

http://www.apotheekrijnsburg.nl


  
R D C 9

Verslag van de eerste klasse  

Aan remise spelen doen we niet in de eerste klasse. Bloed aan de paal is het 
devies. Bovenaan in de pikorde staat op dit moment Mariëlle met 12 uit 7. 
Blijkbaar wil ze graag naar de hoofdgroep. Alleen vader Rinus kon haar aan zijn 
zegekar binden. Verder houdt ze verwoestend huis. We zullen zien of ze dit 
volhoudt tot aan het eind van de rit.   

Op de tweede plaats met 10 uit 8 wedstrijden staat Jan Schijff. Jan komt 
momenteel wat moeilijk tot winst en krijgt de kanonnen Rinus en Arno nog. 
Gevreesd moet worden dat voor hem de B-klasse niet meer haalbaar is. 
Op de voorlopige derde plaats staat Arno met 9 uit 5. Dat lijkt heel aardig, maar 
er moeten door Arno nog heel wat pittige hindernissen genomen worden. 
Afwachten dus maar. Vierde staat Laura, die voorlopig een halt toegeroepen is 
door Mariëlle, met 9 uit 7. Ook Laura krijgt nog een zwaar slotprogramma. Even 
werd verwacht dat ze gelijk door zou stoten naar de hoofdklasse, maar de 
praktijk blijkt weerbarstiger, al kan het natuurlijk nog steeds!  

Op de vijfde plaats staat heel stabiel Jan Oudshoorn met 8 uit 8. Op Arno na 
beten alle toppers zich stuk op zijn taaie tegenstand. Hulde! 
Rinus staat op de zesde plek en zit met 7 uit 4 op het vinkentouw. Hij wist als 
enige de zwakke plek van Mariëlle te vinden en 2 punten te scoren. We gaan 
zien of hij terugkeert in de hoofdgroep. Ook 7 punten, maar dan uit 6 
wedstrijden, heeft Jan Parlevliet, die 7e staat.  Jan heeft een vrij zwaar 
programma gehad en zal met zijn spectaculaire spelstijl nog wel gaan stijgen op 
de ranglijst.  

Matthijs, op de 8e plaats, heeft met zijn 6 punten uit 8 wedstrijden nog een goede 
kans om veilig de C-groep te bereiken. Hij zal dan voor de zekerheid dan nog 
wel een paar puntjes moeten scoren. Opvallend is dat hij nog geen één partij 
remise heeft gespeeld dit jaar!  

Op de laatste drie plaatsen vechten Martijn (3 uit 9), Reindert (2 uit 8) en Vicky 
(2 uit 6) een hevige strijd uit om die ene overgebleven plaats in de C-groep. 
In tegenstelling tot hun bescheiden puntenaantal spelen zij ook regelmatig prima 
partijen waarmee ze het hun opponenten flink lastig maken. Denk bijvoorbeeld 
aan de remise van zowel Vicky als Reindert tegen kanon Schijff. Martijn 
daarentegen pakte zijn punten juist heel slim tegen zijn directe concurrenten. 
Samenvattend: er zijn nog een aantal kanshebbers op de eerste plek, die recht 
geeft (of voor sommigen: plicht) op een plaats in het damwalhalla: DE  
HOOFDKLASSE. 
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Dit zijn: Mariëlle, Arno, Rinus en misschien nog als outsider Laura. 
Dan volgt een middenmoot die waarschijnlijk in de C-coupé gaat plaatsnemen, 
bestaande uit de drie Jannen en op de valreep nog Matthijs. 
En tot slot zal het gevecht met het degradatiespook worden aangegaan door onze 
Ghostbusters Reindert, Vicky en Martijn.  

Hieronder de actuele stand op 25/11.   

AW

 

Ptn 
1.     Marielle Meijer-Kromhout 7 12 
2.     Jan Schijff 8 10 
3.     Arno Kooloos 5 9 
4.     Laura Andriessen 7 9 
5.     Jan Oudshoorn 8 8 
6.     Rinus Kromhout 4 7 
7.     Jan Parlevliet 6 7 
8.     Matthijs Ravensbergen 8 6 
9.     Martijn Boekee 8 3 
10.   Reindert Vetter 9 3 
11.   Vicky Andriessen 6 2  

Arno Kooloos    
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Volop spanning voor de 2 promotie-plaatsen in de 2e klasse   

Halverwege het toernooi is het wel duidelijk dat Piet van Egmond, Jac.van Delft 
en Nico Mul om de ereplaatsen gaan strijden. Nico heeft de minste verliespunten 
zoals je kan zien, maar dat geeft nog geen enkele garantie voor de titel. De 
andere ervaren rotten zullen hun uiterste best doen om hem tot op het eind onder 
spanning te houden, zo is mijn verwachting.    

Voor de andere spelers is het verschil met de eerstgenoemden waarschijnlijk wel 
te groot. Er is in vergelijking met vorig jaar wel te zien dat de meeste 
jeugdspelers vooruitgang boeken, hoewel er nog wel eens een bok wordt 
geschoten, moet er door de ervaren spelers alles uit de kast worden gehaald om 
de punten binnen te halen. 
Met name Steven den Hollander heeft in deze klasse zijn visitekaartje al enkele 
keren afgegeven. Ook debutant Jelle Vooijs geeft aan dat hij een talent is waar 
we de komende jaren nog wel van zullen horen, want niet alleen de score van 5 
punten maar vooral zijn spel maakt indruk. Wie hier ook niet ongenoemd kan 
blijven, is Jaap Spaargaren. Vorig seizoen was al duidelijk dat hij goede partijen 
op kan zetten, maar de besluiteloosheid speelt hem zo nu en dan nog parten. Als 
hij zich zelf kan dwingen om op tijd een zet te doen, dan zal hij op korte termijn 
een hoofdrol gaan spelen in deze klasse.   

Voor het overige reken ik er op dat jullie met het zelfde plezier blijven meedoen 
als tot nu toe, dan mag het geen probleem zijn om de wedstrijden op tijd 
uitgespeeld te krijgen.    

AW PT 
1. Jac van Delft 8  14 
2. Piet van Egmond 8  14 
3. Nico Mul 6  11 
4. Anton van Dusseldorp 9  11 
5. Kees Majoor 9  11 
6. Hans Andriessen 8  8 
7. Rick van Duivenvoorde 10  8 
8. Gert van Delft 6  7 
9. Steven den Hollander 7  7 
10. Jaap Spaargaren 10  7 
11. Teun de Kluyver 9  6 
12. Jelle Vooys 9  5 
13. Bas Heemskerk 6  2 
14. Jac van Delft 8  14  
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Piet van Egmond Cup in volle gang   

In de nieuwe opzet van de Piet van Egmond Cup zijn reeds 19 partijen gespeeld:   

Ge Berbee  Rinus Kromhout 2-0 
Jan Schijff  Hans Tangelder 0-2 
Teun de Kluyver  Jan Lute 2-0 
Jan Schijff  Jan Lute 2-0 
Arie Schoneveld  Jan Lute       0-2 
Mariëlle Meijer-Kromhout  Kees Majoor 1-1    
Rik van Duijvenvoorde  Steven den Hollander 1-1 
Jasper Verhoef  Jelle Vooys  
Arjan Hogewoning  Richard Kromhout 1-1 
Jan Lute  Kees Majoor 1-1 
Hans Tangelder  Arjan Hogewoning  2-0 
Rinus Kromhout  Anton van Dusseldorp 2-0 
Hans Andriessen  Jan Lute 2-0 
Arie Schonveveld  Rik van Duijvenvoorde

  

Bas Heemskerk  Jan Lute  2-0 
Steven den Hollander  Martijn Boekee  
Jan Lute  Jaap Spaargaren  0-2 
Arjan Hogewoning Piet van Egmond 2-0 
Jan Schijff  Kees Majoor   2-0  
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In de ranglijst zien we dat de ervaren Piet van Egmond trofee speler Jan Schijff 
de leiding genomen heeft, voor Hans Tangelder en Jan Lute die voor het eerst 
met de Piet van Egmond trofee meedoen.  

RANGLIJST PIET VAN EGMOND TROFEE 2007-2008 per 23 nov. 2007       

Keizerpunten Keizerwaarde 
Jan Schijff           115 74 
Hans Tangelder  96 72 
Jan Lute    83 70 
Jaap Spaargaren   72 68 
Hans Andriessen  58 66 
Bas Heemskerk  58 64 
Kees Majoor     52 62 
Arjan Hogewoning   49 60 
Arie Schoneveld  37 58 
Ge Berbee   34 56 
Teun de Kluyver  24 54 
Steven den Hollander          24 52 
Mariëlle Meijer-Kromhout 23 50 
Rinus Kromhout  23 48 
Jasper Verhoef      20 46 
Richard Kromhout              15 44 
Rik van Duijvenvoorde 13 42 
Martijn Boekee  10 40 
Jelle Vooys   3 38 
Anton van Dusseldorp 3 36 
Piet van Egmond   3 34 
Jan Jungerius  0 32 
Matthijs Ravensbergen       0 30 
Cees de Leeuw  0 28 
Cees van de Bosch  0 26 
Reindert Vetter  0 24 
Fons van der Plas 0 22  
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Verslag van het eerste  

Hallo allemaal, 
Een nieuw seizoen, een nieuwe schrijver. Want Arjen en Eric zijn ermee gestopt. 
Toen ik van Eric hoorde hoe erg ze verlegen zaten om een nieuwe schrijver mét 
vruchtbare pen, heb ik natuurlijk meteen aangeboden om het te doen, en in een 
mum van tijd was ik de kersverse verslaggever van het eerste geworden.  

Dan ga ik het nu maar eens hebben over de wedstrijden. In de eerste ronde van 
de nationale competitie troffen we Damlust (4 fikse tikken op hun kaaklijn, 
muaha!). Toen ik de opstelling zag, vond ik dat dit wel eens goed voor ons kon 
uitpakken. We openden de aanval onmiddellijk door 4 van die damlusters op te 
knopen en op een gegeven moment hadden we een score van 9-3 als ik het me 
goed herinner. Toen roken we natuurlijk bloed als speurhonden met epistaxis, 
alleen na afloop bleek dat dat vooral afkomstig was van Rijnsburgers die 
zichzelf in de vingers sneden. Uiteindelijk wonnen we toch nog met een mooie 
11-9 en dat is wel een ghighighighi waard dacht ik zo.   

Damlust RDC  9-11    

1 Peter van Eck Frerik Andriessen 0-2 
2 Piet Schep Richard Meijer  

 

1-1 
3 André Venema Cor van Dusseldorp 0-2 
4 Geraldo IJssel Eric Hogewoning  

 

1-1 
5 Erno Prosman Hans Tangelder  

 

2-0 
6 Alex Bitter Eric Jan van Reenen 0-2 
7 Martijn van der Klis Marc Bremer  

 

1-1 
8 Erik Hoogendoorn Laura Andriessen 2-0 
9 Cor den Besten Richard Kromhout 0-2 
10 Teun van de Krol Arjen de Mooij  

 

2-0  

De klapper tegen Cema de Vaste zet stond daarna op het programma, wat best 
wel onbeleefd was, hij kon makkelijk zijn voeten ergens anders neerzetten. 
Cema was op papier veel sterker dan wij, maar met een paar mooie remises en 2 
nederlagen werd de schade beperkt met 2 winsten, aangezien Marc De Beest 
Bremer toesloeg met een mooie combinatie, die in het damspel te vinden is, 
Richard K toesloeg met goed spel, waarna de tegenstander huilend moest 
opgeven in tijdnood, en Frerik wat doet zo n klein rekenfoutje er nou toe 
Andriessen Laura sloeg met de vlakke hand, gewoon omdat ik dat leuk vind^^. 
Dit alles bij elkaar resulteerde uiteindelijk in een mooi gelijkspel tegen een 
sterke tegenstander, dus tot hier ging alles nog goed.  
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RDC   CEMA/De Vaste Zet 10-10    

1 Cor van Dusseldorp Macodou Ndiaye 1-1 
2 Richard Kromhout Patrick Casaril 2-0 
3 Marc Bremer  Rik van Velzen 2-0 
4 Eric Jan van Reenen  Erwin Heunen 1-1 
5 Frerik Andriessen Adiatou Ibrahim 1-1 
6 Eric Hogewoning Ove Verdel 0-2 
7 Laura Andriessen Brion Koullen 1-1 
8 Richard Meijer Andrej Kalmakov  0-2 
9 Arjen de Mooij Ronald Schalley 1-1 
10 Albert Huisman Leopold Sekongo 1-1  

Maar op een dag moesten we tegen Constant Charlois, en dat ging niet al te 
goed. Nu ben ik niet iemand die graag andere mensen de schuld geeft, maar Cor, 
Richard K en Eric-Jan mogen zich de ogen uit hun kop schamen voor dergelijke 
wanprestaties. Ik zeg dan ook, per direct uit het team zetten en niet minder!   

Maar het begon natuurlijk al toen Laura de Lange Andriessen overstag moest 
gaan tegen Ben Smeenk, ze nam een ruiltje in een praktisch gewonnen stand en 
verloor daarna al snel, ofzoiets. Ik weet het niet zo goed meer, want ik was zelf 
bezig een redelijk saaie partij te spelen tegen Autar. Terwijl ik dacht een puntje 
voor de club te halen, leek de rest wel vervroegd Sinterklaas te vieren. Overal 
zag ik cadeautjes die weggegeven werden, slechte verrassingen, en zetten die 
niet rijmde met een winstplan , ik geloofde er niet meer in. En dat paard mocht 
wat mij betreft ook wegblijven.. komt daar een beetje binnenzetten hallo ik ben 
het paard van sinterklaas en ik ben heel belangrijk blablabla pffffff, niks 
dervan, gewoon wachten tot 5 december vriend!   

In ieder geval ging het dus heel slecht (behalve dat ene geval waarin Cor 
Richard en Eric een beetje nadachten tijdens de wedstrijd, dan zou het wel goed 
zijn gegaan) en tsja, we verloren dan ook uiteindelijk wel terecht. Er was nog 
wel een incidentje met Richard M en Daoudah Soumah. Soumah had een schijf 
aangeraakt, maar speelde toen een ander. Richard kon het niet bewijzen, ook al 
bleek na afloop dat de andere Richard ervan getuige was geweest, en er werd 
gewoon verder gespeeld, remise. Beetje saai incident eigenlijk, daar moet nog 
aan gewerkt worden jongens!    
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Constant-Charlois RDC 12-8    

1 Mehmet Yoney Richard Kromhout 1-1 
2 Radjes Balkaran  Eric Jan van Reenen 2-0 
3 Mahammed Lamine Dialeele Arjen de Mooij 1-1 
4 Salomon de Jong Dick van Dijk 1-1 
5 Jaap Riesenkamp  Marc Bremer 1-1 
6 Radjinder Jharap Cor van Dusseldorp 1-1 
7 Jurgen Tholel Hans Tangelder 1-1 
8 Eduard Autar Frerik Andriessen 1-1 
9 Ben Smeenk  Laura Andriessen 2-0 
10 Daouda Soumah  Richard Meijer 1-1  

Tegen Raes was prachtwerk 
RDC Raes Damclub Maastricht 14-6    

1 Hans Tangelder Leo Nagels 0-2 
2 Richard Meijer Willy Maertzdorf 2-0 
3 Arjen de Mooij Eddy Budé 2-0 
4 Cor van Dusseldorp Henri Grau 2-0 
5 Marc Bremer Effendy Djoemai 2-0 
6 Frerik Andriessen Louis Peters  2-0 
7 Laura Andriessen Ber ten Haaf  2-0 
8 Richard Kromhout Gijs Schoenmakers 1-1 
9 Eric Jan van Reenen  Eric Conrad  1-1 
10 Eric Hogewoning Andy Damen 0-2  

Mooi gedaan jongens!  
Van Stigt Thans 2 RDC 9-11    

1 Edwin de Jager Eric Hogewoning 1-1 
2 Guido van den Berg  Arjen de Mooij 0-2 
3 Gerrit van Mastrigt Frerik Andriessen 1-1 
4 Ton Burgerhout Marc Bremer  2-0 
5 Kees Romijn Richard Meijer 1-1 
6 Hans Lansbergen Cor van Dusseldorp 1-1 
7 Dirk van Schaik sr. Laura Andriessen 1-1 
8 Christien Fung Eric Jan van Reenen  0-2 
9 Piet Bastiaanse Gera Hol 1-1 
10 Tiny Mous Hans Tangelder 1-1  
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Geen woord!  

RDC TDV 10-10    

1 Eric Jan van Reenen Toon Dielen  1-1 
2 Cor van Dusseldorp    2-0 
3 Richard Meijer  Arthur Hanssens 1-1 
4 Frerik Andriessen Cor Kuijstermans 0-2 
5 Hans Tangelder  Jimmy Depaepe 1-1 
6 Marc Bremer  Tijs Demasure 1-1 
7 Laura Andriessen Kees van Bakel 2-0 
8 Albert Huisman Thijs van den Broek 1-1 
9 Mariëlle Meijer-Kromhout

 

Jasper Daems 0-2 
10 Arjen de Mooij Wil van den Braak 1-1  

Tussenstand na 7 ronden (dit is een rondje meer dan in het verslag staat).   

Hoofdklasse B W Pt Bordpt      

1 PWG 's-Gravenpolder 7 13 83 
2 Angarde Informatica 7 11 83 
3 Constant-Charlois 7 10 79 
4 CEMA\De Vaste Zet 7 8 75 
5 RDC 7 8 71 
6 Lent 7 8 69 
7 Van Stigt Thans 2 7 7 73 
8 TDV 7 7 73 
9 Damlust 7 7 65 
10 Raes Damclub Maastricht 7 3 58 
11 Denk en Zet 7 3 58 
12 GDC 7 1 53  
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RDC 1 MVP W Pt     

Cor van Dusseldorp 77 7 10 
Arjen de Mooij 153 7 8 
Richard Meijer 89 7 8 
Marc Bremer 65 7 8 
Eric Jan van Reenen 84 7 8 
Richard Kromhout 85 5 7 
Frerik Andriessen 153 5 7 
Laura Andriessen 165 7 6 
Hans Tangelder 52 6 3 
Albert Huisman* 66 2 2 
Eric Hogewoning 37 5 2 
Dick van Dijk* 41 1 1 
Gera Hol* 65 1 1 
Marielle Meijer- Kromhout* 8 1 0  
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Verslag van het tweede  

Zoals U bekend is, nam het bestuur het, uitstekende, besluit om op zaterdag ook met 
een derde 10-tal te gaan spelen. Dit had natuurlijk wel gevolgen voor de samenstelling 
van bijna alle 10-tallen die op zaterdag spelen. Bepaald zwakker zijn we er niet door 
geworden, zo kwam Arno weer terug uit het eerste, kregen we ook Arjan Hogewoning 
er bij en last but not least Albert Huisman, die samen met Dick van Dijk een soort 
deeltijdbaan ging vervullen.  

Van te voren schatten we onze kansen om toch mee te doen voor een topklassering 
hoog in. Niet alles laat zich echter met een schaartje knippen weten we, nu we 
inmiddels 6 ronden verder zijn. De eerste wedstrijd moesten we tegen het relatief 
zwakke Westlandse damcombinatie 2. Binnen het uur had Cees al de winst binnen, 
want zijn tegenstander blunderde ontzettend. Ook Mariëlle overklaste haar 
tegenstander, daarmee de voorsprong verhogend naar 4-0. Echter, Mathijs liep in een 
simpel zetje en moest lijdzaam toezien dat zijn tegenstander beide punten verzilverde. 
Intussen had Jan zijn voordeel uitgebouwd naar een dik verdiende winst, en ook invaller 
Anton smaakte het zoet van de overwinning, daarmee kwam de stand op 8-2.  

Rinus trof op bord 1 de sterke Martin van de Hout. Er leek niets aan de hand, maar 
Martin had iets verder gekeken en hij wist dan ook beslissend voordeel te behalen, 
waarmee het leek of WDC in de wedstrijd terugkwam. Gelukkig viel dit mee want Gera 
wist afgemeten te winnen tegen de lang tegenspartelende Gerard van de Valk. 
Invaller Rick van Duijvenvoorde had ondanks zijn inzet pech en hij verloor onverdiend. 
De stand was intussen op een 10-6 voorsprong gekomen en fout kon het niet meer gaan 
gezien de standen op de laatste twee borden.  

Arie bracht met aanvallend spel zijn tegenstander op de rand van de afgrond. Eroverheen 
ging Cor de Koning echter niet, een remise was het resultaat. Tot slot was te zien dat 
Albert Huisman lange tijd niet gespeeld had, want hij had veel tijd nodig om alles 
kloppend te krijgen. Middels diverse venijnige dreigingen werd zijn tegenstander echter 
langzaam naar de nederlaag gespeeld. Deze had dat zelf nog niet in de gaten, want hij 
ging onnodig lang door in een volkomen verloren tric-trac eindspel. Met deze laatste 
winst kwam de eindstand op een toch ruime 13-7 overwinning. 
De partijen op een rijtje:       
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RDC 2 Westlandse Dam Comb. 2 13 - 7    

1. Rinus Kromhout  Martin van de Hout  0 - 2 
2. Arie Schoneveld  Cor de Koning  1 - 1 
3. Cees van der Bosch  Bart Bogaard  2 - 0 
4. Albert Huisman Wim Schrader 2 - 0 
5. Jan Schijff Kevin Meurs  2 - 0 
6. Mariëlle Meijer-Kromhout Martijn Scholten  2 - 0 
7. Mathijs Ravensbergen  Daniël Boom  0 - 2 
8. Gera Hol  Gerard van der Valk 2 - 0 
9. Anton van Dusseldorp  Andries Ottevanger  2 - 0 
10. R. van Duijvenvoorde Cor van den Berg 0 - 2   

De tweede wedstrijd was de uitwedstrijd tegen Heemstede. 
Vorig jaar wisten we vrij gemakkelijk te winnen van deze tegenstander, en 
gesterkt door onze vorige overwinning zouden wij dat klusje even klaren. 
U begrijpt het al, dat viel bitter tegen.  

We begonnen goed, Arjan wist met sterk spel een schijfwinst af te dwingen en 
daarna vrij gemakkelijk te winnen. Ook nu ging het echter met Mathijs weer mis 
tegen de toch niet zo sterke klassieke schuiver Piet Beliën, die middels een 
eenvoudige slagzet de winst wel heel simpel binnenhaalde. Een puntendeling 
was te zien tussen Dick van Dijk en Ron Tielrooy die zich buitengewoon knap 
wist te verdedigen. Onze topscorer van vorig jaar, Jan Schijff, wilde in een 
gelijkwaardige positie een voor de hand liggende zet spelen, maar deed dit heel 
vreemd niet. De zet die hij nu produceerde, gaf tegenstander Gerrit Slottje de 
gelegenheid om het middels een combinatie uit te maken. Arno had tegen de 
altijd zeer snel spelende Stefan Stolwijk een redelijk gelijkwaardige stand 
opgebouwd. Hij stond licht onder druk en op de valreep wist Stefan de druk toch 
weer zo op te voeren dat Arno zich in een remise eindspel alsnog liet 
bezwendelen, waardoor hij verloor.  

Zo kwamen we achter met 7-3, en de situatie was niet rooskleurig want op de 
overige borden was de situatie niet helemaal duidelijk. Mariëlle speelde een 
knappe remise, en terug in de wedstrijd kwamen we door een uitstekende 
overwinning van Gera. Intussen had Rinus een goede stand zien verzanden naar 
een remise, en ook Arie had zijn voordelige stand niet kunnen verzilveren met 
remise als resultaat. Met een 8-10 achterstand moest Cees de eer redden door te 
winnen, geen gemakkelijke opgave want de stand was eigenlijk remise. 
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Dit bleek echter te moeilijk voor de tegenstander van Cees, zodat hij won 
daarmee de stand op een zeer benauwde 10-10 gelijkspel brengend.  

Heemstede RDC 2 10 - 10    

1. Frans Elzenga Arjan Hogewoning 0-2 
2. Carlo Koopman Cees van der Bosch 0-2 
3. Stefan Stolwijk Arno Kooloos 2-0 
4. Ron Tielrooij Dick van Dijk 1-1 
5. Jan Esselman Mariëlle Meijer-Kromhout  1-1 
6. Gerard van der Eem Arie Schoneveld 1-1 
7. Gerrit Slottje Jan Schijff  2-0 
8. Henk Beliën Rinus Kromhout  1-1 
9. Paul Jopp Gera Hol 0-2 
10. Piet Beliën Mathijs Ravensbergen  2-0  

Getergd en ook wakker geschut door onze vorige vertoning, die bepaald geen 
schoonheidsprijs verdiende, moesten we aantreden tegen het sterke Den Haag 2. 
Vorig jaar verloren we nog onfortuinlijk tegen dit team, echter deze keer was 
daar geen sprake van. Alleen Mariëlle verloor, maar daartegenover stonden maar 
liefst 5 overwinningen die zeer overtuigend met sterk spel werden 
binnengehaald. De drie remises die vielen, brachten de eindstand op een toch 
ruime 13-7 overwinning. De uitslagen:  

RDC 2 Den Haag 2 13 - 7    

1. Arjan Hogewoning Roy Bidesi 2-0 
2. Cees van der Bosch Paul Heskes 2-0 
3. Rinus Kromhout Frans van Eenennaam 1-1 
4. Albert Huisman Hein van Dee 1-1 
5. Arie Schoneveld Herman Vroom 1-1 
6. Mariëlle Meijer-Kromhout Bas Baksoellah 0-2 
7. Arno Kooloos Alfred van Lenthe 2-0 
8. Casper Vroegop Arie Bom 2-0 
9. Jan Schijff Frans Poorter 2-0 
10. Mathijs Ravensbergen Frans Frentrop 0-2  

Gesterkt door dit resultaat togen we met goede moed naar de koploper, op dat 
moment ODB Haeghe-Z2. Helaas ging het echter geheel mis. 
Invaller Martijn Boekee moest zijn meerdere erkennen in de sterke Langbroek, 
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en ook Mathijs verloor tegen de sterke Jagram. Toen er ondanks voordelige 
posities op verschillende borden niet gewonnen werd en deze partijen in een 
remise eindigden, werd het duidelijk dat we een verloren wedstrijd speelden. 
Voor sommigen was de teleurstelling zo groot dat zij in remisestellingen 
blunderden en alsnog verloren. 
Kortom een zwarte middag waar we met 14-6 verloren, het eten wat geserveerd 
werd na afloop was een zeer schrale troost. 
De uitslagen:  

ODB Haeghe-Z 2 RDC 2 14 - 6    

1. Frans Teijn Rinus Kromhout 1-1 
2. Dion van Bommel Arjan Hogewoning 1-1 
3. Bert Blankestijn Cees van der Bosch 1-1 
4. Rien van Setten Arie Schoneveld 1-1 
5. Rajesh Lachman Arno Kooloos 2-0 
6. Harold Jagram Mathijs Ravensbergen 2-0 
7. Perkas Sewradj Mariëlle Meijer-Kromhout  2-0 
8. Adriaan Groenendijk Gera Hol 1-1 
9. Roel Langbroek M. Boekee 2-0 
10. Gerard Peroti Nico Mul 1-1   

De vijfde wedstrijd was tegen Samen Sterk 2 uit Hazerswoude. 
Van dit team had ons derde 10-tal al verrassend gewonnen, wij mochten 
uiteraard niet achterblijven.Mathijs was opnieuw de eerste die verloor. Tegen 
deze niet heel sterke tegenstander trapte hij opnieuw in een zetje, waarmee hij 
zijn verlies opnieuw niet wist te ontlopen. Heel jammer natuurlijk, want in de 
onderlinge competitie speelt Mathijs toch goed mee, terwijl hij op zaterdag 
voornamelijk tegen zichzelf speelt, heb ik de indruk. Veel gevolgen had zijn 
verlies niet, want Cees wist met secuur positioneel spel zijn tegenstander te 
vloeren.   

Ook Albert was goed op dreef in zijn geliefde Vosvariant. Zijn tegenstander, 
Arie van Diggele, had hier geen kaas van gegeten en werd kansloos naar de 
slachtbank gevoerd. Middels overwinningen van Mariëlle en Jan Parlevliet werd 
de voorsprong nog verder uitgebouwd. Jan Schijff remiseerde tegen Henk Vis 
nadat hij huizenhoog voordeel had. Tegenstander Vis vond dat hij een punt 
gewonnen had, Jan echter repliceerde dat hij een punt verloren had. Arjan en 
Arie zagen voordelige standen verzanden in een remise, waarna Rinus de 
eindstand met een overwinning uit het niets op 14-6 bracht. 
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RDC 2 Samen Sterk 2 14 - 6    

1. Arjan Hogewoning Salim Rodjan 1-1 
2. Albert Huisman Arie van Diggele 2-0 
3. Arie Schoneveld Piet Swart 1-1 
4. Cees van der Bosch Joop Briedé 2-0 
5. Rinus Kromhout Bauke Bruinsma 2-0 
6. Arno Kooloos Dick de Jong 1-1 
7. Jan Schijff Henk Vis 1-1 
8. Mariëlle Meijer-Kromhout Ruben Leonora 2-0 
9. Jan Parlevliet Hans Stolwijk 2-0 
10. Mathijs Ravensbergen Bastiaan de Gunst 0-2   

Tot slot de laatste wedstrijd tegen ons heel goed presterende derde 10-tal. 
Van te voren denk je dan, dit wordt een grote overwinning. 
Echter, er waren deze zaterdag veel invallers nodig en dan weet je het nooit. 
Allereerst kwam Rinus door problemen op de kwekerij niet opdagen, waarmee 
we met een 2-0 achterstand begonnen. Arjan trok dit recht met een partij uit het 
boekje tegen de toch altijd gevaarlijke Reindert. Op voorsprong kwamen we 
door invaller Fons van de Plas die tegenstander en ook invaller Pieter-Jan Rijken 
volkomen overklaste en verdiend won. Ook Arno wist een vrij gemakkelijke 
overwinning te behalen tegen Alex, die wel goed begon maar naarmate de partij 
vorderde, steeds meer in het nadeel kwam.  

Invaller Jan Jungerius kreeg echter klop van good old Piet van Egmond die op 
zijn bekende wijze in het klassiek het Jan zo moeilijk maakte dat deze door de 
vlag ging. Mathijs kreeg ook damles van invaller Steven den Hollander die 
uiterst geconcentreerd zich niet van de wijs liet brengen, een schijf wist te 
winnen, en daarna op uitstekende wijze de winst wist binnen te halen. 
Hiermee kwam de stand op 6-6 gelijk, en het was niet duidelijk hoe dit af zou 
lopen. Jan Parlevliet wist te winnen van Vicky en dit was nodig ook want 
intussen was de situatie op de andere borden remise-achtig.  

Jan Schijff had wel het voordeel maar moest toch tegenstander Casper een 
remise toestaan. Op het bord van Arie  Cees Majoor was de situatie geheel 
anders. Arie misrekende zich volkomen, waarna Cees simpel kon doorbreken 
naar dam. Verlies leek het beste resultaat voor Arie, en omdat ook Cees Bosch 
niet tot winst leek te komen tegen Nico Mul zou de uiteindelijk uitslag een 10-
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10 gelijkspel zijn. Echter Arie wist met kunst en vliegwerk en geholpen door het 
feit dat Cees een gewonnen eindspel, nota bene gedoceerd op de training, niet 
herkende remise te behalen. De remise van Cees betekende de overwinning van 
9-11 . 
Nipt, maar voldoende, maar ik wil zo n middag niet graag nog een keer 
meemaken. De uitslagen:  

RDC 3 RDC 2 9  11     

1. N.M. Mul  C. v.d. Bosch  1  1 
2. C.L. Majoor  A. Schoneveld  1  1 
3. R. Vetter  A.J. Hogewoning  0  2 
4. A. Zwanenburg  A.T.M. Kooloos  0  2 
5. C.F. Vroegop  M.J. Schijff  1  1 
6. M. Boekee  A. van Dusseldorp  2  0 
7. P. van Egmond  J. Jungerius  2  0 
8. P.J. Rijken  A.L.D. v.d. Plas  0  2 
9. V. Andriessen  J.J. Parlevliet  0  2 
10. S. den Hollander  M. Ravensbergen  2  0   

Tweede klasse D W Pt Bordpt 
1 ODB Haeghe-Z 2 7 12 92  48 
2 Heemstede 7 12 82  58  
3 RDC 2 7 11 81  59  
4 Constant-Charlois 2 7 9 82  58  
5 DEZ Reeuwijk 7 9 71  69  
6 Den Haag 2 7 8 80  60 
7 Van Stigt Thans 3 7 7 70  68 
8 ODB Haeghe-Z 3 7 6 60  80 
9 Damclub Scheveningen 7 4 61  79 
10 RDC 3 7 4 55  85  
11 Westlandse Dam Com 2 7 2 53  85  
12 Samen Sterk 2 7 0 51  89   

Arie Schoneveld.     
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Verslag van het derde  

RDC 3 ondanks verlies goed uit de startblokken als debutant 

  

Tegen het behoorlijk sterker geachte team uit Heemstede heeft het derde team 
van RDC, dat voor het eerst in de landelijke competitie uit kwam, met twee 
jeugdige invallers, goed gepresteerd. De einduitslag van 6  14 is zelfs aan de 
magere kant gezien de diverse standen op de borden. Dat onze nestor Piet van 
Egmond al snel de handdoek in de ring moest gooien tegen de sterkste speler 
van Heemstede met een rating van 1222, is geen schande. Een dergelijk speler 
hoort ook ergens in een hoofdklasse thuis.   

Zowel Casper Vroegop, Martijn Boekee, Steven den Hollander als Kees Majoor 
haalden een meer dan verdiende remise binnen tegen ook veel sterker geachte 
spelers van Heemstede. Reindert Vetter en Nico Mul remiseerden zoals van hen 
mocht worden verwacht. Vicky Andriessen moest ook tegen een oude rot uit 
Heemstede opgeven, hetgeen haar niet kwalijk genomen mag worden gezien het 
verschil in damervaring. Jasper Verhoef speelde als jongste speler met zijn 12 
jaar een puike partij, kon zelfs de winst binnen halen, doch na een 4 uur durende 
partij speelde vermoeidheid een belangrijke rol en moest hij beide punten 
jammer genoeg alsnog uit handen geven.  

RDC 3  Heemstede 6  14    

1. C. Vroegop  R. Tielrooij  1  1 
2. P.v.Egmond  S. Stolwijk  0  2 
3. C.L. Majoor  C. Koopman  1  1 
4. N. Mul  G. Slottje  1  1 
5. A. Zwanenburg  F. Elzinga  0  2 
6. M. Boekee G.N. v.d. Eem 1  1 
7. V. Andriessen  P. Jopp 0  2 
8. S. den Hollander P.J. Beliën 1  1 
9. R. Vetter  R. Koopman 1  1 
10. J. Verhoef T.Winkelaar 0  2   
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Goed tegenspel levert toch verlies op tegen Den Haag 2

   
Tegen het veel sterkere team van Den Haag 2 werden 4 remises behaald en 1 
overwinning van jeugdspeler Reindert Vetter. Meer dan op voorhand mocht 
worden verwacht en dat geeft de burger moed voor de volgende wedstrijden. We 
hadden zelfs de score nog kunnen opschroeven als Nico Mul niet onnodig 
verloor in het eindspel en als Fons van der Plas niet te snel remise had 
geaccepteerd evenals Vicky Andriessen. Weer wat geleerd dus!  

Den Haag 2 RDC 3 14 - 6    

1. H. Vroom  C. Vroegop  1  1 
2. P. Heskes F. v.d. Plas  1  1 
3. B. Baksoellah  N. Mul  2  0 
4. R. Bidesi  M. Boekee  2  0 
5. J. Kok  P. van Egmond  2  0 
6. H. van Dee C. Majoor  2  0 
7. A. v, Lenthe A. Zwanenburg  2  0 
8. F. Frentrop  R. Vetter  2  0 
9. A. Bom  A. v. Dusseldorp  1  1 
10. B. Gehrke V. Andriessen  1  1     

Strijdend ten onder tegen het sterke ODB uit Den Haag

  

De derde competitie wedstrijd van het debuterende derde tiental van RDC ging 
met grote cijfers verloren. De start was zelfs erg dramatisch doordat we met een 
0-10 achterstand halverwege de middag verder moesten worstelen tegen het 
sterke ODB team. De bovenste vier borden maakten het met allemaal remises 
ietsie pietsie dragelijker waardoor de uiteindelijke eindstand van 4 - 16 op het 
scorebord kwam.  
Toch dwong het RDC team aardig wat respect af bij de tegenstander door met 
zoveel jeugdigen aan te treden, die allen eigenlijk wel een leuke partij op het 
bord wisten te zetten. 
Hoopvol voor de toekomst dus!  
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RDC 3 ODB Haeghe-Z 4 - 16    

1. C.L. Majoor        F. Teijn            1  1 
2. J. Jungerius       D. van Bommel     1  1 
3. A.C.S. Zwanenburg  C.A. Blankenstijn  1  1 
4. N.M. Mul           M.H. van Setten     1  1 
5. R. Vetter          R. Lachman          0  2 
6. M. Boekee          B. Jagram           0  2 
7. V. Andriessen      A. Groenendijk      0  2 
8. R.v.Duijvenvoorde  J.B. Hoogland       0  2 
9. P. van Egmond      R. Langbroek        0  2 
10. J. Verhoef         W. Sewradj          0  2   

RDC 3 Samen (te) Sterk tegen Samen Sterk uit Hazerswoude

  

Een eerste overwinning tegen het sterker geachte Samen Sterk uit Hazerswoude 
bracht het derde team van de Rijnsburgse Damclub eindelijk in een 
feeststemming. Anton van Dusseldorp (teamleider) gaf het goede voorbeeld 
door in een gemene lokpositie voor de tegenstander de volle winst binnen te 
halen in een slagwending waardoor de partij eigenlijk direct beslist was. De 
tegenstander gaf dan ook snel op na eerst nog een poosje wat door gemodderd te 
hebben. Op gelijke hoogte kwamen we weer door verlies van Rik van 
Duijvenvoorde. Als invaller trof hij een te sterke tegenstander.   

Nestor Piet van Egmond bracht ons weer op voorsprong door het behalen van 
een dam met gelijke stukken. Hans Andriessen trof als tegenstander een invaller 
jeugdlid. Hoewel het lang gelijk op ging, behaalde hij wel een mooie 
overwinning na het behalen van een dam en daarna door een degelijk eindspel. 
Kees Majoor was ook weer goed op dreef door een doorbraak te nemen met 
twee schijven winst. De uiteindelijke partijwinst was een kwestie van tijd. Met 
een 8  2 voorsprong op dat moment moest de overwinning dus een feit kunnen 
worden.   

Toch viel dat een beetje tegen door de stand op dat moment van de partijen die 
nog bezig waren. Alex Zwanenburg kwam lastig te staan doch behaalde nog een 
knappe remise. Casper Vroegop behaalde een gedegen remise tegen de op papier 
sterkste tegenstander van Samen Sterk. Met een 10  4 stand zagen we daarna de 
overwinning op ons af komen omdat Reindert Vetter totaal gewonnen stond. Dat 
hij de winst uit handen gaf en remiseerde mocht de pret niet drukken omdat we 
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toen al hadden gewonnen. Dat Vicky Andriessen haar meerdere moest erkennen 
aan haar tegenstander en Fons van der Plas op het eerste bord remiseerde na een 
start met een half uur achterstand maakte voor de uiteindelijke eerste overwin-
ning ook niets meer uit.  
De eerste winst van ons debuterende tiental was binnen!  

Samen Sterk 2 RDC 3 8  12    

1. J.P. Vrolijk A.L.D. v.d. Plas 1  1 
2. B. Bruinsma  C.F. Vroegop  1  1 
3. J.P.M. Stolwijk  C.L. Majoor  0  2 
4. H.S. Vis A.C.S Zwanenburg 1  1 
5. P. Swart R. Vetter 1  1 
6. J. Briedé V. Andriessen 2  0 
7. D.S. de Jong P. van Egmond 0  2 
8. A.C. van Diggele A. van Dusseldorp 0  2 
9. S. Rodjan R. v. Duivenvoorde 2  0 
10. R. Krijgsman J.H.M. Andriessen 0  2   

RDC 3 behaalt tweede achtereenvolgende overwinning

  

Omdat van tevoren op een zware dag werd gerekend gezien de sterkte van OGB 
Haeghe Z-3, een niet verwacht doch mooi resultaat. Kees Majoor kon al snel 2 
punten in zijn zak steken vanwege een niet opgekomen speler. Daarna was het 
Nico Mul die snel de 2 punten kreeg van zijn tegenstander door een grove 
blunder. Reindert Vetter speelde wederom een prima partij doch jammer genoeg 
bleef er maar 1 puntje voor hem over terwijl de winst voor het grijpen was. 
Jammer dat de omstanders die dat zagen hun mond moesten houden.   

Piet van Egmond komt ook weer in zijn oude vorm terug met een gedegen 
overwinning. Met een stand van 7 - 1 op dat moment, moest het dus wel goed 
aflopen die dag. De spanning kwam nog wel even terug omdat Vicky 
Andriessen de punten aan haar tegenstander moest laten, doch Casper Vroegop 
maakte dat weer goed door een gedegen overwinning en zette de stand op 9 - 3. 
Het kon dus haast niet meer fout gaan. Alex Zwanenburg maakte een goede 
remisepartij waardoor we niet meer konden verliezen.   

Martijn Boekee haalde de volle buit binnen voor zichzelf en voor het team door 
een venijnig slagzetje in het eindspel. Dat Ronald Turenhout vervolgens verloor 



  
R D C 29

was vooral voor zichzelf het meest spijtig. Weer een beetje meer partijen gaan 
spelen in de komende tijd zal hij nodig hebben om weer in het ritme te komen 
voor een overwinning in de komende wedstrijden. Jan Jungerius tenslotte 
behaalde een gedegen remise in de langste partij van de dag en bracht de 
eindstand op een 13 - 7 overwinning.  

RDC 3 ODB Haeghe Z-3 13  7    

1. C.L. Majoor  N.O.  2  0 
2. C.F. Vroegop  J. Rijgersberg  2  0 
3. R. Vetter  P.v.d. Laan  1  1 
4. J. Jungerius  G. Zunninga  1  1 
5. N.M. Mul  F. Versteeg  2  0 
6. M. Boekee  W. Stoker  2  0 
7. A. Zwanenburg  J.B. Hoogland  1  1 
8. R. Turenhout  R. Dihal  0  2 
9. P. van Egmond  A. Pohan  2  0 
10. V. Andriessen M. Overvoorde  0  2   

Nipt verlies van RDC 3 tegen RDC 2 betekent een knappe prestatie van RDC 3

  

Hoewel de clubstrijd zich kenmerkte door invallers over en weer, was het toch 
het tweede team dat (gelukkig maar voor de stand in de competitie) met 9 - 11 
zegevierde.  

Als eerste verloor Reindert Vetter door een ongelukkig zetje voor hem van 
Arjan Hogewoning. De tweede die de handdoek in de ring moest gooien was 
invaller Pieter Jan Rijken. Waarschijnlijk door de geringe wedstrijdervaring ging 
hij de mist in tegen Fons van der Plas. Ook Alexander Zwanenburg kwan al snel 
een schijfje achter tegen Arno Kooloos. Ondanks hevig verzet mocht het niet 
baten om nog iets van de partij te maken. Met de achterstand van 0 - 6 op dat 
moment moest er toch enige verandering in komen.   

Het was jeugdspeler Steven den Hollander die beide punten op een fraaie manier 
binnenhaalde tegen een andere jeugdspeler met iets meer ervaring, Matthijs 
Ravensbergen. Piet van Egmond was de tweede speler van het derde dat beide 
punten pakte door een foutieve inschatting van Jan Jungerius. Toen was de koek 
even op omdat Jan Parlevliet de voorsprong verder opvoerde door te winnen van 
Vicky Andriessen. Casper Vroegop en Jan Schijff waren deze dag aan elkaar 
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gewaagd en deelden na een spannende pot beide punten. Daarna was het weer de 
beurt voor Martijn Boekee die beide punten binnenhaalde door een mooie 
slagwending van Anton van Dusseldorp die jammer genoeg net niet goed 
genoeg was. Cees Majoor speelde een gewonnen partij tegen Arie Schoneveld, 
doch door een kleine misrekening in het eindspel moesten beiden toch de punten 
delen. De puntendeling kwam ook tot stand in de langste partij van de dag tussen 
Nico Mul tegen Cees van de Bosch. Hierdoor kwam de uiteindelijke stand op 9 - 
11 voor RDC 2.     

Anton van Dusseldorp.     

RDC 3 RDC 2 9  11    

1. N.M. Mul  C. v.d. Bosch  1  1 
2. C.L. Majoor  A. Schoneveld  1  1 
3. R. Vetter  A.J. Hogewoning  0  2 
4. A. Zwanenburg  A.T.M. Kooloos  0  2 
5. C.F. Vroegop  M.J. Schijff  1  1 
6. M. Boekee  A. van Dusseldorp  2  0 
7. P. van Egmond  J. Jungerius  2  0 
8. P.J. Rijken  A.L.D. v.d. Plas  0  2 
9. V. Andriessen  J.J. Parlevliet  0  2 
10. S. den Hollander  M. Ravensbergen  2  0   

Topscorelijst RDC 3 AW

 

Pt 
1 Kees Majoor 6 7 
2 Casper Vroegop 5 6 
3 Piet van Egmond 6 6 
4 Reindert Vetter 6 5 
5 Martijn Boekee 5 5 
6 Anton van Dusseldorp 2 3 
7 Steven den Hollander 2 3 
8 Fons van der Plas 3 3 
9 Nico Mul 4 3 
10 Alexander Zwanenburg 6 3 
11 Hans Andriessen 1 2 
12 Jan Jungerius 2 2 
13 Vicky Andriessen 6 1 
14 Ronald Turenhout 1 0 
15 Pieter Jan Rijken 1 0 
16 Jasper Verhoef 2 0 
17 Rik van Duivenvoorde 2 0 
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Verslag van het vierde  

RDC 4, de 1ste en 2de wedstrijd van seizoen 2007/2008

  

Op vrijdag 11 november jl. bereikte mij de vraag, verslag te doen van RDC 4. 
Moest ik daar ook dit jaar verslag van doen? Was ik al niet gepromoveerd tot 
meedoen op zaterdag? Ik leefde in de stille hoop, dit niet meer te hoeven doen. 
Optimist als ik ben (anders was ik allang opgehouden met dammen, gezien mijn 
scores) rekende ik erop, daarvan verlost te zijn. Tot de fatale 11de november. 
Van ons treffen met LDC op 28 september is weinig goeds te melden. Het was 
geweldig zoals Jan van Oudshoorn Theo Uittenbogaard wist te verslaan. 
Geweldig!   

Als club hebben we verloren. Dus als we het verder beter doen, dan overtreffen 
we de verwachtingen. Een heerlijk uitgangspunt! En dat deden we al in de 
tweede wedstrijd. In het begin leek het er niet op. Anton kreeg een invaller, en 
die zijn altijd extra gebrand om te winnen. Speel daar maar eens tegen! Dus 
Vervolgens liet Martijn zich van zijn goede zijde zien, maar op het laatst een 
onnozel foutje. Zoiets zou niet zo hard afgestraft moeten worden na een prima 
partij. Misschien later een beter systeem. Maar ondertussen stonden we al te 
kijken naar Jan Oudshoorn, die al een schijf  vóór stond. En dan is de rest hem 
wel toevertrouwd.   

Mathijs is een echte vechter, die met een leuke wending de punten naar zich 
toetrok. Bravo! Jong en dapper. Vervolgens was er een doorgewinterde dammer 
aan de beurt zijn partij te beëindigen. In een gewonnen stand wilde hij niet alles 
naar zich toehalen: remise. En wat moet je van een oude beginneling 
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verwachten? Hij was het langste bezig. Op het laatst stond ieder te kijken. Het 
was een gewonnen stand. Spannend. Van deze partij hing nu af of de club won, 
verloor of maar een puntje meenam naar huis. En terwijl ieder wist welke zet 
gedaan moest worden deed Kees een verkeerde zet! Remise!!  

De uitslagen van ons eerste treffen:  

RDC prov. LDC Leiderdorp 4 - 8    

1. R. Vetter R. Lindemans 0  2 
2. Piet van Egmond A. Zwanenburg 0  2 
3. Jan Oudshoorn Theo Uittenbogaard 2  0 
4. Kees Majoor M. van de Vecht 0  2 
5. Jac van Delft P. Lovink 1  1 
6. Anton van Dusseldorp J. van Leek 1  1  

 De uitslagen van ons tweede treffen:  

Essesteyn RDC Prov. 6 - 6    

1. H. Zandvliet Richard Kromhout  1  1 
2. J.P. Oldenburg Matthijs Ravensberger  0  2 
3. R. Murli Jan Oudshoorn 0  2 
4. P. van de Laan Martijn Boekee  2  0 
5. W. Eijgenraam Kees Majoor  1  1 
6. N.C. Schouten Anton van Dusseldorp 2  0  

Een mooi puntje binnen! 
Kees Majoor  
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Damdenken of doemdenken 4  

Voor een tweede keer ben ik in Salou geweest. Normaal gaat mijn damaspiratie 
niet verder dan naar een club en geen verdere escapades. Maar door voor mij 
nog steeds onduidelijke redenen is het mijn omgeving en mij gelukt mij twee 
keer naar het verre Spanje te krijgen, terwijl er dichterbij zoveel 
damevenementen zijn, waar ik niet naar taal. Het zal me wel nooit duidelijk 
worden, hoe dat zo is gekomen, ik in Salou achter het dambord. Het zij zo.  

Salou een damervaring!  

De reizen en het dammen in Salou waren een feest voor mij. Een ervaring om 
zoveel damenthousiasme te ontmoeten. Een hele damwereld. Leuk om met 
dammers van verschillende pluimage te spelen. Met dammers van verschillend 
niveau, met dammers uit verre landen, van alle leeftijden. Als ik meer bespraakt 
was, zou ik daar graag veel over vertellen.   

Maar wat ook een deceptie kreeg ik me daar!  

In een van mijn eerste wedstrijden, ik weet al niet meer tegen wie of uit welk 
land, kwam er een ogenblik in de partij, dat mijn tegenstander meer dan een 
kwartier ging zitten nadenken, hoe hij zou antwoorden op mijn zet. Nou denk ik: 
ik maak het hem lekker moeilijk! In een van de volgende partijen had ik iemand 
tegenover mij, die regelmatig minutenlang zat na te denken, de stand goed 
bestudeerde en maar moeilijk tot zetten kon komen. Die ervaring kreeg ik in een 
paar andere partijen ook. Ik schijn het hun best moeilijk te maken, terwijl ik van 
een kaliber ben, dat daar helemaal niet thuis hoort. En toen kreeg ik een 
Nederlander als tegenspeler. Ook hij ging af en toe flink lang zitten nadenken. 
Het vijzelde keer op keer, dat zoiets gebeurde, mijn zelfvertrouwen verder op. Ik 
heb hun nog iets te bieden. Niet genoeg om tot een overwinning te komen, maar 
toch, ze hebben een kluif aan mij. Heerlijk toch? De Nederlander en ik hadden 
elkaar in de wandelgangen al regelmatig ontmoet, we hadden samen zitten 
babbelen en elkaar wat beter leren kennen. Eigenlijk best leuk. Zo kwam het, dat 
ik hem op een onbewaakt ogenblik een vraag stelde, het ontviel me eigenlijk, het 
had ook niet mogen gebeuren. Mijn vraag was:  waarom zit u af en toe zolang na 
te denken, wat ziet u in mijn spel? Vol spanning wacht ik op een antwoord, 
waarvan ik nog geen flauw idee heb, welke kant het uit zal gaan, maar dat voor 
mij op een of andere manier verklaart, dat ik toch iets bijzonders heb ik mijn 
spel en opstelling.    
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Eén grote deceptie!  

Een pats in mijn gezicht, zo kwam het antwoord over. Och, ik zat na te denken 
hoe ik dit spelletje voor mezelf een beetje interessant kon maken. Met andere 
woorden: hoe kan ik met jou spelen? Je weet toch wel toen je twintig was en je 
broertje van tien met jou wilde dammen, waarin je op dat moment helemaal geen 
zin had, zodat je hem zei: nee, dat verlies je toch. Maar toen was er een moeder, 
die met een slinkse zet mij zover kreeg om met hem te gaan dammen. Goed, ik 
geef je vijf schijven voor. Daar hapte mijn broertje in. Dus wij aan het dammen. 
Dus in die geest werd er met mij gedamd, gesold zeg maar, met mijn voeten 
gespeeld, niet serieus genomen, voor de gek gehouden. Ik denken, dat ik iets 
serieus op het bord zet en de tegenstander zijn schouder ophalen over mijn 
gestuntel en denken:  hoe kan ik dit voor mezelf nog zinvol maken? 
En daarvoor reisde ik na zes jaar geen stap buiten Nederland te hebben gezet 
twee keer naar het verre Spanje!  

Kl...majoor     
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Schijven bijzetten  

Het tweede deel van deze serie. Deze serie had ik zelf als subtitel meegegeven 
combinatie opzetten. Bij elke diagram is het de bedoeling 3 schijven erbij te 
plaatsen voor wit, zodat met wit aan zet er een combinatie is uit te halen. Het 
zijn allemaal standaardcombinaties in het klassiek, dus een ieder zou ze moeten 
herkennen. Veel plezier. 

 

1.    2.    3. 

 

4.    5.    6.   

 

7.    8.    9.  

Oplossingen: 
1. Coup Philippe 
2. Zetje van Weiss 
3. Kaatsingslag 
4. Hielslag 

5. Coup Royal 
6. Valluikslag 
7. Coup Springer 
8. Coup Ricou 
9. Coup Manoury 
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