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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 
Arie Schoneveld  vice-voorzitter   (071) 4026427 
Laura Andriessen  wedstrijdleider   (015) 2571081 
Jan Oudshoorn  materiaalbeheerder   (071) 4021852   

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

CONTRIBUTIES PER JAAR 
senioren     Euro  84,00 
junioren (geb. na 31-12-1989)  Euro   66,00 
aspiranten (geb. na 31-12-1992)  Euro    54,00 
pupillen (geb. na 31-12-1995)  Euro    48,00 
welpen (geb. na 31-12-1998)  Euro    48,00 
kalenderjaarbetalers te betalen vóór 1 oktober !   

ADRES SECRETARIAAT  FINANCIËN 
Oegstgeesterweg 84    Rabobank nr. 35.68.07.614 
2231 BA Rijnsburg    ING rek. 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


  
R D C 3

INHOUDSOPGAVE  

Colofon         2  

Inhoudsopgave        3  

Van de voorzitter    Rinus Kromhout  4  

Van de redactie        5  

Damkalender        6  

We know what you did last winter....    7  

Roosters Kampioenschap van Rijnsburg 
- Groep A        8 
- Groep B        9 
- Groep C        10 
- Groep D        11  

Clubkampioenschap 
- Hoofdklasse   Richard Meijer  12 
- Eerste klasse   Laura Andriessen  14 
- Tweede klasse   Rinus Kromhout  15  

Schitterend spel in eerste ronde K.v.R.  Mariëlle Meijer 16  

Verslagen externe competitie 
- RDC 1    Richard Kromhout  18 
- RDC 2    Gera Hol   26 
- RDC 3    Alexander Zwanenburg 31 
- RDC 4    Kees Majoor  33  

Wie kunnen we nu eens dwingen.. Jan Schijff   37  

HF Vrouwen    Mariëlle Meijer  39 
Freriks combinatiehoekje  Frerik Andriessen  45 
Oplossingen    Mariëlle en Frerik  46



  
R D C 4 

Van de Voorzitter 
   
Beste lezers,     

Zaterdag 14 maart j.l. speelde het eerste en het tweede team een promotie -
degradatie wedstrijd om het behoud van respectievelijk het hoofdklasser- en 
eersteklasserschap. Voor het vlaggenschip ging het van een leiendakje: de 
tegenstander was die dag duidelijk een maatje te klein. Het tweede moest wel 
heel wat dieper gaan om de winst veilig te stellen, maar dit lukte uiteindelijk 
ook. Het leukste aan deze dammiddag vond ik het feit dat al onze spelers tot het 
eind bleven om te kijken hoe het met de clubgenoten af ging lopen. Ik vond dit 
zo'n succes dat dit wel voor herhaling vatbaar is. Laten we daarom maar 
afspreken dat er volgend jaar minstens één team is dat een promotiewedstrijd 
speelt.   

Het derde en het provinciale team presteerden naar behoren, wel wil ik er de 
kanttekening bij maken dat het voor het provinciale team steeds moeilijker 
wordt om gemotiveerd achter de borden te verschijnen daar uitwedstrijden naar 
steeds verdere oorden niet als een plezier wordt ervaren.    

Het Kampioenschap van Rijnsburg is inmiddels weer van start gegaan met 3 
groepen van 7 en 1 groep van 6 spelers.  
Op de laatste bestuursvergadering bleek dat wij aan het eind van het seizoen één 
of twee vrijdagavonden over hebben. Graag willen wij op ludieke wijze deze 
avonden vullen, dus als je een idee hebt, laat het dan weten, dan gaan wij er mee 
aan de slag.   

Op de komende algemene ledenvergadering  komt er een bestuursvoorstel om te 
komen tot een bescheiden contributie verhoging dit in verband met de dalende 
inkomsten. De penningmeester zal jullie daar t.z.t. uitvoerig over inlichten. Ook 
 staat een mogelijke verandering van de interne competitie nog op de rol. 
Suggesties zijn ook hier welkom dus laat wat van je horen.    

Vanaf deze plaats wil ik ook de redactie van ons clubblad eens bedanken voor al 
het werk wat zij iedere keer weer uitvoeren om het clubblad te doen verschijnen. 
Dus Gera en Eric een welgemeend applaus!    

Rinus Kromhout  



  
R D C 5   

Van de redactie  

Dank, dank en met een diepe buiging nemen we dat applaus in ontvangst. 
(Mocht u interesse hebben om dit uiterst dankbare werk van ons over te nemen, 
laat het ons dan weten..................anoniem namen van anderen doorgeven mag 
ook.  )  

We hebben weer ons best gedaan alles op een fatsoenlijk manier achter elkaar te 
plakken, maar het belangrijkste blijven natuurlijk de inhoudelijke bijdragen van 
alle leden. Voor wedstrijdverslagen, technische stukjes, ludieke stukken, wat dan 
ook. Onze roddelrubriek lijkt een redelijk succes te worden, er staan vast 
nieuwtjes in die nog niet algemeen bekend zijn. Blijft u ze ook vooral naar ons 
toesturen.  

Een stukje saaier, maar toch ook heel handig, zijn de roosters voor het komende 
deel van de onderlinge, het kampioenschap van Rijnsburg. De externe is nu 
weliswaar afgelopen, maar er kan nog worden nagenoten (vreemd klinkt dat) 
door de verslagen te lezen.  

Jan Schijff vertelt ons alles wat  we altijd al wilden weten.... en kijk snel wie er 
de volgende keer zijn doopceel mag lichten.  

Dan nog een hoeraatje voor Mariëlle, zij heeft zich geplaatst voor het NK 
Vrouwen 2009. Een uitgebreid verslag vindt u  achterin het clubblad. En tot slot 
ondermijnt Frerik ons damzelfvertrouwen met een paar fraaie, maar soms wat 
complexe combinaties/forcings.   

Zoals gebruikelijk spreken wij de wens uit om over drie maanden uw volgende 
serie verslagen in ontvangst te mogen nemen. En zoals ook gebruikelijk zullen 
we u daar vast aan moeten herinneren als het juni is.
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Damkalender  

Wo 25 Maart 2009 Toptraining 
Do 2 April 2009 Subtoptraining 
Za 4 April 2009 DMH Bekerviertallen 
Wo 22 April 2009 TopTraining 
Wo 13 Mei 2009 TopTraining 
Wo 03 Juni 2009 TopTraining 
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We know what you did last winter....  

Wegens het barre winterweer hebben waarschijnlijk niet alle postduiven de reis 
naar Arnhem met success doorstaan, maar dank voor het toesturen van jullie 
nieuwtjes!  

Zo weten we bijvoorbeeld dat: 
Pieter-Jan en Nathalie in januari de trotse ouders van Beau werden. 
Iedereen die bij de beslissingswedstrijd was op zaterdag 14 maart heeft 
Beau al in levende lijve kunnen bezichtigen 
Voormalig RDC-er Reinate Sneijders op 5 juni in het huwelijksbootje 
stapt 
Mariëlle zich plaatste voor het NK dames 2009 (verderop in het clubblad 
een verslag).  
Jack van der Plas zijn bul in ontvangst mocht nemen 
Richard Kromhout op het punt staat zijn eigen stulp te betrekken op een 
geheime locatie in Rijnsburg.  
Cor deze zomer een dam-sabbatical gaat houden voor het eerst in zijn 
carriere 
Fons van der Plas een baan als aio heeft in Groningen. Iets te ver weg 
naar onze smaak, maar toch gefeliciteerd. 
Frerik 5e werd op het Cannes Open 2009, met onder andere remises tegen 
Cordier, Anikeev en Ndjofang. 
Er 3 RDC leden zijn die in oktober een kindje verwachten.          
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Rooster Kampioenschap van Rijnsburg 2009 Groep A  
                                                        van 6 maart, einde 15 mei 2009

      
1 2 3 4 5 6 7  TOT

 

ES

 

1. Bas Messemaker 

                  

2. Frerik Andriessen   

                

3. Richard Meijer     

              

4. Richard Kromhout       

            

5. Eric-Jan v Reenen         

          

6. Rinus Kromhout           

        

7. Pieter-Jan Rijken             

       

Speelschema        

 

ronde  1 1 - 8

  

2 - 7

  

3 - 6

  

4 - 5

  

ronde  2 8 - 5

  

6 - 4

  

7 - 3

  

1 - 2

  

ronde  3 2 - 8

  

3 - 1

  

4 - 7

  

5 - 6

  

ronde  4 8 - 6

  

7 - 5

  

1 - 4

  

2 - 3

  

ronde  5 3 - 8

  

4 - 2

  

5 - 1

  

6 - 7

  

ronde  6 8 - 7

  

1 - 6

  

2 - 5

  

3 - 4

  

ronde  7 4 - 8

  

5 - 3

  

6 - 2

  

7 - 1

 

Afmelden uiterlijk dinsdag, vanaf woensdag  
bij overmacht telefonisch bij tegenstander en wedstrijdleider. 
Iedereen plaatst zich voor de hoofdklasse. 
Speeltempo: 50 zetten in 2 uur, vervolgens 25 zetten per uur.  

Wedstrijdleider: Richard Meijer 
Telefoon: 071-4028520   
e-mail: REVMeijer@tiscali.nl
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Rooster Kampioenschap van Rijnsburg 2009 Groep B  
                                                   van 6 maart, einde 15 mei 2009      

1 2 3 4 5 6 7 8  TOT

 

ES

 

1. Arie Schoneveld 

                    

2. Mariële Meijer   

                  

3. Arno Kooloos     

                

4. Jan Schijff       

              

5. Cees van der Bosch         

            

6. Laura Andriessen           

          

7. Jan Oudschoorn             

        

                 

       

Speelschema        

 

ronde  1 1 - 8

  

2 - 7

  

3 - 6

  

4 - 5

  

ronde  2 8 - 5

  

6 - 4

  

7 - 3

  

1 - 2

  

ronde  3 2 - 8

  

3 - 1

  

4 - 7

  

5 - 6

  

ronde  4 8 - 6

  

7 - 5

  

1 - 4

  

2 - 3

  

ronde  5 3 - 8

  

4 - 2

  

5 - 1

  

6 - 7

  

ronde  6 8 - 7

  

1 - 6

  

2 - 5

  

3 - 4

  

ronde  7 4 - 8

  

5 - 3

  

6 - 2

  

7 - 1

          

Afmelden uiterlijk dinsdag, vanaf woensdag  
bij overmacht telefonisch bij tegenstander en wedstrijdleider. 
De eerste 3 plaatsen zich voor de Hoofdklasse en de rest gaat naar de 
Eerste klasse 
Speeltempo: 50 zetten in 2 uur, vervolgens 25 zetten per uur.  

Wedstrijdleider: Mariëlle Kromhout 
Telefoon: 071-4028520 

  

e-mail: mmeijer.kromhout@tiscali.nl
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Rooster Kampioenschap van Rijnsburg 2009 Groep C  
                                                    van 6 maart, einde 15 mei 2009

   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

  

Tot

 

ES

 

1. Nico Mul 

                     

2. Jan Parlevliet   

                   

3. Martijn Boekee     

                 

4. Steven den Hollander       

               

5. Jasper Verhoef *         

             

6. Jac. van Delft           

           

7. Kees Majoor             

                                

Speelschema        
ronde  1 1 - 8

  

2 - 7

  

3 - 6

  

4 - 5

 

ronde  2 8 - 5

  

6 - 4

  

7 - 3

  

1 - 2

 

ronde  3 2 - 8

  

3 - 1

  

4 - 7

  

5 - 6

 

ronde  4 8 - 6

  

7 - 5

  

1 - 4

  

2 - 3

 

ronde  5 3 - 8

  

4 - 2

  

5 - 1

  

6 - 7

 

ronde  6 8 - 7

  

1 - 6

  

2 - 5

  

3 - 4

 

ronde  7 4 - 8

  

5 - 3

  

6 - 2

  

7 - 1

  

Afmelden uiterlijk dinsdag, vanaf woensdag  
bij overmacht telefonisch bij tegenstander en wedstrijdleider.  

Nummer 1-3 en Jac van Delft plaatsen zich voor de Eerste klasse (als Jac 
bij de eerste 3 zit plaatst ook nummer 4 zich), nummer 4-7 plaatsen zich 
voor de Tweede klasse  

Speeltempo: 50 zetten in 2 uur, vervolgens 25 zetten per uur. 
* Aangepaste speeltijd: 1,5 uur voor 50 zetten en hierna een kwartier om 
het af te maken.  

Wedstrijdleider: Laura Andriessen 
Telefoon: (015) 2571081 

  

e-mail: laura_lareky@hotmail.com
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Rooster Kampioenschap van Rijnsburg 2009 Groep D  
                                                   van 6 maart, einde 15 mei 2009

    

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Tot

 

ES

 

1. Anton v Dusseldorp 

                     

2. Gert van Delft   

                   

3. Piet van Egmond     

                 

4. Teun de Kluyver       

               

5. Jan Lute         

             

6. Hans Andriessen           

           

7. Nico Schoneveld             

                                

Speelschema         
ronde  1 1 - 8

  

2 - 7

  

3 - 6

  

4 - 5

  

ronde  2 8 - 5

  

6 - 4

  

7 - 3

  

1 - 2

  

ronde  3 2 - 8

  

3 - 1

  

4 - 7

  

5 - 6

  

ronde  4 8 - 6

  

7 - 5

  

1 - 4

  

2 - 3

  

ronde  5 3 - 8

  

4 - 2

  

5 - 1

  

6 - 7

  

ronde  6 8 - 7

  

1 - 6

  

2 - 5

  

3 - 4

  

ronde  7 4 - 8

  

5 - 3

  

6 - 2

  

7 - 1

  

Afmelden uiterlijk dinsdag, vanaf woensdag  
bij overmacht telefonisch bij tegenstander en wedstrijdleider. 
Nummer 1 plaatst zich voor de Eerste klasse, de rest voor de Tweede 
klasse. 
Speeltempo: 50 zetten in 2 uur, vervolgens 25 zetten per uur. 
* Aangepaste speeltijd: 1,5 uur voor 50 zetten en hierna een kwartier om 
het af te maken.  

Wedstrijdleider: Rinus Kromhout 
jkromhoutzn@hetnet.nl 
tel: 071-4023677     
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Verslag Hoofdklasse  

Bas is kampioen, de rest niet.  
Veel beknopter kan het niet. Een razend spannende inleiding à la de master of 
suspense Hitchcock is het ook al niet, al was dat wel een beetje misplaatst 
geweest. De vorige keer waren we aanbeland bij december 2008 en toen was 
eigenlijk al bekend dat Bas kampioen zou worden. Een voorsprong van zes 
punten geeft hij natuurlijk niet weg. Met een degelijke overwinning op Rinus 
stelde Bas zijn titel definitief veilig: de anderen mochten strijden om de titel 
Best of the Rest. 
Was het voornamelijk geluk en mazzel dat Bas voornaamste tegenstanders 
tegen elkaar punten lieten liggen, of kwam het toch vooral doordat hij gewoon 
beter was (dit keer dan hè)? Met een beetje goede wil en een gezonde dosis 
gebrek aan benul kun je zeggen dat Bas vooral mazzel had. Zijn straatlengte 
voorsprong van zes punten is de laatste paar rondes namelijk danig geslonken, 
tot nog maar een schamele drie punten. De rest kwam dus eigenlijk gewoon te 
laat in vorm, iets waar het hele eerste team al een half jaar mee kampt. Ik stel 
voor dat we het daarbij laten en vooral niet verder analyseren hoe de voorsprong 
is geslonken: hoop doet immers leven! 
We gaan gauw verder met de spannender regionen van de hoofdklasse: de 
streep

 

Rond de streep gebeurde van alles. Zo stond Eric-Jan in december nog onder 
de streep , maar klom hij met twee overwinningen op Richard K en Mariëlle 
tot boven die gevreesde grens. Richard K en Mariëlle waren allebei 
medestrijders om boven de streep te eindigen en voor een van hen had de 
nederlaag tegen Eric-Jan zeer verstrekkende gevolgen...  

Ik zal iedereen nog heel even in spanning laten over wie dat nu precies was. 
Eerst terug naar het wat saaiere deel van de ranglijst. Frerik, Richard M en Cor 
modderden lekker wat aan om te bepalen wie zich achter Bas de beste loser 
mocht noemen. Het zal geen verrassing zijn wie die titel uiteindelijk kreeg 
toebedeeld; uiteraard werd Frerik tot grootste loser gekroond. Met een 
moeizame overwinning op Mariëlle en een ruime remise tegen Cor was de 
onverwachte puntendeling met Arno niet meer dan een smetje op zijn prestatie. 
Ook dat smetje had echter verstrekkende gevolgen...  

Voelt u de spanning ook al stijgen? Het leest weg alsof Hitchcock zijn beste 
dagen weer heeft teruggevonden, of niet soms? Ik zal de spanning proberen nog 
wat verder op te voeren, dus lees vooral verder (en dus niet stiekem alvast naar 
de eindstand gluren, dat is valsspelen!). 
Begin december hoefde Arie nog maar één wedstrijd te spelen, tegen Marc. Na 
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vier of vijf vruchteloze pogingen die twee aan elkaar te koppelen stonden Marc 
en Arie nog steeds op vier respectievelijk negen wedstrijden. Marc had er nog 
zes te gaan, met niet veel meer dan drie wedstrijddagen te gaan. Dat ging Marc 
dus nooit meer halen. Er gingen meer en meer geluiden op dat we moesten 
oppassen voor competitievervalsing. Als Marc de magische grens© van de helft 
plus één zou halen, zou iedereen die niet tegen hem had kunnen dammen een 
automatische twee krijgen. Na rijp beraad besloot Marc daarom zich vlak voor 
het einde van de competitie terug te trekken. Daardoor werden al zijn gespeelde 
partijen als niet gespeeld beschouwd. En... u raad het al, toch? Juist! Die 
terugtrekking had verstrekkende gevolgen...  

Voor wie zijn al die gevolgen zo verstrekkend dan, zult u denken. Tippie: kijk 
nog eens terug in het vorige verslag. Voor iedereen die het vorige nummer niet 
bij de hand heeft: Geen schitterende winsten, maar twee sterke remises, tegen 
niemand minder dan Marc en Cor . Dat stukje ging over Mariëlle. Ze had een 
zwaarbevochten punt tegen Marc gepakt, maar dat punt werd haar weer 
afgenomen doordat Marc zich terugtrok. Door de nederlaag tegen Eric-Jan 
haalde Mariëlle geen punten, terwijl Arno door zijn verrassende punt tegen 
Frerik wél een punt haalde. Eindstand: Arno vijf, Mariëlle vijf minus het punt 
van Marc is... vier. En de streep , waar zat die? Het zou Hitchcock natuurlijk 
niet waardig zijn als het niet precies klopte: de streep stond op vijf punten... 
De eindstand van de poule die bovenin veel te saai was, maar in de onderste 
regionen des te meer spanning, sensatie en spektakel te zien gaf:    

Aw 

 

Ptn  
1 Bas Messemaker 9 

  

16  
2 Frerik Andriessen 9 

  

13  
3 Richard Meijer 9 

  

12  
4 Cor van Dusseldorp 9 

  

11  
5 Richard Kromhout 9 

  

10  
6 Eric-Jan van Reenen 9 

  

8  
7 Rinus Kromhout 9 

  

7  
8 Arno Kooloos 9 

  

5 TM 

9 Mariëlle Meijer-Kromhout 9 

  

4  
10 Arie Schoneveld 9 

  

4  
11 Marc Bremer 0 

  

0   

Richard Meijer  
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Verslag van de Eerste Klasse  

Het was weer spannend in de eerste klasse, zowel bovenin als onderin! 
Steven had het deze competitie nog een beetje moeilijk in deze klasse, maar 
heeft een prima debuut gemaakt. Nu hij wat gewend is aan het niveau gaat hij de 
volgende keer vast meer punten scoren, dus wees gewaarschuwd! 
Vicky ging ook nog niet heel soepel, maar heeft wel twee mooie winstpartijen 
mogen noteren en eindigt hiermee op de 9e plaats.  

Hierboven staat Martijn, die het ook niet makkelijk heeft gehad, maar toch (als 
een van de weinigen!) een mooie remise tegen Pieter-Jan mocht noteren. Hier 
heeft hij dan ook hard voor gevochten. Dan komen de 2 Jannen (O. en P.) en 
Nico met 7 punten. Jan P en Nico hadden weer de nodige moeite met het halen 
van alle partijen binnen de afgesproken tijd, maar met een inhaalslag in de 
laatste weken van de competitie waren ze toch netjes op tijd klaar.   

Hierboven ben ik zelf geëindigd met 10 punten.  
Om de plaatsen 1-3 was het nog even heel spannend, want zoals ik de vorige 
keer al schreef, moest Pieter-Jan zijn laatste 2 resterende partijen winnen om 
kampioen te worden, want anders kon Jan S. nog eerste worden of zelfs Cees of 
moest er een barrage gespeeld worden.  
Aangezien Pieter-Jan netjes zijn 2 partijen heeft gewonnen was er geen sprake 
meer van spanning en is hij de verdiende kampioen van de eerste klasse 
geworden. Jan S. werd tweede en Cees derde.   

Voor de volledigheid nog even de eindstand:    

W Ptn 
1 Pieter-Jan Rijken 9 16 
2 Jan Schijff   9 15 
3 Cees van den Bosch 

 

9 14 
4 Laura Andriessen 9 10 
5 Jan Oudshoorn  9 7 
6 Nico Mul 9 7 
7 Jan Parlevliet 9 7 
8 Martijn Boekee 9 6 
9 Vicky Andriessen 9 5 
10 Steven den Hollander 9 3   

Laura Andriessen 
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Clubkampioenschap 2008 - 2009 2e klasse   

Een barrage moest er dit keer aan te pas komen om de kampioen aan te wijzen. 
Was het de vorige keer nog zo dat Kees Majoor de leiding had, al snel werd 
duidelijk dat Jac. v. Delft en Jasper Verhoef zich nadrukkelijk voor de eerste 
plaats melden. Daardoor was een beslissing match over 2 partijen met versneld 
tempo nodig om aan te wijzen wie de sterkste was. Jac. won de eerste partij en in 
de tweede wist hij het gevaar van zijn jeugdige tegenspeler handig te 
neutraliseren zodat hij zich kampioen mocht noemen. Jasper kan terug zien op 
een geslaagd toernooi en zal vooraf niet gedacht hebben dat hij zo hoog kon 
eindigen. Voor de aanvankelijke lijstaanvoerder Kees Majoor is er de troost dat 
hij met de eerder-genoemde spelers promoveert naar de C poule van het 
Kampioenschap van Rijnsburg. Gert v. Delft kwam 1 puntje te kort voor een 
podiumplaats maar gaat dat vast en zeker goed maken in het volgende toernooi. 
Pal hierachter eindigde Piet v. Egmond en Anton v. Dusseldorp.   

Teun maakte in dit toernooi zijn naam als remisespeler meer dan waar en heeft 
aangekondigd dat hij in het Kamp v. Rijnsburg behalve remise ook winstpartijen 
achter zijn naam wil laten noteren, men is dus gewaarschuwd. Jelle Vooijs zag 
zich genoodzaakt zich terug te trekken omdat het dammen op vrijdagavond in 
combinatie met school en de zaterdag-competitie wat te veel werd. Volgend 
seizoen hopen we hem weer terug te zien en zal hij ongetwijfeld nog meer 
punten halen. Voor Hans en Nico geldt dat zij goede momenten afwisselen met 
verschrikkelijke blunders en met dammen geldt nu eenmaal dat het dan 
reddeloos verloren is. Jan Lute gaat steeds beter dammen en slaagt er zo nu en 
dan in een puntje aan deze of gene te ontfutselen.    

AW Ptn 
1 Jasper Verhoef 10 15 
2 Jac van Delft 10 15 
3 Kees Majoor 10 14 
4 Gert van Delft 10 13 
5 Anton van Dusseldorp 10 12 
6 Piet van Egmond 10 12 
7 Teun de Kluyver 10 8 
8 Hans Andriessen 10 7 
9 Jelle Vooys 10 6 
10

 

Nico Schoneveld 10 6 
11

 

Jan Lute 10 2  

Rinus Kromhout 
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Schitterend spel in eerste ronde Kampioenschap van Rijnsburg  

In groep B zijn de dammers zeer aan elkaar gewaagd. Je kan van bijna iedereen 
winnen, maar ook verliezen. Het zal dan ook een spannende competitie worden. 
Wellicht dat dit al niet meer zo blijkt te zijn op het moment dat u dit leest. 
De eerste ronde stond de wedstrijd Jan Schijff tegen mijn persoontje op het 
programma. In onderstaande diagram, waarin ik met zwart een winnende positie 
heb...  Maar dan, in plaats van rustig de stand vast te laten lopen, zie ik een 
doorbraak naar veld 44 schitteren. Ziet u hem ook ?   

  

Voor wie hem nog niet ziet, de oplossing is 30..... 29-34 31.40x20 23-29 
32.33x24 18-22 33.27x18 13x44 34.24x13 9x18 35.20x9 3x14. 
Helaas volgt een baby-zetje na 36.32-27 21x43 37.48x50. 
Ondanks een schijf achter wist ik te winnen, aangezien wit alleen nog maar 
schijven aan de rand heeft en zwart gratis 2 dammen kon halen.   
Voor degenen die geïnteresseerd zijn, hierbij de rest van de partij 38.30-24 23-
28 39.24-20 14-19 40.35-30 28-33 41.20-15 33-38 42.25-20 38-43 43.30-24 
19x30 44.20-14 43-49 45.14-10 30-34 46.31-27 49x21 47.10-5 34-39 48.5-23 
39-43 49.23-40 43-48 50.40-35 21-32 51.35-2 32-49. 
Echter, we keren terug naar de stand in de diagam. 
Als ik het zetje niet had genomen en gewoon verder had gespeeld, had de 
volgende variant kunnen komen. 
30...18-22 31.27x18 13x22 32.31-27 22x31 33.36x27 9-13 34.48-42 ?  

Nu zit er een schitterende combinatie naar dam in met 
een nog veel mooiere naslag. Ik laat u even puzzelen. 
De oplossing vindt u elders in het clubblad.   

Marielle Meijer-Kromhout     
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Verslag van het eerste  

Damlust  RDC  17 januari 2009  

Spelen tegen Damlust, daar hoef je niemand voor te motiveren. Alleen het hoofd 
van Prosman doet sommigen van ons de haren al rijzen. Maar dit jaar hadden ze 
nog een truc in het vuur gegooid, ze waren van locatie verhuisd en deze locatie 
scheen zo moeilijk vindbaar te zijn, dat zelfs eigen spelers van Damlust het 
lokaal niet hadden kunnen vinden in eerdere wedstrijden. Wij gingen dus goed 
voorbereid op pad. TomTom, ANWB routebeschrijving, Zibb routebeschrijving, 
Google Maps, maar uiteindelijk was het ouderwets de weg vragen, de oplossing 
om er te komen!  

Gelukkig was Eric-Jan er ook, want die was op eigen gelegenheid gegaan. De 
loting vond ik wat merkwaardig, veel borden met behoorlijke ratingverschillen, 
dus dat zo kunnen resulteren in vele beslissingen vandaag. Zoals u hieronder ziet 
was dat ook het geval, helaas niet in ons voordeel.   

Damlust RDC  13-7 
1 Leon Oudenes Cor van Dusseldorp  0-2 
2 Erno Prosman Richard Kromhout 2-0 
3 Erik Hoogendoorn Eric Jan van Reenen 

 

2-0 
4 Alex Bitter  Laura Andriessen 2-0 
5 Piet Schep Richard Meijer 0-2 
6 Teun van de Krol Eric Hogewoning 2-0 
7 Bouke Bruinsma Frerik Andriessen 0-2 
8 Peter van Eck Marc Bremer 1-1 
9 André Venema Pieter Jan Rijken 2-0 
10 Cor den Besten Arie Schoneveld 2-0  

Als eerste verloor Laura, een zeer eenvoudige combinatie waar ze eigenlijk niet 
in mag lopen. Marc speelde tegen zijn oud-clubgenoot een zeer onderhoudende 
partij, waarbij ik sterk het idee had dat Marc kansen kreeg, maar opeens was het 
remise. Dat Eric verloor was niet heel verrassend, maar natuurlijk wel jammer.  

Pieter-Jan leek bezig zijn tegenstander te vegen, maar op het juiste moment, 
durfde hij niet door te zetten en kwam hij zelf onder druk te staan en uiteindelijk 
bezweek hij hieraan. Arie begon weer goed en er leek weinig aan de hand, maar 
een kleine wending gooide roet in het eten en bracht weer een nederlaag voor 
ons. Ikzelf stond zoals verwacht de hele partij onder druk, dit werd steeds meer 
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en uiteindelijk vond ik de sterkste verdediging niet meer en ging tenonder. En zo 
was onze nederlaag een feit. Wel erg snel en vooral onnodig. Richard, Frerik en 
Cor wisten hun tegenstanders zoals gehoopt wel te verslaan, maar toen Eric-Jan 
in tijdnood een gewonnen stand helemaal liet glippen en zelfs nog verloor werd 
de uitslag wel erg groot in het voordeel van Damlust.  

RDC  Angarde Informatica 31 januari 2009   

Tegen Angarde eerst maar eens een cijfermatige peptalk gehouden. Tot nu toe 
hadden we het niet zoveel slechter gedaan als verleden jaar. 1 wedstrijdpunt en 6 
bordpunten minder tegen dezelfde tegenstanders van verleden jaar. Angarde 
hadden we vorig jaar verrassend vrij gemakkelijk verslagen, maar dat leek er 
deze keer niet in te zitten. Pieter-Jan was niet aanwezig, omdat hij vader is 
geworden. Vanaf hier nogmaals gefeliciteerd. Gelukkig wist ik Albert te 
strikken voor Pieter-Jan en nog een voordeel: beiden willen ze spelen met zwart, 
dus aan onze tactiek hoefde ik niet zoveel aan te passen.  

Maar ja wat is tactiek waard als de kopman binnen no-time een schijf achter 
staat. Ja, u leest het goed, Cor verloor voor de tweede keer dit seizoen. Hierna 
verloor Albert al heel snel, door een zeer eenvoudige combinatie. 4-0 achter, dat 
kwamen we niet meer te boven.   

RDC Angarde Informatica 8-12 
1 Cor van Dusseldorp Bryon Wollaert 0-2 
2 Richard Kromhout Peter Kort 1-1 
3 Frerik Andriessen Peter Moonen 2-0 
4 Albert Huisman Toby Hage 0-2 
5 Richard Meijer Eddy Budé 1-1 
6 Eric Jan van Reenen Marc de Meulenaere 1-1 
7 Laura Andriessen Toine Brouwers 0-2 
8 Arie Schoneveld Ad van Tilborg 1-1 
9 Marc Bremer Yves Vandeberg 1-1 
10 Eric Hogewoning Joeri Hezemans 1-1  

Ikzelf wist ternauwernood remise te maken, nadat ik een lokzet had opengezet, 
die niet helemaal goed bleek te zijn, omdat ik een naslagje verkeerd had gezien. 
Marc deed het een stuk beter, maar zijn tegenstander was zo angstig voor hem, 
dat spel niet op het bord kwam. Eric speelde een zeer goede partij, maar kwam 
niet in de buurt van winst. Laura begon goed en leek lange tijd gelijk te staan, 
maar uiteindelijk in het late middenspel bleek toch de extra klasse van haar 
tegenstander.  
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Eric-Jan kwam ver, maar kon niet doorzetten naar een overwinning. Arie 
speelde een zwakke partij, maar zijn tegenstander kon de winst niet vinden en 
daardoor kon Arie ontsnappen naar remise. Richard leek kansen te krijgen tegen 
zijn tegenstander, maar uiteindelijk niet voldoende om te winnen. Als laatste 
wist onze benjamin toch nog te winnen. Iedereen had verwacht dat hij dit binnen 
een paar minuten zou doen, maar zoals Frerik na afloop zei, hoe lager de rating 
van mijn tegenstanders, hoe moeilijker ik het heb om er van te winnen.   

De laatste wedstrijden geven weinig vertrouwen voor het treffen tegen de 
koploper en titelkandidaat nummer 1, die we volgende keer gaan treffen. Snelle 
nederlagen lijken onze bottleneck.   

Heijmans Excelsior  RDC 14 februari 2009  

Naar Rosmalen hadden we twee invallers nodig. Pieter-Jan moest vaderen en 
Frerik dacht dat het wel een goed plan was om een toernooi te gaan spelen in 
Cannes. Hij deed het hier zeer goed, dus dat geeft goede moed voor onze 
toekomst. Want dat wij een nieuwe kopman zoeken, is u natuurlijk wel 
duidelijk.  

Tegen Heijmans speelde ik noodgedwongen met opofferingstactiek. Sijbrands 
en Ndonzi zijn twee spelers van de buiten categorie en wilden wij een kans 
hebben op overwinning dan moesten we winnen van hun midden borden, die 
qua rating ook nog sterker zijn dan onze kopborden. Met twee invallers werd het 
natuurlijk een nog moeilijker verhaal.  
Ik had een grondige analyse gemaakt van de tegenstander en had gezien dat 
Wim van der Kooij vaak op bord een zat. Ik had hem geanalyseerd en was tot de 
conclusie gekomen dat zijn en mijn stijl botste dus het leek mij een goed idee dat 
ik tegen hem zo spelen. Als ik dan van hem kon winnen, zou dat onze kansen op 
een overwinning flink verhogen. Voor de rest had ik onze topspelers en spelers 
in vorm onderin neergezet, zodat wij daar ook wat plussen konden scoren.  

Hieronder ziet u, hoe goed dit idee werkte:    

Heijmans Excelsior RDC  13-7 
1 Ingo Greveraars Richard Kromhout 1-1 
2 Wim van der Kooij Eric Jan van Reenen 1-1 
3 Harry Kolk Gera Hol 2-0 
4 Frank Teer   Laura Andriessen 2-0 
5 Flaubert Ndonzi Arie Schoneveld 2-0 
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6 Ron Entken  Cor van Dusseldorp  0-2 
7 Adri Vermeulen Rinus Kromhout 1-1 
8 Hans Ladage Richard Meijer 1-1 
9 Ton Sijbrands Marc Bremer 2-0 
10 Ties Slagter  Eric Hogewoning 1-1  

Zoals u ziet, zat ik niet tegen van der Kooij, Speelde Marc tegen Sijbrands, maar 
Eric, Cor zouden winst kansen moeten kunnen krijgen. En als Arie, Gera en 
Laura dan nog twee punten zouden kunnen halen, dan moest een gelijkspel 
mogelijk kunnen zijn.  

Het liep zoals vaak anders. Als eerste verloor Arie, wat niet geheel verrassend 
was, alleen de manier waarop, was wel indrukwekkend. Als tweede verloor 
Gera, ze draaide jammerlijk twee zetten om, wat het verschil betekende tussen 
een goede stand en verlies. Rinus speelde een knappe remise, waarin misschien 
nog wel meer had ingezeten. Richard leek zijn tegenstander totaal weg te spelen, 
maar op een of andere manier wist zijn tegenstander de remise te vinden. Marc 
verloor zeer jammerlijk in tijdnood, had Marc net een half minuut te kort om te 
bereken welke slag remise zou zijn en welke verloor. Marc sloeg verkeerd en 
verloor. Laura leek in een remise eindspel gekomen te zijn, maar ze wist het niet 
remise te maken en verloor zo. Eric had druk tegen zijn tegenstander, maar deze 
bleef sterk verdedigen en Eric kwam er net niet door om te winnen. Eric-Jan 
speelde een sterke partij en kwam in het eindspel een schijf voor, maar dit was 
niet voldoende voor winst. Cor liep weer in een zetje, gelukkig voor Cor bleef 
het deze keer gelijk. Dat hij daarna nog won, begreep alleen Cor. Zelf behaalde 
ik een punt. Mijn tegenstander miste in het eindspel een winst in één, die ik zelf 
gelukkig ook niet had gezien, anders had ik meteen opgegeven, daardoor kon ik 
nog ontsnappen.   

s Avond bij de Chinees concludeerden we, dat we een goede wedstrijd hadden 
gespeeld. Wel verloren, maar we waren niet kansloos geweest en hadden op zich 
goede partijen op bord gezet. Maar ja onze tegenstander was simpelweg gewoon 
beter.  

RDC  Denk en Zet Culemborg 28 februari 2009   

Denk en Zet degradeerde vorig jaar uit de ereklasse, nadat hun sponsor zich had 
terug getrokken. Nu stonden ze alweer tweede, wat natuurlijk erg knap is. Stelt u 
zich eens voor dat RDC 1, acht a negen spelers kwijt raakt en binnen twee jaar, 
met voornamelijk eigen jeugd weer op hetzelfde niveau zou kunnen acteren. Erg 
knap natuurlijk. 



  
R D C 22  

Vooraf wisten we dat als we hun drie sterkste spelers in toom konden houden 
dat we goede kansen op een overwinning maakten. De stand op de ranglijst 
maakte het voor ons ook noodzakelijk om minimaal een punt te halen. Bij 
verlies zouden we nog direct kunnen degraderen, terwijl bij een overwinning we 
ons nog rechtstreeks konden handhaven.   

RDC  Denk en Zet (Culemborg) 10-10 
1 Richard Meijer Derk-Jan Riesthuis 2-0 
2 Pieter Jan Rijken Henk Ruesink 1-1 
3 Eric Jan van Reenen Pieter Steijlen 0-2 
4 Marc Bremer Sjuul Verheij  2-0 
5 Cor van Dusseldorp John van den Borst 2-0 
6 Eric Hogewoning Robert-Jan van den Akker 1-1 
7 Richard Kromhout Tjeerd Harmsma 0-2 
8 Laura Andriessen Marc den Hartog 1-1 
9 Frerik Andriessen Ton van Adrichem 1-1 
10 Arie Schoneveld Jan Riesthuis 0-2  

Als eerste verliest Arie en dit was toch wel zijn grootste kans op een 
overwinning. Zijn tegenstander haalde een verkeerde dam uit, maar daarna 
blunderde Arie en ipv van een schijf voor, kwam Arie een dam achter. Dit 
betekende verlies. Het zal toch niet weer mis gaan.  

Marc wist echter snel de stand weer in evenwicht te brengen door via een 
eenvoudige combinatie te winnen. Cor leverde een prestatie van formaat door 
zijn tegenstander binnen 30 zetten van het bord te spelen. Dit gaf ons hoop op 
een goede afloop.  

Ikzelf speelde een goede opening, maar wist niet hoe verder te gaan, kwam 
nadelig te staan en dacht via combinatie remise te maken, echter bij het 
uitvoeren kwam ik erachter dat ipv de geplande vijfslag bleek ik er maar 2 te 
slaan. AUW AUW AUW. Pieter-Jan had duidelijk inspiratie opgedaan en 
speelde een sterke partij, helaas voor hem, wist zijn tegenstander op tijd aan de 
noodrem te trekken en remise te maken. Laura speelde een echte remisepartij, al 
werd het aan het eind toch nog een beetje spannend. Frerik leek eenvoudig te 
gaan winnen, maar dat bleek lastiger, zelfs zo lastig dat Frerik de winst niet 
vond. Wij in de analyseruimte vonden wel winst, maar dat bleek in de verkeerde 
stand. Richard haalde een een-om-twee uit op de vijftigste zet en dit bleek ruim 
voldoende voor een winst. Eric-Jan stond verloren in het late middenspel. Een 
offer van Eric-Jan bracht zijn tegenstander zo van slag, dat het toch nog remise 
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leek te gaan worden, maar in de tweede tijdnood ging het alsnog mis. Eric 
tenslotte verloor in het middenspel ineens een schijf. Eric bleef echter heel 
koelbloedig doorspelen en kreeg nog een eindspel op het bord, waarin zijn 
tegenstander begon te panikeren en ternauwernood remise maakte. 10-10 en wij 
hadden de nacompetitie gehaald. Nu was het enkel nog een kwestie van laten 
zien dat wij echt in de hoofdklasse horen, ondanks ons ongelukkige seizoen.  

Hieronder eerst de eindstand van de hoofdklasse B.   

Hoofdklasse B   W Ptn Bordptn 

 

1 Heijmans Excelsior  11 19 141 

 

2 Denk en Zet (Culemborg) 11 18 127 

 

3 Angarde Informatica  11 14 119 

 

4 TDV    11 13 106 

 

5 Damlust    11 12 122 

 

6 Den Haag    11 11 111 

 

7 Constant-Charlois   11 11 110 

 

8 Lent    11 10 108 

 

9 RDC     11 8 100 

 

10 DC Dordrecht   11 8 95 

 

11 Van Stigt Thans    11 5 97 

 

12 Denk en Zet (H-G)  11 3 84 

  

RDC  Ons Genoegen Utrecht 14 maart 2009   

Ons Genoegen had eerder dit seizoen ons tweede met 16-4 verslagen, maar erg 
onder de indruk was ik niet van dit team. Ze hadden behoorlijk vaak verloren in 
de reguliere competitie en als er niet teveel rare uitslagen vielen, moesten we dit 
gewoon kunnen winnen. De loting was nog gunstiger dan ik ooit had kunnen 
dromen.   

RDC  Ons Genoegen 17-3 
1 Richard Meijer Lex den Doop 1-1 
2 Cor van Dusseldorp  Bart de Vos  2-0 
3 Marc Bremer  Arne van Mourik 2-0 
4 Frerik Andriessen Cock van Wijk 2-0 
5 Eric Jan van Reenen  Auke Zijlstra 2-0 
6 Laura Andriessen Wim Vlooswijk 1-1 
7 Richard Kromhout Lex van Amerongen 

 

2-0 
8 Pieter Jan Rijken Gerard Bakker 2-0 
9 Eric Hogewoning Arnout Mossink 2-0 
10 Arie Schoneveld Arie Schwartz 1-1  
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Als de loting al geweldig was, wat waren de uitslagen dan wel niet? Cor zijn 
tegenstander dacht dat het verstandig was om binnen een paar zetten 42, 43 en 
48 leeg te spelen. Hierna vouwde Cor hem echt helemaal van het bord. Eric zijn 
tegenstander liep in een eenvoudige schijfverlies en besloot op te geven. Pieter-
Jan liet zien dat een normale opbouw het wint van een zeer experimentele 
opbouw. Frerik zijn tegenstander was een oude bekende van Frerik en deze man 
bleek positioneel alleen maar nog meer achterstand op Frerik te hebben 
opgelopen. Wat helemaal plezierig was, was dat het toen nog geen 3 uur was en 
alle vier hadden gewonnen in een volle stand.   

Dit gaf enorm veel rust. Richard zijn tegenstander bleek meer dan 80 jaar 
ervaring rustig om te kunnen zetten in een punt en dit gaf Richard het onrustige 
gevoel dat hij weleens de enige remise van de middag kon zijn. Eric-Jan haalde 
een leuke eenvoudig forcing uit en liet toen op techniek zien hoe je wint. Laura 
gaf Richard een iets beter gevoel door remise te accepteren in het late 
middenspel. Marc zijn tegenstander had waarschijnlijk een training overgeslagen 
in zijn jeugd, genaamd schijvenverdeling. 2 om 12 was het geloof ik op een 
geven moment. 2 schijven op de lange vleugel en 12 op de korte vleugelkant. 
Hier wist Marc wel raad mee. Zelf wilde ik ook niet achter blijven, en gelukkig 
bezweek mijn tegenstander in het late middenspel. Als laatste wist Arie ook nog 
een punt te scoren. Na een goede opening liet hij het in het middenspel wat 
lopen, maar Arie werd op tijd wakker en liet zien dat zijn jaartje hoofdklasse 
hem zoveel ervaring heeft geven, dat hij deze lastige stand naar remise wist te 
schuiven. 17-3 is natuurlijk een heerlijke uitslag om het seizoen mee te eindigen. 
Al hoop ik dat we volgend jaar, deze wedstrijd niet nodig hebben om ons te 
handhaven.  

Tenslotte de MWS van dit jaar. Cor heeft het dit jaar bijgehouden. Daarvoor 
dank.    

Frerik is MWS geworden dit ondanks dat hij een wedstrijd niet heeft 
meegespeeld. Ikzelf werd laatste van de vaste spelers. Misschien dat ik hier mijn 
conclusies moet trekken en mijn plek beschikbaar moet stellen. Ik zal er over 
nadenken de komende tijd.   

Het seizoen is ten einde, ik weet zeker dat het beter had gekund. Een aantal 
wedstrijden zijn we heel slordig geweest en daardoor hebben we onszelf in 
moeilijkheden gebracht. We hebben ons hier gelukkig ook weer uit weten te 
redden. Volgend jaar met nieuwe energie en frisse moed hoop ik dat we weer  
bovenin kunnen meedraaien.  
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MWS    

MWS-
Punten Wedstrijden

 
Bordpunten

 

Frerik Andriessen 308 11 16 
Cor van Dusseldorp 306 12 17 
Eric Hogewoning 289 10 13 
Richard Meijer 224 12 12 
Eric-Jan van Reenen 210 12 10 
Laura Andriessen 193 12 8 
Marc Bremer 182 11 10 
Arie Schoneveld 179 12 5 
Pieter-Jan Rijken 179 10 11 
Richard Kromhout 158 12 13 
Mariëlle Kromhout 61 1 1 
Rinus Kromhout 35 1 1 
Albert Huisman 8 2 0 
Casper Vroegop 5 1 0 
Gera Hol 3 1 0  

Richard Kromhout       
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Verslag van het tweede  

Tja, wie weet er nu nog precies wat er in januari allemaal gebeurde? We 
speelden tegen Gandhi, een ploeg die we graag tegenover ons zien. Grappig 
genoeg dachtten zij ook van ons te winnen, dus misschien is de 10-10 uitslag 
niet eens zo gek dan.    

RDC 2 Gandhi 10-10 
1 Mariëlle Meijer-Kromhout Ricardo Tong Sang 1-1 
2 Cees van der Bosch Milton Menso  1-1 
3 Rinus Kromhout Auke Zeiss   0-2 
4 Jan Schijff René Eelst 2-0 
5 Nico Mul Glenn Dumfries  0-2 
6 Albert Huisman  Achfaaq Mohamedjoesoef 1-1 
7 Arno Kooloos  Siegfried Parbhoe  1-1 
8 Gera Hol  Lucien Leerdam  1-1 
9 Jan Parlevliet  L. Pocorni   2-0 
10 Jack van der Plas  A. Amisi  1-1  

De wedstrijd tegen Heemstede wordt een heel verhaal. Dat is namelijk de enige 
wedstrijd waar ik zo slim was om meteen wat aantekeningen te maken. De 
oorzaak daarvan is dat er eigenlijk voor de wedstrijd al zoveel gebeurd was. Het 
begint al op de vrijdagavond, als de spelers van het tweede nog wat trainen door 
een wedstrijd in de onderlinge te spelen. Voor Arno was dat een prima 
voorbereiding, die remise tegen Cor. Mariëlle had het wat zwaarder, ze ging 
tegen Frerik door tot half twee en miste de remise in het eindspel. Dat is spijtig 
en tot overmaat van ramp was er de volgende ochtend ook al geen warm water 
onder de douche. Dus die heeft best wel een excuus.   

Goed, het is inmiddels zaterdagochtend en we zijn verzameld bij het Denkhuis. 
Bijna compleet, het wachten is nog op Nico en Rinus. Die arriveren ook en dan 
kunnen we snel weg richting de strijd. Dachten we, maar er waren nog diverse 
obstakels. Zo was er een muurtje waar Nico atletisch overheen sprong. Geweldig 
natuurlijk, maar daarbij scheurde hij wel uit zijn broek en dus reed Jan Parlevliet 
maar even over Voorhout voor wat vervangende kleding uit Nico's garderobe.   

Ondertussen was de andere auto wel aardig op weg naar Heemstede, maar de 
weg was opgebroken. Dus reden we een brug te ver, vroegen de weg aan een 
inboorling en kwamen zo aardig op tijd aan. Later bleek Jan P. zijn eigen manier 
heeft om met wegversperringen om te gaan: die neemt gewoon het fietspad.  
Dat was al het inleidende gedoe, nu de wedstrijd zelf. Onze kopman op bord 1 
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kon het rustig aan doen, want het eerste halfuur was zijn tegenstander er nog 
niet, maar die kwam nog wel opdagen gelukkig.  

Casper opent de score, met dam en schijfwinst. Nico houdt het op remise tegen 
de ons welbekende Gerrit Slottje. Cees van der Bosch had een hele spannende 
stand waarbij het helemaal vastliep. Helaas kwamen er veel te veel combinatieve 
dreigingen in, het was eigenlijk een rampenstand en zo werd de score weer 
gelijk. Van Mariëlle wisten we al dat de voorbereiding niet optimaal was. In de 
partij kiest ze een verkeerd plan, komt een stuk achter en verliest. Intussen was 
de partij van Rinus tegen Stefan Stofwijk wel aardig op gang gekomen. Er werd 
een dam uitgehaald, maar Rinus stond twee stukken voor, vangt de dam en 
maakt het remise.   

We staan nog steeds achter maar dat geeft niet, want er zijn nog veel borden aan 
de gang waar je vrolijk langs kunt lopen. Arno heeft gewoon een mooie stand 
die hij weet om te zetten in winst. Jan Parlevliet neemt een fraaie aanval tegen 
Frans Elzenga, die dat niet af kon weren. Helaas gaat Jack op het einde nog de 
fout in. Gera haalt het tiende punt binnen, met het nodige geluk. Eerst mist de 
tegenstander een eenvoudig zetje met damgeven in tijdnood, daarna is het 
eigenlijk een remise eindspel maar tja, dan moet het wel goed gespeeld worden.  
Misschien de volgende keer geen afscheidsfeestjes vieren de avond ervoor. 
Ondertussen wisten we natuurlijk allang dat Jan S. ging winnen, die had een heel 
geruststellende 5 om 2 op het bord.   

En zo gingen we weer helemaal vrolijk naar huis.   

Heemstede RDC2 8-12 
1 Stefan Stolwijk Rinus Kromhout  1-1 
2 Ron Tielrooij Mariëlle Meijer-Kromhout 2-0 
3 John Dalman Cees van der Bosch  2-0 
4 Carlo Koopman Arno Kooloos  0-2 
5 Frans Elzenga Jan Parlevliet   0-2 
6 Pieter Schoonderbeek Casper Vroegop  0-2 
7 Jan Esselman Jan Schijff  0-2 
8 Paul Jopp  Gera Hol  0-2 
9 Haye Berger Jack van der Plas  2-0 
10 Gerrit Slottje  Nico Mul  1-1  

Over de wedstrijd tegen Zaanstreek kan ik niet zoveel melden, aangezien ik er 
zelf niet bij was. De uitslag is niet al te best, maar ze zijn natuurlijk ook niet 
voor niets kampioen geworden.  
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RDC 2 Zaanstreek 5-15 
1 Mariëlle Meijer-Kromhout Paul Teer 0-2 
2 Cees van der Bosch Ruud Holkamp 1-1 
3 Arno Kooloos Ruud Groot  0-2 
4 Jan Schijff Paul van der Lem  0-2 
5 Jan Parlevliet Daan van Os 0-2 
6 Casper Vroegop Jan de Ruiter 1-1 
7 Dick van Dijk Piet Smit  1-1 
8 Albert Huisman Joop Wind  1-1 
9 Nico Mul Barbara Graas  1-1 
10 Jack van der Plas  Wout Rijs   0-2  

En de laatste wedstrijd van het seizoen tegen ADG, in Amersfoort. Met winst 
waren we tenminste zeker van onze plaats volgend jaar in de 1e klasse, maar 
winnen bleek niet zo eenvoudig. Om het positiever te brengen, er werd 
hardstikke goed gespeeld, er waren maar liefst 3 smurfen! Jack, Fons en 
Mariëlle doen niet moeilijk tegen een 1200 speler, gewoon pakken die punt. Of 
nog liever twee, maar dat zat er net niet in.    

ADG    RDC2 13-7 
1 Jan Wielaard  Cees van der Bosch  2-0 
2 Cees Strooper Jack van der Plas 1-1 
3 Frits Stuger Nico Mul 1-1 
4 Leo Rosendaal Gera Hol  2-0 
5 Marcel Everloo Jan Schijff  1-1 
6 Ton Bollebakker  Fons van der Plas  1-1 
7 Harry de Waard Rinus Kromhout 2-0 
8 Jan van Amstel Arno Kooloos  1-1 
9 Gerrit de Bruijn Mariëlle Meijer-Kromhout 1-1 
10 Wim Martin  Jan Parlevliet 1-1  

En zo stonden we dan aan het einde van het seizoen op de 10e plaats. Het was 
nog even afwachten of er een beslissingswedstrijd gespeeld zou moeten worden, 
want er gingen geruchten dat Amstelland zich op ging heffen en dat zou 
natuurlijk gevolgen kunnen hebben voor de klasse-indelingen.   

Eerste klasse B W Pt Bpt 
1 Zaanstreek 11 20 139 
2 Samen Sterk 11 19 155 
3 Ons Genoegen 11 14 124 
4 ADG 11 14 117 
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5 Amstelland 11 12 110 
6 DVSB 2 11 11 109 
7 Barnsteen 11 10 95 
8 Leids Damgenootschap 11 9 110 
9 Gandhi 11 7 95 
10 RDC 2 11 7 88 
11 Haarlemse Damclub 11 5 91 
12 Heemstede 11 4 87  

Na niet al te lange tijd hoorden we dat er toch een beslissingswedstrijd gespeeld 
moest worden en wel tegen Lelystand. Gezellig ook dat het eerste tegelijkertijd 
moest laten zien dat ze prima thuishoren in de hoofdklasse. Onze captain was 
helaas verhinderd, maar de vervanging was uitstekend geregeld: zo iemand die 
in een remisestand nog even doorgaat en dan netjes de winst binnenhaalt.   

We gingen niet zo snel gingen winnen als het eerste, maar lang genieten is ook 
een kunst natuurlijk. Inhoudelijk kan ik er niet zoveel van maken. Eerst moest 
het nog een beetje op gang komen, daarna werd het opeens tijd om op mijn 
eigen partij te letten en in die tussentijd was er van alles gebeurd. Dus ik weet 
niet hoe Nico aan die 4 om 1 kwam, of hoe Jan opeens zo'n mooie meerderheid 
had gekregen. Dat willen ze vast nog weleens uitleggen aan de geinteresseerden. 
Maar het belangrijkste is dat we ruim wonnen en op die manier sluit je het 
seizoen toch af met een heel plezierig gevoel. Lang zo gek nog niet, zo'n 
beslissingswedstrijd.   

RDC2 Lelystad 13-7 
1 Rinus Kromhout Jos van Krieken  1-1 
2 Cees van der Bosch Huub Nollet  0-2 
3 Jan Schijff  Don Khedoe 1-1 
4 Albert Huisman Valentino Tjokro 0-2 
5 Jan Parlevliet Bert Zijlstra  2-0 
6 Arno Kooloos Kenneth Hilaire  1-1 
7 Casper Vroegop Cees Barends  2-0 
8 Gera Hol  Wiebren de Vries 2-0 
9 Nico Mul  Mark Hees  2-0 
10 Jack van der Plas  Cyril Sluisdom  2-0  

Tot slot de topscorerslijst: Arno bovenaan, want zijn tegenstanders waren 50 
punten zwaarder dan die van Jan. De nacompetitie zit hier niet bij, maar dat had 
toch niet uitgemaakt.           

Gera Hol 
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W Ptn 
Arno Kooloos 11 12 
Jan Schijff 11 12 
Rinus Kromhout 10 11 
Jan Parlevliet 10 9 
Cees van der Bosch 11 9 
Gera Hol 8 7 
Marielle Meijer-Kromhout 10 7 
Nico Mul  10 6 
Albert Huisman 6 5 
Casper Vroegop 3 4 
Jack van der Plas 10 4 
Dick van Dijk 1 1 
Fons van der Plas 3 1 
Martijn Boekee 1 0 
Reindert Vetter 1 0 
Kees Majoor 1 0 
Steven den Hollander 2 0        
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Verslag van het derde  

Een nieuw jaar, nieuwe kansen! Onder dit motto ging het derde in het resterende 
trio wedstrijden van het damseizoen 2008-2009 op zoek naar de eerste 
wedstrijdpunten. Het kaliber der tegenstanders in combinatie met het ontbreken 
van dat  kleine beetje mazzel zorgden ervoor dat ons team deze doelstelling niet 
kon waarmaken. Met nul punten uit 9 wedstrijden bleek de kennismaking van 
ons derde met de teams in de  nationale 2e klasse D een harde leerschool.   

In de achtste speelronde kwam het team van Zenderstad uit IJsselstein op 
bezoek. Gezien de stand op de ranglijst zeker geen hoogvlieger en dus kansen 
om van de hatelijke nul af te komen. De verrassende verliespartij van Gé tegen 
NK meisjes 2008 aspirante Laura Timmerman werd al snel gecompenseerd door 
Vicky. Met vlot combinatiespel wist zij haar jeugdige opponente te verslaan. 
Nadat Kees in zijn partij moest capituleren was het Steven die de stand weer 
gelijktrok. Na remises van Jan, Reindert, Piet en Casper was het 
wedstrijdresultaat afhankelijk van de 2 resterende partijen. Zelf had ik in het 
middenspel een schijf verlies opgelopen en kon tegen een IJsselsteinse 
jeugdspeler met opportunistisch spel en het nodige fortuin een punt uit het vuur 
slepen. In een meeslepend duel belandde Martijn in een listig dammeneindspel. 
Nadat hij een ruil naar remise miste, kon zijn tegenstrever hem opdringen en niet 
veel later de dam van Martijn plus partijwinst incasseren. Al met al werd het een 
9-11 nederlaag en een jammerlijke apotheose van een gelijkopgaande wedstrijd.   

RDC 3 Zenderstad 9-11 
1. Casper Vroegop  Koos van Amerongen 1-1 
2. Jan Jungerius  Theo van Londen 1-1 
3. Martijn Boekee  Maarten de With 0-2 
4. Kees Majoor  Feike Reitsma 0-2 
5. Gé Berbee  Laura Timmerman 0-2 
6. Steven den Hollander 

 

Hans Verhoeven 2-0 
7. Piet van Egmond  Brian van Ringelestijn 1-1 
8. Reindert Vetter  Rob de Meij 1-1 
9. Alexander Zwanenburg Rutger Oskam 1-1 
10. Vicky Andriessen   Iris van der Grift 2-0  

Tegen Zaanstreek in Zaandam troffen we veel routine tegenover ons aan de 
borden. Nadat Jasper zich gewonnen had moeten geven, bracht Jelle de score in 
evenwicht. Via een mooie combinatie naar dam kon hij partijwinst forceren. Na 
verliespartijen aan de hogere borden van achtereenvolgens Steven,  Gé en Kees 
en raakte het perspectief op een goed resultaat uit het zicht. Martijn leverde een 
fraaie prestatie door tegen een op papier sterkere tegenspeler een degelijke 
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remise te behalen. Helaas zag Anton zijn schijfvoordeel in remise verzanden. 
Ook Hans en ik behaalden een puntendeling in gelijkopgaande partijen. Vicky 
kon in haar partij tegen jeugddamcoryfee Jo Geuke na enkele gestrande 
aanvallen een vijandelijke doorbraak niet meer pareren en verloor haar partij. 
Waarmee de eindstand van dit duel op een 14-6 verlies werd bepaald.   

Zaanstreek 2  RDC 3 14-6 
1. Piet Bakelaar  Steven den Hollander

  

2-0 
2. Frans Kroese  Gé Berbee   2-0 
3. Bart van Geel  Martijn Boekee   1-1 
4. Boudewijn van der Veen Kees Majoor   2-0 
5. Schelte Betten  Anton van Dusseldorp

  

1-1 
6. Klaas Scheltus  Jasper Verhoef   2-0 
7. Jo Geuke  Vicky Andriessen  2-0 
8. Bert Bouma  Alexander Zwanenburg

  

1-1 
9. Cees Staal  Jelle Vooijs 0-2 
10. Kaj Kruit  Hans Andriessen 1-1  

De laatste speelronde troffen we het tweede tiental van SNA uit Heerhugowaard. 
Door overwinningen van Reindert en Alexander tegen invallende jeugdspelers 
en een remise van Jelle gingen we met een 5-1 voorsprong goed van start. Jan  
liet zich overrompelen in het middenspel van zijn partij tegen de verrassend 
sterke jeugdspeler Wijnker en moest zich gewonnen geven. Anton s formaties 
werden vakkundig onschadelijk gemaakt en in het eindspel werd dit positionele 
nadeel hem noodlottig.  Helaas moesten ook Steven, Piet, Gé, Kees en Vicky de 
punten aan de tegenstander laten waardoor deze wedstrijd in een 5-15 nederlaag 
resulteerde.     

RDC 3 SNA2 5-15 
1. Jan Jungerius Ritchie Wijnker 0-2 
2. Steven den Hollander Rinus Veenstra 0-2 
3. Piet van Egmond Roy Coster 0-2 
4. Gé Berbee Co Filmer 0-2 
5. Anton van Dusseldorp Arnoud Rood 0-2 
6. Vicky Andriessen Bertus Groot 0-2 
7. Jelle Vooijs Sierd van Randen 1-1 
8. Kees Majoor Dick Dam 0-2 
9. Alexander Zwanenburg Kevin van Langen 2-0 
10. Reindert Vetter Mitchell Mensinga 2-0  

Alexander Zwanenburg 



  
R D C 33

Verslag van RDC Provinciaal  

RDC prov. tegen OGB, Bodegraven  

Op vrijdagavond, 9 januari 2009 ontving de tweede damclub van Katwijk, RDC, 
zes Bodegravers. Ze kwamen van verre, dus erg vermoeid. Het was leuk als ze 
met winst naar huis konden, midden in de nacht. We zetten een paar sterken in, 
maar niet teveel. Voor ons gaat het om het promoten van de damsport. Dus fair 
zijn. Voor Bodegraven gaat het meer om de winst dan om het spel, het plezier 
van het spelen. Het is jammer als je een lange reis maakt en thuis moet zeggen, 
dat je verloren hebt. Dus je zet je sterkste spelers ervoor in en de minder goeie 
laat je lekker thuis. Wij doen het voor het spel. Dus als ze maar met zes willen 
komen, ons ook goed. Maar niet getreurd. We hebben leuk en met veel spanning 
gespeeld. En nog een paar partijen gewonnen! Dan treur je toch niet.  

De samenstelling van de teams:   

RDC provinciaal - OGB Bodegraven 4  8 
1 Richard Kromhout - F. Boot 2  0 
2 Frerik Andriessen - J. Commandeur 2  0 
3 Kees Majoor - J. Buitenhuis 0  2 
4 Jan Oudshoorn   - M. G. Hanssens 0  2 
5 Jasper Verhoef - A. de Jong 0  2 
6 Anton van Dusseldorp - J. P. Kuijvenhoven 0  2  

RDC prov. tegen LDC, Leiderdorp  

Op maandagavond, 19 januari 2009 vertrokken zes leden van de rijnsburger 
damclub RDC om de eer van de club te verdedigen tegen Leiderdorp. Deze keer 
was er geen hulp van hoge machten. We moesten het helemaal op eigen krachten 
doen. Het inschakelen van hogere krachten had de vorige keren niet geholpen. 
Dus dan maar zonder een extra hoge invaller. Maar dan gáán we er ook voor.   

Om tien uur loop ik even langs de borden. De tegenstander van Nico lijkt een 
doorbraak voor elkaar te hebben. Hoe Nico dat oploste is voor mij een raadsel, 
maar even later is alles weer in evenwicht, net als bij de overige spelers. Een 
kwartier later heeft Lindemans een dwangzetje voor Anton. Hoe gaat dat 
aflopen? De spanning stijgt naarmate de spelen langer duren omdat alle borden 
nog gelijk staan. Rond half elf hebben Jac en C. Zwanenburg ieder nog maar 5 
schijven. Die Zwanenburg zet zijn middelste schijf en nu heeft Jac de kans. Hij 
doet het: drie geven en twee terug met doorbraak. Nu is het hollen naar dam, 
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maar dat kan de tegenstander ook. Even later besluiten ze tot remise. Nico leek 
opnieuw tegen een doorbraak van de vijand aan te kijken. Maar kort daarna 
besluiten zij ook tot remise. Om elf uur zitten de overige spelers nog allemaal 
met gelijk aantal schijven tegenover elkaar. Het is stil. De spanning is bij 
iedereen hoog. Beide clubs staan nog gelijk. Wie zal het lukken, het evenwicht 
te verstoren? Dan moeten Jan en Anton de remise accepteren, liever gezegd, hun 
tegenstanders moesten die remises accepteren. Lindemans met een rating bijna 
200 punten hoger dan Anton!   

En de 92 jaar oude Uittenbogaard, een damfenomeen! van de jongere Martijn. 
Kees heeft na 33 zetten 36 tempi tegen Alex 24. Alex staat nog geheel op zijn 
eigen helft. Maar ze komen in tijdnood, Alex nog meer dan Kees. Daar kan Kees 
niet tegen en doet een domme zet. Nu raakt Alex een schijf voor. De tijdnood is 
over. Het wordt een drie om vier eindspel. Met Alex het dichtst bij de damlijn. 
Zij zijn nog de enige spelers, dus veel belangstelling van de anderen. Kees zorgt 
voor een ruil. De kans tot een overmachteindspel met vier vijandige stukken is 
over, maar kan Alex met zijn snellere dam de ander tegenhouden? Kees vindt de 
goede voortzetting, dus remise. Maar de toekijkers zijn nog een poosje met die 
laatste standen bezig. Zat er niet meer in?   

LDC Leiderdorp - RDC provinciaal 6  6 
1 R. Lindemans - Anton van Dusseldorp 1  1 
2 Th. Uittenbogaard - Martijn Boekee 1  1 
3 G. Hardenberg - Jan Oudshoorn   1  1 
4 Alex Zwanenburg - Kees Majoor 1  1 
5 C. Zwanenburg - Jac van Delft  1  1 
6 Ostergo - Nico Schoneveld  1  1  

RDC prov. tegen ADC, Alphen aan de Rijn  

Op vrijdagavond, 6 februari 2009 ontvangen wij, Rijnsburgse Damclubbers, 
komend uit de verre omtrek van Katwijk, om ons te meten met het sterke 
Alphen. We zetten graag jonge spelers in, zodat zij wedstrijdervaring kunnen 
opdoen. Zo komt onze Steven weer aan een leuke partij. En hij zorgt voor een 
mooie overwinning. Maar Nico was hem voor, in de tijd te verstaan, maar met 
een minder leuk resultaat. Frerik wil ook niet altijd de meerdere zijn, afwisseling 
van spijs doet eten (In dit geval: genieten van het damspel). Martijn eet Verkade 
op. En Jan Oudshoorn doet niet minder. En wat moet Kees doen, als het om 
diggele gaat? Remise is wel aardig. Jac zit ook tegen diggele aan te kijken. Weer 
remise. Gelukkig hebben we Anton nog, die eet Bos op.   
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RDC Provinciaal - ADC Alphen aan den Rijn 8  8 
1 Frerik Andriessen - M. van der Klis 0  2 
2 Anton van Dusseldorp - N. te Bos 0  2 
3 Jan Oudshoorn - W. van der Klis   2  0 
4 Kees Majoor  - A. van Diggele 1  1 
5 Steven den Hollander - C. van Dam 2  0 
6 Martijn Boekee - R. Verkade 2  0 
7 Jac van Delft - R. van Diggele 1  1 
8 Nico Schoneveld - S. Bothof 0  2   

RDC prov. tegen DID, Bergambacht  

Op dinsdagavond, 17 februari 2009 vertrokken zes Rijnsburgers naar 
Bergambacht, niet zozeer om de eer van de club te verdedigen maar om het 
dammen te laten doorgaan, ook in ongelijke omstandigheden. Er zijn nu eenmaal 
clubs, die niet met veel mensen uit willen komen, maar wel hun sterren de kans 
willen geven tegen andere clubs te spelen. Als ze naast hun sterren wat mindere 
goden opstellen, zijn ze er niet zeker van, alles te winnen. Voor ons gaat het om 
het promoten van het dammen. Dan maar met wat minder er op af. En niet 
meteen alleen de allerbesten! Anderen willen ook graag dammen. We weten, dat 
we eraan zullen gaan, maar spreken elkaar moed en vertrouwen in. Je kunt nooit 
weten, hoe een koe   

We schuiven aan achter de borden. Er komt een spreker, die heel origineel de 
wens uitspreekt, dat de sterkste mag winnen, waar heeft hij dat vandaan? En we 
gaan ertegen aan. Na nog geen anderhalf uur wordt de eerste vlag gestreken 
Nico heeft de eer. Wat gebeurde er? Hij zet een schijf, die ik ook gerust gedaan 
zou hebben. De tegenstander heeft toch nog geen staart klaar om er met een één 
om drie de winst mee op te strijken. Maar dan komt de verrassing. Eerst een 
kleine slagzet met een schijf verlies en dan kan die één om drie wel, een beetje 
anders. Daarna staat die dam zo gunstig, dat het spel uit is. Dus Nico en 
schrijver van dit verhaal hebben geleerd, dat er een tweede manier is om die één 
om drie eruit te halen. Wellicht krijgen we nog een keer hetzelfde te doen in ons 
voordeel. Al spelend leer je steeds nog wat erbij. En, och, als de club gedoemd is 
te verliezen, moet er toch één de eerste zijn.   

Anton is de tweede die valt. Vervolgens moet Jan Oudshoorn zijn tegenstander 
feliciteren met een heuse overwinning, die van tevoren al te verwachten was. Jac 
weet nu, dat het vechten tegen de bierkaai is. Het is al laat en een auto met 
Rijnsburgers gaat nu al weg. Kees blijft nog een poosje martelen, maar wat bij 

de goden beslist is, gebeurt ook hier. Maar om niet alles te verliezen hadden we 
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ook een sterspeler meegebracht. Aan bord 1, tegen Kenty speelde onze Cor. Het 
duurde nog heel lang, maar hij wist wat hij moest doen: De eer redden met twee 
punten. En die kwamen er!   

DID Bergambacht - RDC Provinciaal 10  2 
1 C. M. Kenty - Cor van Dusseldorp 0  2 
2 A. Roest - Kees Majoor 2  0 
3 A. Ottenspeer - Jan Oudshoorn   2  0 
4 J.J. Vast - Anton van Dusseldorp 2  0 
5 K. Scheer - Jac van Delft  2  0 
6 J. van Ee - Nico Schoneveld  2  0  

Kees Majoor    
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven?  

Wie ben je? 
Jan Schijff  

Wanneer en waar ben je geboren? 
22-08-1949 
Te Rijnsburg in de Brouwerstraat 24  

Wat is je burgerlijke staat?  
Ben gehuwd met Conny  Schijff-Ringeling 
En vader van Sebastiaan Schijff  nu 20 jaar  

Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)? 
Lagere school en L.T.S .en nu al 45 jaar bloemkweker.  

Hoe lang dam je al? 
Vanaf 1969 dus al 40 jaar  

Speel(de) je bij andere clubs? 
Momenteel doe ik aan ontwikkelingshulp in Katwijk  

Wat is je grootste prestatie op damgebied? 
Het kampioensschap in 1976 van Rijnsburg en het Rabo-toernooi 2007!!!!  

Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld? 
Ja, het zal geen verassing zijn dat de keuze op Salou gaat vallen.   

Van welke muziek houd je? 
Dit is de moeilijkste vraag want mijn smaak loopt zeer ver uiteen n.l. 
Van: Tears for fears tot Frank Sinatra en jazz  met daar tussen in zoals: 
Drs. P., Ella Fitzgerald, The Beatles, Andrea Bocelli, Eros Ramazotti,  
Spinvis, The Shadows  

Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast) 
Blijven streven naar steeds beter worden op het dambord!! 
Dus de B-Training moet blijven!!  

Wat verwacht je van het dammen in de toekomst? 
Zie slot vragenlijst 
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Wat is voor jou belangrijker: voetbal of dammen? 
Dammen want daar laat ik zelfs de belangrijkste voetbalwedstrijd voor lopen.  

Waar geniet je het meest van? 
Als ik van een hogere rating win en een goed glas rode wijn.  

Wat moeten we nog van je weten wat hierboven nog niet aan bod is gekomen? 
Naast dammen wordt er ook nog hardgelopen en geschilderd. 
Zo ben ik bijna wat betreft afstand 4x de wereld rondgelopen (ruim 150.000 
km.) 
Dit varieert van korte afstanden tot marathonlopen en ultra lopen dat betekent 60 
km of meer. En zeker niet te vergeten is mijn liefde voor het schilderen, waar ik 
de laatste tijd ook weer veel uren insteek.  

Ok, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (Of 
noem een getal tussen de 0 en 29 waarmee we loten.) 
Ik zou Jack van der Plas willen voorstellen een stukje voor de eerstvolgende 
keer te willen schrijven  

Welke vraag wil je erbij? Welke vraag wil je eruit? 
Erbij: 
Wat zijn je culinaire voorkeuren?  

Eruit: 
Wat verwacht je van dammen in de toekomst, want daar wist ik zelf al geen 
antwoord op   
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HF Vrouwen 2009  

De aanhouder

 
Vier, twee, één. Deze 3 getallen hebben te maken met de halve finales van 
Nederland die in januari en februari gespeeld werden. Maar wat is de betekenis 
van deze 3 getallen ? Draait het om de  verdedigingsvelden met zwart ? Het 
totale aantal RDC-ers (Cor, Bas, Gera en ik), het aantal vrouwelijke RDC-ers  en 
het totaal aantal RDC-ers dat uiteindelijk het eindtoernooi haalde ? De 
uiteindelijke rangschikking van onze Rijnsburgse deelnemers ? Nee niets van dit 
alles. En toch zijn ze van grote betekenis in dit verslag.  

Het begin... 
Ergens half december werd het rooster en programma voor de halve finale van 
Nederland bekend. Net als vorig jaar zou er weer gespeeld gaan worden in 
Beekbergen. Een mooie bosrijke omgeving op zo n anderhalf uur rijden van 
Rijnsburg. De zaal is daar prima, de temperatuur en luchtverversing kan beter. 
Na zo n twee uur dammen zit er ongeveer geen zuurstof meer in de lucht en is 
het er 40 graden Celcius. Met als gevolg dat het raam open gedaan wordt. En 
dan gaat het tochten enzo. Maar goed, in ieder geval een betere accommodatie 
dan Papendal. Als je op Papendal je stoel achteruit schuift om de partij eens van 
een grotere afstand te bekijken, zit je bij je achterburen op het bord. In 
Beekbergen heb je alle ruimte.  

Het verschil met 2008 was dat we dit keer een grotere groep hadden. Dit hield in 
dat er het hele weekend gespeeld diende te worden. De 
overnachtingsmogelijkheden spraken me niet echt aan. Heen en weer rijden leek 
me ook niet zo n strak plan, gezien de afstand. De eerste opgave was een goed 
logeeradres in de buurt vinden. Als je uit een dammende familie komt , is dat 
natuurlijk niet zo moeilijk. De familiedammers in Bennekom waren zo gastvrij 
om mij 3 keer van een bed te voorzien.  

En dan nog zoiets. De indeling van de groepen. Bij het zien van de indeling 
zakte bijna de moed al in mijn schoenen.  Ja, ik had de 7e rating uit een groep 
van 8. Daarnaast zaten er zeker 5 á 6 oud finalisten in. Maar goed, de laatste tijd 
liep het op zich wel lekker: op de club remise tegen Cor en Marc en in de 
nationale competitie mijn gemiddelde tegen 150 ratingpunten meer gemiddeld. 
Dus de vorm zat goed.  

O ja, terug naar de vier, twee en één. Een mislukte aftelling tot het begin? Nee 
dat ook niet. 2 keer een halvering, maar ja van wat dan.  
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Het eerste weekend 
Alle voorbereidingen werden getroffen. Een tas voor logeerspullen, een auto met 
een volle tank  en daarnaast natuurlijk een kofferbak vol met succeswensingen. 
Na een op zich eenvoudige reis, wat best een verrassing was gezien de 
temperatuur en het ijs, wat dat weekend in heel Nederland lag, kwam ik in 
Beekbergen aan. Daar wachtte direct de eerste verrassing. Mijn tegenstander van 
zondag was niet Anna Kosters, maar Francis Huijsen. Half december was deze 
wijziging al bekend, maar de KNDB vond het kennelijk niet nodig dit aan de 
deelnemers mee te delen. Qua sterkte maakte het waarschijnlijk niet veel uit, 
maar toch is het vreemd als je serieus met je sport bezig bent.  

Goed, even omschakelen naar de eerste wedstrijd. Dit was tegen Astrid van der 
Stelt, een bekende uit mijn jeugdjaren. Toen al waren we gewaagd aan elkaar. Ik 
speelde een sterke partij, waarbij ik in het middenspel geregeld de centrum-
velden in handen had. Na een terugruil van haar, verzuimde ik  in tijdnood om 
beide centrumvelden weer in handen te nemen. Hierdoor  kreeg ze een 
ontsnappingsmogelijkheid, die ze dan ook zag. Mijn voordeel was weg en na de 
tijdnood was er een remisestand overgebleven. Dat was dan ook de uitslag van 
mijn eerste partij.   

Zo, is de één dan nu verklaard ?  

De avond bracht ik door in Bennekom, waarbij ik extra werd aangemoedigd om 
de volgende dag van Francis Huijsen te winnen. Want ja, Jannes had het jaar er 
voor al remise tegen haar gespeeld, dus dan moest ik toch zeker kunnen winnen. 
Met die enorme druk op mijn schouders begaf ik me weer naar de speelzaal. Ze 
is vaak arbiter bij toernooien, maar speelt zelf weinig. Dus er waren zeker 
kansen. In een klassieke partij zag ik de bomzet mogelijkheden al voor me. Na 
een wachtzetje op zet 20, nam ze een ruil, waarna een rasechte bomzet de stand 
in één keer opblies. Toen gaf ze ook direct op.  

Een weekend om tevreden mee te zijn. Het was wel eens anders gegaan. 2 keer 
verliezen het eerste weekend bijvoorbeeld, dat is echt vreselijk. Helaas over-
kwam Gera dit. En dan moet je nog 5 wedstrijden, terwijl de achterstand al bijna 
niet meer in te halen is.  

Het loodzware weekend 
Het tweede weekend bestond uit een loodzwaar weekend, Barbara Graas en 
Christien Fung. 2 punten halen was mijn doel. Dan deed ik nog goed mee om 
een plaats bij de eerste drie. De eerste drie plaatsen gaven recht op plaatsing. 
Aangezien Barbara veel doet aan voorbereiding koos ik voor een opening die ik 
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al een tijdje niet meer gespeeld had. Althans, voor zover terug te vinden in de 
database. Ik koos voor gedegen spel met dreiging om te omsingelen. De 
omsingeling ging van het bord, maar de centrumvelden kon ik weer bezetten. Ze 
deed een aantal zetten in de verkeerde richting en ik speelde dit vakkundig 
tegen, zodat ze geen enkele zet meer had. Ik haalde een damcombinatie uit. En 
des Barbaraas speelde ze nog door. Gezien de geringe tijd die ik nog 
beschikbaar had, verzuimde ik 2 keer om direct te winnen. Maar op zet 49 nam 
ik dan toch wel de winst. Ik wist niet helemaal wat me overkwam; na 1 dag had 
ik het aantal punten wat ik mezelf als doel had gesteld. Dat vroeg dus om een 
aanpassing van de doelstelling. Nu ging ik voor 3 punten dit weekend.   

De volgende dag ging de strijd verder. Een zeer moeilijke partij waarbij ik zwaar 
onder druk kwam te staan. Mijn centrum werd weggeruild en ik had een 
gespleten stand. Rond de 40e zet had ik een remise forcing kunnen nemen. 
Echter ik kon het niet helemaal overzien en doorrekenen en speelde door. Dit 
kwam mijn partij niet ten goede. Ik stribbelde nog lang tegen in een 4 om 6 
eindspel, maar aan verlies was uiteindelijk niet te ontkomen. 
Heeft u al een idee over de vier, twee, één?  

Het semi-realtime weekend 
Het derde weekend en alweer het laatste weekend waar 2 partijen op het 
programma stonden. Een weekend waarin ik tegen 2 van mijn directe 
concurrentes moest spelen. Ik begon tegen Leonie van der Graag. Een partij met 
in de opening licht voordeel. In het middenspel was het volkomen 
gelijkwaardig. Maar toen kwam het probleem van Leonie. De tijd. Ze had 
weinig tijd en ging rare zetten doen. Ze ontkwam er niet aan om een schijf te 
offeren. Echter nog geen drie zetten later, verloor ze altijd nog een schijf en 
zodoende won ik. Met nog 2 wedstrijden te gaan, leek het er steeds meer op dat 
ik dit jaar de finale zou halen. Niet te vroeg juichen, het was al vaker vlak voor 
de eindstreep misgegaan. Ik belde het thuisfront en ook daar werd gejuicht. Via 
de live-applet werd telefonisch de partij doorgenomen. Dit was de eerste keer 
dat de partijen van de halve finale semi-live werden doorgegeven. Een goede 
partij, was de eindconclusie van het gesprek.  

De volgende partij niet verliezen was de opdracht. Tegen Karlijn Overes zou dat 
toch moeten kunnen. Echter de zenuwen begonnen een grote rol te spelen. Er 
kwamen geen fatsoenlijke zetten meer op het bord bij mij. Thuis werd er 
tenenkrommend meegekeken via internet en werd het ergste gevreesd. Er ging 
een schijf verloren, maar toen kwam de doorzetter in mij boven.  Ik knokte en 
knokte en na de tijdcontrole rekende ik me naar de remise. Drie punten in één 
weekend en het thuisfront kon weer rustig ademhalen. 
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De partij Betting-van der Graag. Betting kon niet meer verliezen gezien de stand 
op het bord. Een puntendeling was ook prima voor mij. Dan zou ik de laatste 
wedstrijd genoeg hebben aan een punt. Met een gerust hard begon ik aan mijn 
terugreis.  

Thuis aangekomen, rende ik naar de computer om bevestigd te zien dat Betting 
één punt of meer gehaald had. Het verwonderde mij dan ook zeer, dat ze nog 
bezig waren. En nog verbaasder was ik over het feit dat Betting 3 schijven 
achterstond in het eindspel. Wat er gebeurde toen ze verloor, daar zal ik me hier 
verder niet over uitlaten.  

De voorbereidingen voor de laatste dag 
Door het verlies van Betting moest ik nu de laatste ronde winnen om 
rechtstreeks geplaatst te zijn. Bij remise zou een barrage volgen en bij verlies 
zou ik er gewoon weer uit liggen.  

Goed spel was dus van groot belang. Richard wist via Turbo Dambase haar spel 
type te analyseren. De grootste kans was dat ze 31-27 zou openen. Hier 
studeerden we dan ook samen een uur of 2 (zou dit dan beruchte twee zijn) op 
om goed spel op het bord te krijgen. Dit lukte ons aardig. Ik was klaar voor de 
laatste ronde.  

De laatste dag 
Ik reed deze dag weer naar Beekbergen. Tijdens de rit zei ik dat ik vooral niet 
moest forceren. Gewoon lekker een potje dammen en dan zien wat de eindstand 
werd. 
De partij begon. Ze dacht een minuut na, misschien was het korter, maar het leek 
heel lang, en deed toen 31-27 als openingszet. Mijn voorbereiding was dus niet 
voor niets geweest. Ik had er iets aan, of toch niet. hoe hadden we het ook 
alweer bedacht , schoot een aantal keer door mij heen. Ik speelde naar eigen 
inzicht. Steeds meer kwam ik een beetje beter te staan. Dit gaf hoop, maar ook 
zenuwen. Tot zet 40 ging het goed met de tijd. Daarna had ik toch wat tekort. 
Met als gevolg dat ik op zet 49 de directe winst miste. Het werd een 4 om 2 
eindspel. Gezien haar spel de wedstrijd ervoor in het eindspel had ik er nog 
vertrouwen in dat ik ging winnen. Helemaal toen ze een remiseforcing in 1 niet 
nam. Het thuisfront had zich inmiddels neergelegd bij remise en ging weer over 
tot de orde van de dag...  

Vijf zetten later won ik en was mijn plaatsing voor het NK een feit.  
Ik begon een belrondje om dit geweldige nieuws door tegen. Van de mensen die 
ik belde was er niemand fatsoenlijk bereikbaar. Binnen een halfuur werd ik dan 



  
R D C 43

wel teruggebeld en konden we samen de feestvreugde delen. Natuurlijk kwam 
de vraag. Hoe vaak heb je nu meegedaan aan de halve finale. Voor degene die 
het echt willen weten, heb ik het even opgezocht. Dit was de 10e keer. Zo ziet u 
maar weer. De aanhouder wint....  

Tot slot bent u vast nog benieuwd naar vier, twee, één. Een oplettende lezer weet 
het al,  4 keer winst, 2 remise en 1 verlies zijn mijn resultaten in deze halve 
finale. In november is het NK. De locatie is op het moment van schrijven nog 
niet bekend.  

Mariëlle Kromhout    
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Freriks combinatiehoekje 

 

1. Arjen Timmer, wit aan zet forceert 
winst 

 

2. Zwart aan zet wint 

 

3. Voskamp  Stempher 
En voor de bikkels: zwart aan zet 
maakt remise 

 

4. Wit aan zet wint 

 

5. Frerik Andriessen  Piet Swart 
Wit aan zet neemt een winnende 
afwikkeling  

 

6. Frits Luteyn  Pim Meurs 
Zwart aan zet nam een remise 
combinatie naar dam.   
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Oplossingen   

Pagina 12 Schitterend spel in eerste ronde Kampioenschap van Rijnsburg   

34...14-20 35.25x14 19x10 36.28x8 3x12 37.30x19 10-15 38.33x24 15-20 
39.24x15 4-10 40.15x4 12-18 41.4x22 17x48 42.26x17 48x43  

Pagina 45 Frerik combinatiehoekje  

Diagram 1: 47-42 (17-21) 25-20 (14x25) 38-32 (9-14, 10-14 of 19-23) 34-30 
(25x45) 44-40 (45x34) 39x8 (28x48) 42-38 (3x12) 31-26 (48x31) 36x07 (1x12) 
26x8. 
Diagram 2: 22-28 23-29 19-24 24-30 2-8 11-16 
Diagram 3: 13-19 17-21 16-21 25-30 9-13 11-16 
Diagram 4: 35-30 34-30 27-22 39-34 
Diagram 5: 27-21 35-30 28-23 29-24 
Diagram 6: 16-21 23-28 24-29 12-17 25-30   
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