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Van de Voorzitter 
   
Het stukje in het Juni-clubblad is er één die traditiegetrouw in het teken staat van 
terugkijken en beetje een vooruitblik op het komend seizoen, dus laat ik dat ook 
nu maar weer doen.  

Op de laatste algemene vergadering hebben we uitgebreid stil gestaan bij het  
40-jarig lidmaatschap van Jan Schijff bij onze club.Er heeft ook een uitgebreide 
discussie plaatsgevonden over hoe wij verder moeten met de interne competitie 
nu we te maken hebben met een dalend ledenaantal en hoe we de clubavonden 
levendig houden wat bezoekersaantallen betreft.  

Een commissie bestaande uit Cor v. Dusseldorp, Richard Kromhout, Arno 
Kooloos en Laura Andriessen zal voor de komende bestuursvergadering een 
uitgewerkt plan presenteren om komend seizoen voor ieder lid een 
aantrekkelijke interne competitie op te zetten. Nadat het bestuur hiermee 
akkoord is gegaan, zullen wij het aan de leden bekend maken. En gaan wij met 
dit voorstel aan de slag, mocht iemand nog aanvullingen hebben op het plan dan 
horen wij dat graag.  

Op de eerder genoemde vergadering hebben wij ook het besluit genomen om het 
3e team terug te trekken uit de landelijke competitie. Persoonlijk vind ik dit wel 
heel jammer maar het is met het huidige aantal spelers onmogelijk om een derde 
tiental op de been te houden. Laten we hopen dat er in de nabije toekomst weer 
een mogelijkheid komt om met drie tientallen op zaterdag te gaan spelen.  

Positief is dat er door Cor v. Dusseldorp een plan is opgevat om met een team 
deel te nemen aan de gezamenlijke competitie van de D.M.H.en de W.H.D.B. 
Dit team zal bestaan uit spelers die ook in de landelijke competitie spelen en wil 
gaan proberen de hegemonie van de Haagse en Rotterdamse clubs te 
doorbreken.  

Als laatste wil ik nog onder de aandacht brengen het heugelijke feit dat wij 
volgend jaar maart 75 jaar bestaan. Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten 
gaan: er is een commissie gevormd die op zich genomen heeft om het één en 
ander te organiseren. 
Ik wens iedereen een prettige vakantie toe en voor degenen die het dammen niet 
kunnen laten veel succes op de diverse zomertoernooien toe.  

Rinus Kromhout  
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Van de redactie  

Er zijn niet zoveel uitslagen in dit nummer, om dat de externe natuurlijk al een 
poosje is afgelopen, maar er valt des te meer proza te genieten. Bij deze onze 
grote dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd, soms geheel vrijwillig!  
Zo zijn er de verslagen van het kampioenschap van Rijnsburg en diverse 
toernooien (sneldammen, de beker, HF aspiranten) en ook extra's zoals het 
jubileum van Jan Schijff, dammen in Cambridge (van onze groningse 
buitenlandcorrespondent) en weer een levensbeschouwelijk stukje damdenken 
of doemdenken van de clubfilosoof. In dit blad komen we ook meer te weten 
over de mens achter de dammer Jack van der Plas.  

RDC Nieuws  

Helaas kunnen we deze rubriek niet uitsluitend vullen met positief nieuws, soms 
bereikt ons ook een droevig bericht. Zo vernamen wij onlangs dat ons oud-lid  
Niek Imming op 7 mei j.l. is overleden. Hij was onder meer oprichter van de 
jeugddamclub en bleef RDC, ook nadat hij zijn dam-pet aan de wilgen hing, 
aandachtig volgen. Niek Imming is 80 jaar geworden.  

Uiteindelijk bent u er vorige week met z n allen aardig uitgekomen wat de 
zwangerschapspuzzel betreft. Nu horen we alleen dat er soort bij-oplossing was, 
omdat er stiekem nog iemand een kleintje verwacht: Dick van Dijk hoopt in juli 
ook een dammertje te krijgen. Dat gaat goed voor het nieuw te vormen viertal.  

Damnieuws  

Bij de persoonlijke kampioenschappen van de DMH werd Richard 
Kromhout glansrijk 1e, Frerik 2e en Eric-Jan 4e. Een mooie score voor 
RDC als geheel ook dus. 
Het sneldammen bij de DMH werd goed bezocht met 54 deelnemers. 
RDC had hierin een belang van bijna 20%. Arie Schoneveld wist knap de 
B-groep te winnen en plaatste zich daarmee voor het NK. Maar er waren 
meer RDC s die zich op het NK mochten bewijzen, lees meer op pagina 
21. 
In mei werd er ook weer gedamd in Salou, waar Gé Berbee en Jan Schijff 
een heerlijke vakantie hadden en Frerik 14e werd.  
Cor van Dusseldorp heeft voor het eerst in zijn damcarrière 4 maanden 
sabbatical genomen. We verwachten hem straks wel in topvorm tijdens 
Den Haag, Nijmegen en Stockholm. 
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Damkalender  

Vr 3

 
Jul 2009 Rabotoernooi ronde 4 

Vr 10

 
Jul 2009 Rabotoernooi ronde 5 

Vr 17

 

Jul 2009 Rabotoernooi ronde 6 
Vr 24

 

Jul 2009 Rabotoernooi ronde 7 
Vr 31

 

Jul 2009 Rabotoernooi ronde 8 
Vr 7

 

Aug 2009 Rabotoernooi ronde 9 
Vr 14

 

Aug 2009 Feestweek toernooi 
Vr 21

 

Aug 2009 Blitzdammen 
Vr 28

 

Aug 2009 Start clubkampioenschap 
Za 12

 

Sept 2009 Johan Kromhout toernooi 
Za 19

 

Sept 2009 start 1e ronde Nationale competitie 
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Jan Schijff veertig jaar lid van R.D.C.   

Op de ledenvergadering jl. is het jubileum gevierd van het 40-jarig jubileum van 
Jan Schijff. Aan het begin van de vergadering sprak de afgevaardigde van de 
Dambond Midden Holland, de heer Klaas te Bos, Jan toe en constateerde dat Jan 
iets had met grote getallen en dat hij niet allen een verdienstelijke dammer is 
maar ook een erkend hardloper en een niet onverdienstelijke kunstschilder. Jan 
is iemand die Klaas kent als een dammer die prominent aanwezig is op 
clubavonden. Hij feliciteerde Jan met het bereiken van deze mijlpaal en speldde 
hem de insigne op die bij het 40-jarig jubileum hoort.  

Hierna was het woord aan de voorzitter die de volgende woorden tot Jan sprak: 
"Veertig jaar lid van onze damclub, dat is niet niks, te meer daar je in al die jaren 
duidelijk aanwezig geweest bent in woord en in daad. Toen je lid werd, damden 
we in het gebouw van de hervormde kerk, genaamd Avondrust. Degenen die 
jouw een beetje kennen, zullen begrijpen dat wij daar maar kort gedamd hebben.  
Dat je naast het dammen ook nog hardlopen als hobby had, zal menig één 
verbaasd hebben, want als je daar een avond gedamd had, dan je kon vanwege 
acute ademhalingsproblemen de andere dag onmogelijk een goede loopprestatie 
neerzetten. De damzaal zag namelijk binnen korte tijd blauw van de rook. Zelf 
deed je daar ook aan mee, want de pijp was toen één van je damattributen. Met 
jou kwam er een hele nieuwe lichting dammers aan. Namen die daar bij 
hoorden, waren Ton Noort, Gert Cederhout, Joop Burgerhout, Arno Kooloos en 
Ton v. Hove.  

In die jaren werden we ieder jaar weer kampioen in onze bespiegelingen en jouw 
optimisme was daarin spreekwoordelijk. Helaas ging het meestal net mis. Je 
spelpeil ging snel omhoog want binnen zes jaar was je clubkampioen en 
behoorde in de jaren daarna tot de top van onze vereniging. In de 80-er jaren 
kwam dan toch het zo fel begeerde kampioenschap van de Z.H.D.B. met jouw 
als een van de dragende spelers.  

Ook heb je vele jaren het verslag voor de Rijnsburger geschreven. Hoeveel jaar 
precies hebben we helaas niet kunnen nagaan. Wat mij het meest opvalt bij jou 
als dammer is het feit dat je een verschrikkelijke hekel hebt aan verliezen en 
hoewel je zegt dat alleen voor de club alles geoorloofd is, meen ik te mogen 
zeggen dat je soms ook voor je zelf de grenzen van de reglementen opzoekt. 
Sinds een aantal jaren ben je met veel enthousiasme ook in het buitenland gaan 
dammen en is sinds jaar en dag Salou jouw toernooi. De eerste jaren als toeziend 
voogd van Teun maar de laatste keren ga je ook zonder hem en probeer je 
andere leden mee te krijgen. Volgens mij heb je dit jaar zelfs de beste prestatie 
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ooit geleverd. Je drive in het spelletje gaat zover dat je nog volop traint, al zeg je 
dan vaak dat je het al lang gezien had. En of dat nog niet genoeg is, speel je ook 
nog in Katwijk.  

Jan, namens de hele damclub wil ik je bedanken voor de vele jaren van 
damplezier die we met jouw hebben mogen beleven."  
Dit gezegd zijnde, kreeg Jan een taart met zijn beeltenis, welke door de 
vergadering met veel plezier werd opgegeten, en een cadeaubon voor 
schildersspullen.  

   

Rinus Kromhout, 
Mariëlle Meijer-Kromhout, 
Gé Berbee.
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Gongdammen  

Zo aan het einde van het kampioenschap van Rijnsburg en voor de start van het 
Rabobank-toernooi werd een gongdamavond en een sneldamavond 
georganiseerd.    

Frerik hadden we zo ver weten te krijgen om een gong te maken. Dat hij zelf die 
avond niet aanwezig was, zei volgens sommigen genoeg. We hadden niet alleen 
een gong. De gong werd vooraf gaan door een muziekachtig iets met een flinke 
bas eronder. En na 15 seconden klonk dan eindelijk die verlossende gong.  Deze 
15 seconden lang wachten, werd wat lang gevonden. Na de eerste ronde werd er 
op zoek gegaan naar een muziektechnicus die hier iets aan kon doen. Helaas was 
onze muziekleraar niet aanwezig deze avond. Enkele andere slimmerikken 
wisten het afspeeltempo wat te verhogen en de bas wat te dempen. Een seconde 
of 10 duurde het nu voor de gong klonk. Hierna werden nog vijftal rondes 
afgewerkt.    

De ene speler hield zich wat beter aan het verplicht zetten op de gong dan de 
ander, maar dat mocht de dampret niet drukken. 
De uiteindelijke winnaar werd Bas Messemaker gevolgd door.................... 
Aan het eind van de avond hadden we het gevoel in een dancing in Salou te zijn 
geweest in plaats van op een clubavond van RDC.   

Sneldammen  

De week daarna hadden we wederom een toernooi voor de afwisseling op de 
damkalender staan. Dit keer het sneldammen. Dit toernooi keert jaarlijks terug. 
De afwezigheid van de gong werd door een aantal leden als prettig ervaren. Er 
waren daarentegen ook spelers die de gong misten. Je bedenktijd is dan wel kort 
met sneldammen. Het voordeel is wel dat je je eigen tijdsverdeling kan maken.   

De meeste spectaculaire standen kwamen op het bord. Maar ook wat 
onverwachte dingen. Zo forceerde Rinus Kromhout tegen Richard Meijer een 1 
om 2 op zet 6. Ja, probeert u maar eens uit te vinden hoe dat tot stand kwam. 
Verder is het lastig om er nog meer over te schrijven. Als u op deze avond niet 
aanwezig was, dan heeft u echt wat gemist. 
Voor de mensen die het dan echt willen weten hierbij nog eventjes de twee 
kampioenen. Richard Kromhout en Martijn Boekee wonnen hun klasse.  
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Verslag A-groep  

De vorige keer liet ik jullie achter bij de streep , die Mariëlle op meedogenloze 
wijze had geslachtofferd voor plaatsing in de elitegroep. De oplettende lezer had 
toen kunnen zien dat we gezellig met zijn negenen zouden gaan strijden om het 
Kampioenschap van Rijnsburg. Het achttal dat de streep achter zich had 
gelaten, aangevuld met de kersverse papa Pieter-Jan. 
Daar was echter buiten de spreekwoordelijke waard gerekend. Cor besloot zich 
onder verdachte voorwendselen (een sabbatical , ja, ja...) terug te trekken, 
zodat we nog met acht over bleven. Om alle groepen een beetje gelijkmatig te 
verdelen, werd Arno de toegang tot onze groep ook ontzegd. Oftewel nog zeven. 
Terwijl er nog nauwelijks een schijf is gezet, kwam Pieter-Jan tot de conclusie 
dat zo n klein kindje toch wel veel tijd van je vraagt. De ooit vrije vrijdag was 
ineens zo vrij niet meer.  

En toen waren er nog zes... Zo is je groep te groot en moet je iemand afstaan aan 
de B-groep en zo heb je plotseling de kleinste groep. Het kan verkeren. 
Desondanks begonnen we allemaal met goede moed aan de competitie. 
Gelukkig had deze competitie  net als het clubkampioenschap  de nodige 
spanning. Zelfs een klein beetje over wie nu eerste zou worden. Het spannendste 
deel was echter ook hier niet de eerste plaats. Wat was het dan, hoor ik u 
denken. 
Vijf potjes in tien weken, dat kan natuurlijk nooit moeilijk zijn. Tijd zat. Het zal 
ongetwijfeld door gemakzucht komen dat het uiteindelijk nog spannend werd... 
of we de wedstrijden wel gingen halen.   

Frerik wist zich binnen twee rondjes al volstrekt kansloos voor een klassering 
enigszins in de buurt van de top met twee dikke nullen. Één van de nullen was 
weliswaar de schuld van de klok, maar toch. Waarschijnlijk was het daarom dat 
hij in het restant van de competitie veelvuldig gebruik maakte van de 
mogelijkheid zich af te melden. Erg frustrerend voor zijn tegenstanders, dus hij 
heeft beloofd dat nooit meer te zullen doen. Of hij zich dat nog weet te 
herinneren is alleen de vraag. De tijd zal dat moeten leren...  

Richard K was de enige die zich wist te onttrekken aan de blamage mogelijk niet 
op tijd klaar te zijn. Hij had blijkbaar alleen niet zo veel geleerd van zijn eerdere 
aanvaring met Bas en Eric-Jan. Net als tijdens het clubkampioenschap wist hij in 
die partijen geen potten te breken en bleef hij met lege handen achter. Veel 
kanonnenvoer , lekkere hapjes of blijmakers waren er alleen niet in de A-

groep, zodat hij eindigde op een toch wel enigszins teleurstellende gemiddelde 
score. 
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De rest? Allemaal pas klaar op de laatste vrijdag. Eentje die toch nog een beetje 
uniek werd. Door al zijn afzeggingen met meer of minder goede redenen moest 
hij de laatste ronde nog tegen Eric-Jan. Maar hij moest ook nog tegen Rinus. 
Beide tegenstanders gingen akkoord met een toch wel uniek einde van de 
competitie: een simultaanwedstrijd. Ze waren niet gehaaid genoeg om ver uit 
elkaar te gaan zitten, maar wat niet is kan nog komen.  

Waar Rinus zich voor de A-groep had weten te plaatsen door in het 
clubkampioenschap goede partijen ook goed af te ronden, had hij in het 
kampioenschap van Rijnsburg veel pech. Hier en daar een zetje en een flauw 
eindspelgrapje weerhielden hem van een hoge notering. Uiteindelijk wist hij 
alleen Eric-Jan een puntje af te snoepen. 
Eric-Jan kwam tijdens de simultaanpartij tegen Frerik onder zware druk te staan, 
maar knokte zich sterk terug. Uiteindelijk was het een gelijkwaardige remise, al 
is dat natuurlijk eigenlijk een pleonasme. Bij een remise is er immers per 
definitie geen winnaar, dus zijn beide partijen even sterk uit te bus gekomen.   

Is er nog één partij over, die van Bas tegen Richard M. In de competitie zelf was 
al gauw duidelijk dat Bas op jacht was naar de fel begeerde dubbel , de 
combinatie clubkampioen / kampioen van Rijnsburg. Alleen Richard M kon hem 
nog enigszins bijhouden, de anderen lagen al gauw op eerbiedige achterstand. 
Alleen als Richard M de laatste ronde van Bas won, mocht hij zich kampioen 
van Rijnsburg noemen, in alle andere gevallen werd hij tweede. De vele 
remisevarianten kundig ontwijkend wist Richard M uiteindelijk toch in hevige 
tijdnood... in een simpel zetje te lopen.  
De dubbel van Bas is dan dus ook verdiend. De eindstand geeft een iets 
vertekend beeld van de spanning die er wel degelijk was. Alleen jammer dat Bas 
dat zelf niet wist. Zijn reactie na afloop van de laatste partij: speelden we nog 
ergens om dan?  Tja...     

1 Bas Messemaker 5  9  
2 Richard Meijer 5  6 
3 Eric-Jan van Reenen 5  5  
4 Richard Kromhout 5  5 
5 Frerik Andriessen 5  5  
6 Rinus Kromhout 5  1     
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Richard Meijer  

Verslag B-groep  

De B-groep, tja waar zal ik eens beginnen. De meest opvallende zaken of de 
winnaar. Wat opviel was dat Jan Schijff in deze groep maar liefst de helft van 
zijn partijen wist te verliezen. Terwijl wij toch 6 keer van Jan achteraf hoorden 
hoe goed hij had gespeeld. Waar het misging bij hem, ja dat weet niemand. Nou 
ja, misschien zijn tegenstander wel. 
De andere Jan, Jan Oudshoorn, had tijdens het clubkampioenschap diverse keren 
tegen mij geroepen fijn hé, ploeteren in zo n hoge groep . Volgens mij was 
deze zin nu op hemzelf van toepassing. Hij haalde uiteindelijk een remise. En 
niet tegen de minste speler: tegen Cees van den Bosch wikkelde Jan af naar een 
keurig remise. Ook Cees van de Bosch zelf had een mooi rijtje uitslagen. Twee 
gewonnen, 2 remise en 2 verloren.  Best knap om dat zo voor elkaar te krijgen.  
Arno Kooloos gebruikte dit toernooi om nieuwe gedurfde spelvormen uit te 
proberen. De meest fantastische standen zagen we op het bord. Het was echt 
genieten. Degenen die het niet gezien hebben, hebben echt wat gemist. 
Verder zaten de twee dames in deze groep. Lange tijd streden ze samen met Arie 
Schoneveld om de hoogste treden van de ladder. Pas in de onderlinge 
confrontatie viel de beslissing tussen deze drie. U zult begrijpen dat het 
superspannend was. Het verlies van Mariëlle tegen Arie kwam haar duur te 
staan. Dit betekende dat ze tweede werd in plaats van eerste. Laura wist tegen 
beiden keurig remise te spelen. Echter Laura verloor van Cees en zakte daardoor 
weg van de koppositie. Arie was uiteindelijk degene die geen enkele partij 
verloor. Hij stond slechts 2 remises toe, tegen Laura en Jan Schijff. De 
oplettende lezer begrijpt inmiddels al dat Arie zich de kampioen van de B-klasse 
mag noemen.  

Eindstand :

    

1. Arie Schoneveld

 

6 - 10

 

2. Mariëlle Meijer-Kromhout

 

6 - 9 

 

3. Laura Andriessen

 

6 - 8

 

4. Cees van der Bosch

 

6 - 6

 

5. Arno Kooloos

  

6 - 4

 

..  Jan Schijff

  

6 - 4

 

..  Jan Oudshoorn

  

6 - 4

  

Mariëlle Meijer-Kromhout
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Verslag C-groep  

Het was weer spannend in groep C, zowel bovenin als onderin.  
Jac was kampioen geworden in de tweede klasse, waardoor hij vrijgesteld was 
van degradatie in deze klasse. Jac moest nog een beetje wennen aan het niveau 
in groep C, maar hij kan het volgend jaar met frisse moed opnieuw proberen. Hij 
haalde 2 punten.  

Op de 6e plek is Steven geëindigd. Het liep niet zo lekker, maar hij haalde wel 
een mooie remise tegen Martijn. Jan P. vinden we terug op plek 5. Ook met hem 
is het wel eens beter gegaan, hij haalde deze keer maar 5 punten. Jasper heeft 6 
punten uit 6 wedstrijden gehaald, een mooie score. Tel hier de winst op Jan P. 
bij op en we kunnen spreken van een geslaagd debuut in groep C

  

Op de derde plek is Martijn gefinisht. Hij deed lang mee om het kampioenschap, 
won zelfs van Nico, maar het lukte net niet. Hij eindigde op een mooie 3e plaats. 
Dan Kees, hij stond lang bovenaan. Weken achter elkaar was hij te bewonderen 
op die mooie 1e plaats. Maar toen kwam Nico. Nico moest heel wat partijen 
inhalen, maar was wel verplicht om die allemaal te winnen, wilde hij nog 
kampioen kunnen worden. Helaas voor Kees lukte Nico dit, waardoor Kees 
tweede werd en Nico kampioen van de C groep. 
Gefeliciteerd!  

Dan voor de volledigheid nog even de eindstand:  

1. Nico Mul   

 

6-10 
2. Kees Majoor  

 

6-9 
3. Martijn Boekee  

 

6-7 
4. Jasper Verhoef  

 

6-6 
5. Jan Parlevliet  

 

6-5 
6. Steven den Hollander 6-3 
7. Jac van Delft  

 

6-3  

Laura Andriessen 
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Verslag D-groep   

De spanning zat er in deze groep tot het einde goed in. Vooral in de voorlaatste 
ronde leek zich een sensatie te gaan voltrekken Hans Andriessen wist Anton v. 
Dusseldorp met goed spel naar de rand van de afgrond te spelen. Helaas voor 
hem wist Anton ternauwernood te ontsnappen en bereikte hij de voor hem 
veilige remisehaven. Hans, die in de laatste ronde van Nico Schoneveld moest 
winnen om nog gelijk te eindigen, kon dit kunststukje niet klaren. Maar Nico 
wordt dan ook niet voor niets de grijze haai genoemd. Piet v. Egmond nestelde 
zich op een keurige gedeelde 2e plaats. 
Teun de Kluyver was het hele toernooi te vinden in de bovenste helft en had nog 
even uitzicht op de titel, maar helaas voor hem worden remises maar met 1 punt 
beloond. Gert v.Delft speelde een voor hem wisselvallig toernooi, maar zoals 
Gert altijd zegt, het gaat om het plezier wat je aan dammen beleeft, want van het 
resultaat moet je niet wakker liggen.Jan Lute zag zijn inspanningen dit keer 
beloond met een remise en gaat zich toch steeds beter verweren. 
Als laatste kom ik dan bij de kampioen Anton v. Dusseldorp als enige 
ongeslagen en uiteindelijk 2 punten voor op de naaste concurrenten.Een terechte 
winnaar die opnieuw heeft laten zien dat het ook met dammen aankomt op inzet 
en passie voor het spel. 
Anton van harte gefeliciteerd!   

1 Anton van Dusseldorp 6   9 
2 Piet van Egmond 6  7 
3 Hans Andriessen 6  7 
4 Nico Schoneveld 6  6 
5 Gert van Delft 5  5 
6 Teun de Kluyver 6  5 
7 Jan Lute 5  1    

Rinus Kromhout  
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De beker  

DMH 
Het begon natuurlijk met het spelen van de DMH-beker. Net als afgelopen jaar 
werd het weer op zaterdag georganiseerd in Hazerswoude. Al in een vroeg 
stadium hadden Frerik en Richard Meijer aangegeven mee te willen spelen. 
Gelukkig was ook Eric-Jan bereid mee te doen. Zo hadden we in ieder geval een 
viertal. Ik heb nog heel erg mijn best gedaan om ook een tweede of zelfs derde 
viertal bij elkaar te krijgen, maar erg veel enthousiastelingen kreeg ik hier niet 
voor. Snappen doe ik dat niet echt, want in de DMH kan je lekker veel winnen 
en wat is er leuker dan dat.  

Toen wij in Hazerswoude aankwamen, bleken we het te mogen opnemen tegen 
Samen Sterk, Leiden en Damlust. De eerste ronde speelden we tegen Samen 
Sterk en dit leverde weinig problemen op; alleen Frerik liet een remise toe. 
Damlust en Leiden speelden 4-4 dus we stonden al na 1 ronde aan kop. De 
tweede ronde tegen Leiden ging misschien nog wel gemakkelijker, Richard 
Meijer speelde remise tegen Evert Bronstering en de rest won gewoon zijn potje, 
dus onze tweede 7-1 was een feit. Samen Sterk beet in het stof tegen Damlust.  

Dit betekende voor de laatste ronde dat wij aan 4-4 genoeg hadden om kampioen 
te worden. Frerik bracht al vrij snel veel spanning in de wedstrijd door te 
verliezen. Gelukkig wist ik Hoogendoorn in een openingsvariantje van de 
subtoptraining te lokken en kon daardoor een enorme tijdsvoorsprong 
opbouwen. Dit plus mijn voordeel op het bord waren genoeg om de stand gelijk 
te trekken. Richard Meijer had het geluk dat van der Klis te lang op winst bleef 
doorspelen, waardoor Richard zelfs wist te winnen. Eric-Jan en van Eck maakte 
er helemaal een bonte partij van, waarbij in tijdnood, het per zet bijna wisselde 
wie er gewonnen stond, uiteindelijk werd dit remise en hadden wij dus al onze 
wedstrijden gewonnen en de DMH-beker. En ik was net als verleden jaar weer 
topscorer door al mijn wedstrijden te winnen.  

KNDB 
Omdat wij vorig jaar ook al derde waren geworden in de KNDB-beker 
betekende dit dat wij twee teams mochten afvaardigen naar de KNDB-beker.  

Arjen zou erbij komen in het eerste team en de werving voor het tweede team 
ging ook wel aardig. Totdat Frerik en Laura mij doodleuk meedeelden dat ze een 
bruiloftsfeest hadden van hun opa en oma waar ze niet onderuit konden komen. 
Daarnaast kreeg ik nog meer afmeldingen, vanwege vakantie, etc. Dit betekende 
dat ik een week voor de landelijke beker ipv 9 potentiële spelers, er nog maar 
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vijf overhad. Gelukkig wilde Marc in het eerste team invallen en waren Eric en 
Gera zo aardig om het tweede team te komen versterken, zodat de schande van 
terugtrekken ons bespaard bleef!  

Het eerste bekerteam speelde tegen SNA uit Heerhugowaard en was eigenlijk na 
2 uur spelen al kansloos. Richard Meijer verloor een schijf en gaf meteen op, 
omdat er weinig meer te redden viel. De andere drie partijen werden nog wel 
spannend opgezet, maar bleken uiteindelijk allemaal naar nadeelremises te 
lopen.  

RDC 1   

 

 SNA Heerhugowaard 

 

3-5 
Richard Kromhout  Benno van Straten 1-1 
Richard Meijer  Mike Koopmanschap 0-2 
Arjen de Mooij  Ivo de Jong   1-1 
Marc Breme  Erik van Kampen 1-1  

Het tweede bekerteam hield langer stand tegen de Zaanstreek. Na drieënhalf uur 
ging het mis bij Mariëlle die in een heftige aanval een kleine combinatie over 
het hoofd zag. Eric en Gera gingen allebei de mist in tijdens de tijdnood en 
brachten ook geen punten binnen. Tenslotte speelde Jan Schijff een knappe 
remise tegen een tegenstander met bijna 200 ratingpunten meer.  

Zaanstreek   RDC 2    7-1 
Ruud Groot Eric Hogewoning  2-0 
Jan de Ruiter Mariëlle Meijer - Kromhout 

 

2-0 
Piet Smit Gera Hol    2-0 
Daan van Os Jan Schijff    1-1  

Een weinig succesvol bekertoernooi kunnen we dus wel zeggen. Ik hoop dat 
volgend jaar de animo groter is en dat we onze titel in de DMH kunnen 
verdedigen en landelijk weer wat verder gaan komen.  

Richard Kromhout 
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Verslag halve finale aspiranten Groningen  

Van 27 april tot en met 1 mei heb ik de halve finale gespeeld. Ik heb mij helaas 
niet geplaatst voor het NK. In mijn groep zaten: Jeroen Cremers, Richard 
Kempen, Arwin Lammers, Tobias Pohan Simandjuntak, Wouter Sipma, Heike 
Verheul en Ritchie Wijnker. Ik moest in Groningen spelen, dus maandag vroeg 
uit m'n bed zodat ik op tijd zou zijn voor de eerste ronde die zou begingen om 
12.30. Aanwezig was ik er rond 12.00. Het toernooi werd perfect georganiseerd 
door Henk Stroetinga, geassisteerd door Bram van der Leije.   

De start werd enkele minuten uitgesteld omdat nog niet iedereen aanwezig was. 
Toen later de eerste ronde werd gespeeld, moest ik tegen Tobias. Zelf had ik het 
gevoel dat ik wel aardig stond, maar op het eind liep ik in een heel simpele 
combinatie wat gelijk uit was. Na nog een uurtje gewacht te hebben, kwam het 
gezin waar ik de week zou doorbrengen mij ophalen en na een lekkere maaltijd 
gegeten te hebben ging ik terug naar de school waar een tafeltennistoernooi 
(waarvan ik laatste werd) gehouden zou worden en later zou er gevoetbald 
worden. Bij de voetbalwedstrijd hadden we besloten om de noordelingen tegen 
de niet-noordelingen te doen. De niet-noordelingen hadden een geweldige start 
maar later wisten wij (Arwin, Richard en ik) wel te winnen. Toen Jeroen en ik 
weer bij het gastgezin waren, gingen we onze partijen analyseren.  

De volgende dag werden er 2 rondes gespeeld, waarvan ik de eerste ronde tegen 
Wouter moest spelen. Van te voren dacht ik helemaal kansloos te zijn, alleen 
kwam ik niet echt in de problemen en werd het een remise. Toen was er een 
maaltijd op de speellocatie met een speciale kok die al 20 jaar in de keuken 
stond; alleen was het probleem dat bijna niemand zijn eten lekker vond. De dag 
ervoor was nog gevraagd wie er geen witlof lusten, waarbij Tobias zijn hand 
opstak. Toch had hij een beetje geproefd en hij vond het zo lekker dat hij na 
afloop vroeg om het recept. Daarna moest de derde ronde gespeeld worden en 
speelde ik tegen Jeroen. Eigelijk werd ik een beetje weggespeeld, maar toen zag 
ik dat er een combinatie naar dam inzat ten koste van 1 schijf die ik toen maar 
nam; alleen kon Jeroen dan ook een dam halen. Toen dacht ik later de remise te 
vinden, alleen die bleek niet te kloppen anders zou ik op oppositie verliezen. 
Daarvoor had ik al wel een schijf geofferd en toen Jeroen er nog 1 won heb ik 
maar opgegeven.  

Op woensdag moesten er opnieuw 2 rondes gespeeld worden. Eerst tegen 
Ritchie, die ik heb verloren omdat Ritchie een goede halve-hekstelling nam die 
goed was en die ik niet af kon halen en later verloor ik een schijf dus gaf ik maar 
op. Toen werd er weer gegeten op de speellocatie, er was alleen een andere kok. 
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Ze had een lekkere maaltijd gemaakt en met goede moed ging ik naar de vijfde 
ronde. Dit liep helaas helemaal superfout want ik kwam na 21 zetten al een 
schijf achter omdat ik een flankaanval eraf haalde, maar toen kon Heike een 2 
om 3 uithalen. En toen ik 10 zetten later in een 3 om 5 trapte, gaf ik maar op. 
Voor de rest waren er tijdens de tweede partij van de dag allemaal hooligans met 
hun gabbermuziek en kale koppen op het schoolplein. Toen ze door Henk 
verjaagd werden, kwamen er een kwartier later 3 andere jongens met radio s met 
een soort van hardstyle muziek het plein op, dus die moesten ook vertrekken.  

Op Donderdag moesten we 1 partij spelen en daarna zouden we de stad ingaan 
om de Groningse sfeer te proeven tijdens Koninginnedag. Tijdens de partij kon 
je ook naar een andere kamer met drinken eten etc. Daar stond ook een TV 
waarop we dus konden zien hoe er een gek met een auto door de massa reed. De 
partij tegen Arwin liep een beetje saai met veel geruil en op het eind had ik het 
beter aan moeten pakken om de stand beter te krijgen, maar helaas trapte ik in 
een zetje van Weiss. Als ik daar niet in zou trappen, had ik wel remise kunnen 
maken. Toen iedereen klaar was, gingen we de stad in waar alle activiteiten wel 
door gingen. Er was wel een ander probleem, we waren onderweg elkaar 
kwijtgeraakt met als gevolg dat Heike, Wouter, Jeroen en ik op zoek gingen naar 
Arwin, Richard en Tobias. Na 3 keer rond een groot gebouw rond te hebben 
gelopen, hadden we ze uiteindelijk gevonden waarna we naar een markt gingen. 
Daar was het ook heel druk, dus stonden we een kwartier vast. We besloten 
terug te lopen, maar onderweg kwamen we een denksporten toernooi tegen. 
Daar zat geen dammen bij, maar wel spellen als schaken, Go, bridge en andere 
kaartspellen. Heike en ik besloten om tegen elkaar te schaken. De eerste partij 
wist ik te winnen, de tweede Heike. Toen gingen we terug naar de school en 
speelden we nog een paar toernooitjes tafeltennis. Die avond zouden we gaan 
bowlen. Her eerste potje ging ikzelf aardig van start, alleen de echte topper was 
arbiter Johan Rademaker die de ene na de andere strike/spare gooide. Bij het 
tweede potje wist Wouter weer goed te gooien en opgeteld was hij de beste. In 
de avond weer terug lopen met Jeroen toen we een leuke dronken groep zagen 
die achter elkaar van de fiets vielen.  

Vrijdag was alweer de laatste partij en ik vond dat het tijd werd voor een 
winstpartij. Er was ook koffie. Koffie in de ochtend/middag is lekker omdat je 
dan een beetje wakker word. Probleem was dat ik er iets te veel ophad namelijk, 
waardoor koffie een oppepper lijkt, want tegen Wouter had ik ook al lekker wat 
koffie op. Tegen Richard liep de partij wel goed nadat plan hekstelling mislukt 
was. Hij nam een flankaanval en ik leek een schijf te kunnen winnen op lange 
termijn tot dat ik in deze stand kwam:   
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Hier vervolgde ik met 14-20 en win ik een 
schijf, maar beter was om een combinatie te 
nemen: 30. 23-28 31. 33x22 13-19 32. 24x11 
6x37 33. 42x31 21x43  al word er anders 
geslagen: 31. 32x23 21x43 32. 34-29 43x34 
33. 29x40 win je een schijf. Maar door 14-20 
word ook een schijf gewonen, want er werd 
gevolgd met 34-29.  
Nadat ik later een schijf moest offeren en 
Richard er probeerde door te komen wist ik 
enkele schijven erbij te winnen in een 5 om 1 

gaf hij op. 
Bij de prijsuitreiking werden eerst de gastgezinnen bedankt met bloemen. Toen 
had Rik Keurentjes het woord namens de KNDB en werden er prijzen uitgereikt 
voor de activiteiten. Jeroen kreeg de prijs voor beste tafeltennisser, ik zelf kreeg 
de prijs voor de fanatiekste voetballer en Wouter voor de beste Bowler. 
Daarna werden de normale prijzen uitgereikt, waarvan ik een madaille kreeg 
voor mijn zevende plek. Jeroen werd derde, Ritchie tweede en Wouter eerste. 
Toen er nog verscheidene foto s gemaakt werden, ging iedereen naar zijn/haar 
eigen huis.  

1. Wouter Sipma 11 
2. Ritchie Wijnker 9 
    Jeroen Cremers   9 
4. Heike Verheul 8 
    Tobias Pohan Simandjuntak 8 
6. Arwin Lammers 6 
7. Steven den Hollander 3 
8. Richard Kempen 2   

Steven den Hollander  
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Zilver op NK Sneldammen  

Zaterdag 13 juli was het NK sneldammen in Utrecht. RDC was goed 
vertegenwoordigd in 4 verschillende categorieën.  
Steven (aspirant) deed zijn best in de voorronde en kwam in de tweede 
finalegroep terecht, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een 15e plaats.  
Arie speelde mee in de B-categorie en plaatste zich s ochtends makkelijk voor 
de finalepoule. s Middags bleek het allemaal wat minder makkelijk te gaan, en 
zat er niet meer in dan een 7e plek. 
Mariëlle en Laura kwamen in actie bij de dames. Beiden hadden een barrage 
nodig om in de finalepoule te komen. Mariëlle streed met 2 andere dames om 
die felbegeerde plek. Aan het eind van de barrage bleek Mariëlle de meeste 
punten behaald te hebben en plaatste zich zo mooi voor de finale. Laura hoefde 
maar tegen een tegenstandster te spelen, en ook zij plaatste zich voor de 
finalepoule. Die middag ging het wat minder met beide dames. Laura wist nog 
wel te winnen van de latere kampioene, maar verloor de laatste 3 rondes, 
waardoor er niet meer in zat dan een 7e plek. Mariëlle had nog een kleine 
eindsprint, maar ondanks dat kwam ze niet verder dan de 6e plaats. 
Dan Frerik. Hij plaatste zich met gemak voor de finale. Hier ging het wel aardig, 
maar verloor vroeg in de middag een partij, waardoor hij feitelijk uitgeschakeld 
was voor het kampioenschap. Hij won wel van de latere kampioen, maar dit 
mocht niet baten. Hij behaalde wel een mooie 2e plek. 

   

Laura Andriessen    

  

Service Apotheek Rijnsburg 
Anjelierenstraat 4 
2231 GT Rijnsburg 
Tel:071-4079114 
Fax:071-4079115 
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Website: www.apotheekrijnsburg.nl 
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Ruime openingstijden, vrijdagavond en zaterdag  
24-uurs zorg gegarandeerd  
Spreekuren met apotheker en verpleegkundigen 
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Dammen in Cambridge  

Het Engelse stadje Cambridge is beroemd vanwege één van de oudste en beste 
universiteiten ter wereld: the University of Cambridge. Volgens hun website geven 
ze opleidingen 'for the brightest and best'. Heel mooi natuurlijk, maar het is wel 
jammer dat al die studenten daar, die tot 'the brightest and best' behoren, hun 
intelligentie verspillen aan hun studie en wetenschap, in plaats van iets veel 
nuttigers, zoals dammen. Reden genoeg voor mij dus om de studenten daar eens op 
te zoeken en ze wat nuttige dingen met hun hersenen te laten doen, in plaats van die 
saaie wetenschap. 
Cambridge is niet alleen bekend om zijn universiteit, maar functioneert ook als het 
rolmodel voor 'britsheid'. In niet één andere stad of streek in Engeland zijn de 
mensen zo typisch Engels als hier. Nergens draagt men zoveel ruitjespatronen op de 
kleding als in Cambridge. Nergens zie je zoveel bolhoeden en paraplu's. Nergens 
eet men meer 'fish and chips'. Nergens gedraagt men zich zo erg volgens de regels 
van 'gentleman' of 'lady'. En bovendien: nergens in Engeland spreekt men meer 
'decent' Engels. Om hier de mensen het dammen bij te brengen moest ik dus wel 
wat concessies doen. Dammen met een Engels sausje zeg maar. Anders had ik 
niemand kunnen overhalen een partij te spelen. 
En zo had ik uiteindelijk een student genaamd Stuart kunnen overhalen. Volgens 
Engels gebruik moest er wel een referee bij zijn (officieus of niet, bij elke wedstrijd 
hoort een scheidsrechter) en twee sportcommentatoren (Ted en Rupert). Aangezien 
het wedstrijdverslag van Ted en Rupert niet door mij te overtreffen is, heb ik dat 
maar gewoon gekopieerd voor dit stuk. Helaas in het Engels, maar sommige teksten 
laten zich niet naar het Nederlands vertalen.  

Wedtsrijdverslag door Ted (T) en Rupert (R) 
T: Well then, the sky is a bit cloudy, but no rain as of yet.  Excellent conditions for 
the draughts match between Stuart en Fons that is about to begin. 
R: Yes Ted, still dry indeed. Let us hope the weather remains like that. And the 
referee gives the signal to the gentlemen to start the game. 
T: And Stuart in white makes his first movement... 
R: And there it goes... 
T: Very fine movement by Fons, the player in black... 
R: Yes Ted, excellent movement... Looks like a question mark is hanging over 
Stuart... 
T: Why, Stuart seems to have an answer to everything! 
R: Yes, excellent movement by Stuart it was, Ted... He seems very pleased with 
himself and he has every right to be so... 
T: Fons is changing the pattern again...  
R: Why, so far a very fine game... 



  
R D C 23

T: Yes Rupert, the dog's bollocks so far... 
R: Crickey! Ted is giving away two stones! And now he is going for a threesome! 
T: Look at Fons' facial expression! This is not really his cup of tea... 
R: And the game is going on... 
T: A look at Stuart's clock shows he hasn't got much time left... 
R: Yes Ted, he's getting under increasing pressure... Still one stone ahead though... 
T: Yes, Fons has to turn every stone to get in line with Stuart... 
R: Just a few seconds left for Stuart now... He's really suffering from the pressure 
now... Can he make it in the due time? 
T: Yes! His 50th movement! Just in the nick of time! Not a great movement 
though... 
R: But have a look at that! Fons is smelling blood and is winning a stone back! And 
the crowd goes bananas! 
T: Tight game again... 
R: Not much clouds in the sky anymore, nor in the game. Seems like it's really tight 
indeed... 
T: And the gentlemen agree to have a draw... The referee blows his whistle three 
times to mark the end of the game... 
R: And an excellent game it was... 
T: Yes Rupert. All in all, at the end of the day, it was draughts that won the match.  

Aldus Ted en Rupert. Een leuke partij tegen Stuart dus. Maar helaas zag Stuart toch 
niet echt wat in een vervolg. Cricket blijft nog altijd zijn favoriete sport. Daar gaat 
ie dan, weer één van de 'brightest and best' die zijn talent verspilt aan studeren, 
wetenschap en cricket.        

Fons van der Plas  
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Damdenken of Doemdenken 5  

Al een paar jaar praten ze regelmatig over de twee senioren. Zelf vond ik het ook 
wel leuk een paar jaar geleden 80 te worden. Het klinkt lekker, heel anders dan 
79. Een geweldige sprong. Maar, zoals je achter het dambord veel meer tijd 
verspeelt met denken dan met zetten, zo verspeel je als dammer ook veel tijd 
met denken over het leven. Dat zit in je damaard. Je ziet om je heen de één na de 
ander 80 worden. Op lijsten zie je dat er erg veel mensen de 80 gepasseerd zijn. 
Geleidelijk maakt de desillusie zich van je meester, dat je niets bijzonders bent 
met je tachtig jaren. De meeste mannen halen het wel om 80 te worden! 
De tachtig  twintig regel 
Er is een regel, die in veel situaties opgaat. Als je het gemiddeld loon neemt in 
een bedrijf, dan zie je in tachtig van de honderd gevallen, dat tachtig procent van 
de werkers een salaris hebben van minder dan dat gemiddelde en twintig procent 
van het personeel een hoger salaris hebben dan dat gemiddelde. Een bakker 
verdient 80 procent van zijn inkomen op twintig procent van zijn producten. Op 
honderden situaties is deze regel toepasbaar. Maar je moet dat twintig  tachtig 
natuurlijk niet te precies nemen. Een schijf staat ook niet altijd precies midden 
op zijn vakje. Dus de regel is Ongeveer tachtig 

 

twintig procent . 
Tachtig is niet oud  

Gemiddeld worden wij, Nederlanders in deze eeuw, ongeveer 78 jaar. Dat 
betekent, dat 80% van de  mannen ouder dan 78 moeten worden, om het goed te 
maken dat diverse mensen al sterven, voordat ze tien, twintig, dertig of veertig 
zijn. Bedenk wel, als iemand op tienjarige leeftijd overlijdt, moeten er om zo te 
zeggen veertien mensen gemiddeld 85 worden om dat te compenseren. Voor 80 
jarigen is er een probleem. Ze worden meestal niet honderd, en 150 worden is er 
al helemaal niet bij. Want dan zou er maar één nodig zijn om het verschil van de 
tienjarige overledene te compenseren. Dus er zijn heel veel mensen van boven 
de 80 nodig om dat gemiddelde van bijna 80 te vestigen. Daarom kun je tachtig 
eigenlijk niet oud noemen.  
Ruim 70  tot 75% van de Nederlandse mannen moet 80 worden om dat 
gemiddelde waar te maken!  Dat betekent, dat tachtig worden geen kunst is, 
meer normaal dan uitzonderlijk. En door na je tachtigste te sterven, werk je mee 
aan het omhoog houden van de levensverwachting, maar zelf heb je daar dan 
niets meer aan.        

Kl majoor   
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven?  

Wie ben je? 
Jack van der Plas  

Wanneer en waar ben je geboren? 
Ik ben in het Academisch Ziekenhuis Leiden (nu LUMC) ter wereld gekomen 
op 22 september 1977 en verder opgegroeid in Katwijk.  

Wat is je burgerlijke staat?  
Ongehuwd, maar ik heb al meer dan 2 jaar een vriendin, Marloes geheten, die uit 
Vianen komt en in Leiden woont.  

Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)? 
Na mijn VWO (Pieter Groen College in Katwijk) ben ik in Leiden rechten gaan 
studeren aan de Universiteit en afgelopen december heb ik daar mijn meestertitel 
in Europees- en Internationaal recht behaald.  

Hoe lang dam je al? 
Ik ben in 1992 bij de Katwijkse DamClub lid geworden, dus een jaar of 17 
alweer.  

Speel(de) je bij andere clubs? 
KDC dus  

Wat is je grootste prestatie op damgebied? 
Laatst ben ik derde geworden bij het sneldamkampioenschap van de DMH/ 
WHDB, dat was wel aardig. En in de afgelopen landelijke competitie had ik drie 
smurfen, ook wel leuk.  

Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld? 
Geen idee, misschien een nationale jeugddamdag. Wel vond ik het 
jubileumtoernooi dat ik met KDC in februari georganiseerd had, erg geslaagd. Ik 
heb daar niet meegespeeld, maar ik denk dat dat mijn keuze als "leukste 
toernooi" zou zijn.  

Van welke muziek houd je? 
Rock, hardrock, metal en af en toe pop/ pop-rock. Vooral de muziek uit de jaren 
'70 vind ik erg prettig om te beluisteren. Maar drs. P of Boudewijn de Groot is 
ook goed.  
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Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast) 
Wat betreft dammen wil ik mijn rating boven de 1000 krijgen en als dàt lukt de 
1100 benaderen. Qua andere ambities wil ik nog graag consul/diplomaat worden 
of een andere leuke ambtenarenfunctie krijgen, eventueel in het buitenland.  

Wat zijn je culinaire voorkeuren? 
Ik ben dol op Chinees (en dan voornamelijk de Indonesische gerechten), maar 
houd ook van Thais en Indisch (lekker pittig). Verder is Grieks altijd goed (veel 
vlees) en word ik ook blij van Italiaans. Tapas of varianten daarvan vind ik ook 
leuk en iets hollands als stamppot is ook best lekker.  

Wat is voor jou belangrijker: voetbal of dammen? 
Dammen, ondanks dat voetbal de nationale volkssport is en Katwijk meerdere 
voetbalverenigingen heeft en het lijkt of iedereen daar verstand van en een 
mening over moet hebben, heeft het spelletje noch de verenigingen mij ooit 
kunnen verleiden om me er ook maar gedeeltelijk in te verdiepen.  

Waar geniet je het meest van? 
Gezellig met mensen praten of spelletjes spelen in combinatie met een lekker 
biertje of een goede single malt whisky (persoonlijk vind ik Islay-whiskies 
favoriet en cask strenght geeft dat nog iets extra's).  

Wat moeten we nog van je weten wat hierboven nog niet aan bod is gekomen? 
Bij KDC vervul ik de rol van voorzitter en verder doe ik nog aan schermen op 
degen, waarbij ik in 2008 nog Nederlands StudentenKampioen ben geworden. 
Ook speel ik wekelijks mee met een pubquiz in Leiden, waar ik ook al weer vijf 
jaar woon, en waarmee ons team tot twee maal toe het WereldKampioenschap 
heeft weten te bereiken. In de zomer ben ik af en toe op het strand van Katwijk 
te vinden, waar ik als lid van watersportvereniging Skuytevaert soms op de 
catamaran (Hobie 16) van mijn vader vertoef. Verder zit ik voor de gemeente 
Katwijk in de SchoolSportCommissie, waar ik de functie van coördinator 
denksporten heb. Op het moment ben ik werkzaam voor de gemeente den Haag 
op de afdeling Milieu en Vergunningen, waar ik juridisch medewerker ben. Ik 
ben echter wel op zoek naar ander werk (tips zijn welkom).  

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.) 
Reindert Vetter  

Welke vraag wil je erbij? Welke vraag wil je eruit? 
Erbij: 
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In de hoop een soort correspondentiedamspel te beginnen dat uiteindelijk 
maanden zal duren en waar bijna heel RDC aan bijdraagt, wordt mijn vraag:  
Wat is je volgende zet? Als beginnetje is gespeeld 32-28, 18-23. Iedereen die 
gedwongen wordt, mag één volgende zet doen.  

Eruit: 
Wie ben je? Dat zou uit de antwoorden moeten blijken en als dat niet lukt, kan 
de vorige klokslag er op nageslagen worden.      
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Freriks Betere Jatwerk-Hoekje  

Ja hoor, daar ben ik weer! Dit keer heb ik maar liefst 8!!! doldwaze diagrammen 
bijeen weten te jatten. En dat om half 3 op een vrijdagavond. Blame it on the 
tentamens ofzo. In ieder geval, enjoy! (en niet meteen bij de antwoorden gaan 
kijken, Cor *foei!*)  

  

Diagram 1: 
Arjen Timmer  

  

Diagram 2: 25-30?  

  

Diagram 3. 

 

Diagram 4: Forcing 

 

Diagram 5. 

 

Diagram 6 

 

Diagram 7:25-20? 

 

Diagram 8:  
Zwart aan zet wint   

Antwoorden op volgende 
pagina 



  
R D C 30 

    

Oplossingen   

Diagram 1: 25-20 33-29 30-35 2-11-16-7 
Diagram 2: 33-28! 
Diagram 3: 24-19 36-31 34-30 28x30 33x13 30-24 27-22 39-33 43x5 
Diagram 4: 23-29! 30-25? 18-22 24-29 
Diagram 5: 26-21 27-22 32x21 21-17 42-37 38x20 36-31 48-42 39-34 25x5 
Diagram 6: 42-37-31 29-24 
Diagram 7: 23-29! 13-18 3-9 18-22 
Diagram 8: Deze ga ik niet verklappen. 
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