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Van de voorzitter 

Beste lezers, 

  

Het nieuwe seizoen belooft er één te worden met nogal wat veranderingen. 

Allereerst is op de ledenvergadering besloten om een ander speeltempo te 

gaan hanteren. De voornaamste reden is dat wij verwachten dat de K.N.D.B. op 

de korte termijn ook een verandering van het speeltempo zal invoeren en wij 

op deze manier al wat gewend zijn. Tevens was er de wens van degenen die 

afsluiten. Het wordt nu soms heel laat terwijl er ook de andere dag nog ge-

damd moet worden, dat wordt door het nieuwe speeltempo in ieder geval gro-

tendeels terug gedrongen. Op de achtergrond speelt bij dit besluit ook mee dat 

wij waarschijnlijk over niet al te lange tijd ons huidige home moeten verlaten, 

en het aannemelijk is, dat de vrijheid die we nu genieten wat betreft het sluiten 

van de lokaliteit er niet meer inzit. 

 

Het bestuur heeft in de afgelopen tijd een gesprek gevoerd met vertegenwoor-

digers van de gemeente Katwijk om de mogelijkheden te onderzoeken of wij 

een plaats kunnen krijgen in het voormalig gemeentehuis van Rijnsburg, dit 

multifunctionele gebouw moet ruimte gaan bieden aan een scala van Rijns-

burgse verenigingen en stichtingen. Hoewel wij veel zorgen hebben voor wat 

betreft de financiële haalbaarheid, hebben wij een intentie verklaring  onderte-

kenend. Deze verplicht ons nog tot niets maar geeft enkel en alleen aan dat wij 

geïnteresseerd zijn in dit hele gebeuren. 

 

Het is  alweer 11 jaar geleden dat de vorige voorzitter zijn handtekening zette 

onder de komst van het multifunctioneel centrum De Horn en onze deelname 

daaraan. Hopelijk komt het nu wel van de grond en kunnen wij in een prachtlo-

catie onze sport optimaal beoefenen. 

  

Wat het sportieve gedeelte betreft is het voor onze teams van groot belang dat 

zij het heroverde terrein weten te behouden en er in slagen om een stabiele 

factor te zijn in de klasse waarin zij nu spelen. 

Tot slot nog een oproep:  zaterdag 24 september is het Johan Kromhout toer-

nooi. Iedereen die zich nog niet heeft opgegeven, wordt dringend verzocht dit 

alsnog te doen. En ik kan jullie verzekeren, hiervan krijg je geen spijt, want dit 

toernooi is een echte aanrader voor iedere dammer. 

 

Rinus Kromhout 
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Van de redactie 
 

De redactie was erg verheugd om te zien dat vele van u de weg naar 

http://fmjd.org/dias2/ gevonden hadden. Dat scheelt ons een hoop tijd! 

Extra dank voor alle mooie verslagen van de zomerevenementen. Ga zo door! 

Maar schrijf eerst even 26 november in de agenda als volgende deadline. 

 

Damkalender 

Vrijdag 9-sep Clubkampioenschap  

Zaterdag 10-sep Jubileumtoernooi KNDB 

Donderdag 15-sep ODB Den Haag 2 - RDC Rijnsburg prov 

Vrijdag 16-sep Clubkampioenschap  

Zaterdag 17-sep DC Dordrecht - RDC Rijnsburg 

Zaterdag 17-sep RDC Rijnsburg 2 - VAD 

Vrijdag 23-sep Clubkampioenschap  

Zaterdag 24-sep Johan Kromhouttoernooi 

Woensdag 28-sep KDC Katwijk - RDC Rijnsburg prov 

Vrijdag 30-sep Clubkampioenschap  

Zaterdag 1-okt RDC Rijnsburg - Den Haag 

Zaterdag 1-okt 020 2 - RDC Rijnsburg 2 

Vrijdag 7-okt Clubkampioenschap  

Vrijdag 14-okt Clubkampioenschap  

Vrijdag 14-okt RDC Rijnsburg prov - Naaldwijk 2  

Zaterdag 15-okt SNA - RDC Rijnsburg 

Zaterdag 15-okt RDC Rijnsburg 2 - Denk en Zet Hardinxveld 

Vrijdag 21-okt Clubkampioenschap  

Donderdag 27-okt MDV Monster - RDC Rijnsburg prov 

Vrijdag 28-okt Bekertoernooi  

Zaterdag 29-okt RDC Rijnsburg - PWG 's-Gravenpolder 

Zaterdag 29-okt Samen Sterk - RDC Rijnsburg 2 

Vrijdag 4-nov Clubkampioenschap  

Vrijdag 11-nov Clubkampioenschap  

Vrijdag 11-nov RDC Rijnsburg prov - Naaldwijk 

Zaterdag 12-nov Micone - RDC Rijnsburg 

Zaterdag 12-nov RDC Rijnsburg 2 - Middelburg 

Vrijdag 18-nov Clubkampioenschap  

Vrijdag 25-nov Clubkampioenschap  

Vrijdag 25-nov RDC Rijnsburg prov - ODB Den Haag 2 
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Zaterdag 26-nov DEADLINE KLOKSLAG  

Zaterdag 26-nov RDC Rijnsburg - Zaanstreek 

Zaterdag 26-nov Ons Genoegen Utrecht- RDC Rijnsburg 2 

Vrijdag 2-dec Clubkampioenschap  

Vrijdag 9-dec Georgiev-toernooi  

Vrijdag 9-dec RDC Rijnsburg prov - KDC Katwijk 

Zaterdag 10-dec IJmuiden - RDC Rijnsburg 

Zaterdag 10-dec RDC Rijnsburg 2 - HDC Ons Doel Bereikt 

Vrijdag 16-dec Clubkampioenschap  

Vrijdag 23-dec Clubkampioenschap 

Vrijdag 30-dec Clubkampioenschap 

Vrijdag 6-jan Nieuwjaarstoernooi  

Vrijdag 2-maa Gongdammen 
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Roosters Clubkampioenschap Hoofdklasse 

 

 

Spelers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Cor van Dusseldorp                         

2 Richard Meijer                         

3 Richard Kromhout                         

4 Laura Andriessen                         

5 Mariëlle Meijer-Kromhout                         

6 Arie Schoneveld                         

7 Steven den Hollander                         

8 Arno Kooloos                         

9 Jan Oudshoorn                         

10 Eric-Jan van Reenen                         

11 Jan Schijff                         

12 Marc Bremer                         

 
Speelschema 
ronde  1 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 

ronde  2 12-7 8-6 9-5 10-4 11-3 1-2 

ronde  3 2-12 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8 

ronde  4 12-8 9-7 10-6 11-5 1-4 2-3 

ronde  5 3-12 4-2 5-1 6-11 7-10 8-9 

ronde  6 12-9 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4 

ronde  7 4-12 5-3 6-2 7-1 8-11 9-10 

ronde  8 12-10 11-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

ronde  9 5-12 6-4 7-3 8-2 9-1 10-11 

ronde  10 12-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

ronde  11 6-12 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 

 
Wedstrijdleider 
Richard Meijer (Laura Andriessen de eerste 3 rondes)  

 

einddatum clubkampioenschap: 24 februari 2012 

Speeltempo:     Fischer systeem: 60 min + 1 min per zet er bij. 

       Jeugd speelt met jeugdtijd: 1 uur p.p. 

Promotie degradatie regeling 
Groep A: nr. 1-8 Hoofdklasse 

Groep B: nr. 9-12 Hoofdklasse + 1-4 Eerste klasse 

Groep C: nr. 5-13 Eerste klasse   
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Roosters Clubkampioenschap Eerste klasse 
 

 

Spelers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Rinus Kromhout                           

2 Jac van Delft                           

3 Nico Mul                           

4 Marco de Leeuw                           

5 Martijn Boekee                           

6 Anton van Dusseldorp                           

7 Teun de Kluyver                           

8 Kees Majoor                           

9 Jan Lute                           

10 Gert van Delft                           

11 Jacob Hoek                           

12 Jan Parlevliet                           

13 Khartik Srirangam                           

 
Speelschema 
ronde 1 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 

ronde 2 14-8 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 1-2 

ronde 3 2-14 3-1 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 

ronde 4 14-9 10-8 11-7 12-6 13-5 1-4 2-3 

ronde 5 3-14 4-2 5-1 6-13 7-12 8-11 9-10 

ronde 6 14-10 11-9 12-8 13-7 1-6 2-5 3-4 

ronde 7 4-14 5-3 6-2 7-1 8-13 9-12 10-11 

ronde 8 14-11 12-10 13-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

ronde 9 5-14 6-4 7-3 8-2 9-1 10-13 11-12 

ronde 10 14-12 13-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

ronde 11 6-14 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-13 

ronde 12 14-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 

ronde 13 7-14 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 

    

Wedstrijdleider:      Rinus Kromhout 

einddatum clubkampioenschap: 24 februari 2012 

Speeltempo:     Fischer systeem: 60 min + 1 min per zet er bij. 

       Jeugd speelt met jeugdtijd: 1 uur p.p. 

Promotie degradatie regeling 
Groep A: nr. 1-8 Hoofdklasse 

Groep B: nr. 9-12 Hoofdklasse + 1-4 Eerste klasse 

Groep C: nr. 5-13 Eerste klasse  
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Teamsamenstelling en rooster RDC 1 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tot 

1. Laura Andriessen             

2. Marc Bremer             

3. Cor van Dusseldorp             

4. Eric Hogewoning             

5. Steven den Hollander             

6. Richard Kromhout             

7. M.M. Meijer-Kromhout             

8. Richard Meijer             

9. Eric-Jan van Reenen             

10. Thomas Wielaard             

 

 

Zaterdag 17-sep DC Dordrecht RDC Rijnsburg 

Zaterdag 1-okt RDC Rijnsburg Den Haag 

Zaterdag 15-okt SNA RDC Rijnsburg 

Zaterdag 29-okt RDC Rijnsburg PWG 's-Gravenpolder 

Zaterdag 12-nov Micone RDC Rijnsburg 

Zaterdag 26-nov RDC Rijnsburg Zaanstreek 

Zaterdag 10-dec IJmuiden RDC Rijnsburg 

Zaterdag 14-jan RDC Rijnsburg Constant-Charlois Rotterdam 

Zaterdag 28-jan RDC Rijnsburg Heijmans Excelsior 

Zaterdag 11-feb Van Stigt Thans 2 RDC Rijnsburg 

Zaterdag 25-feb RDC Rijnsburg TDV 2 

   

Zaterdag 10-mrt Nacompetitie Nationale competitie 

  

Teamcaptain : Richard Kromhout 

  Langevaart 87 

  2231 GB  Rijnsburg 

  (071) 8884496 

  nu990055512@hotmail.com  

  

mailto:nu990055512@hotmail.com
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Teamsamenstelling en rooster RDC 2 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tot 

1. Martijn Boekee             

2. Gera hol             

3. Albert Huisman             

4. Nico Mul             

5. Arno Kooloos             

6. Jan Parlevliet             

7. Jack van der Plas             

8. Arie Schoneveld             

9. Jan Schijff             

10. Casper Vroegop             

11. Marco de Leeuw             

 

 

Zaterdag 17-sep RDC Rijnsburg 2 VAD 

Zaterdag 1-okt 020 2 RDC Rijnsburg 2 

Zaterdag 15-okt RDC Rijnsburg 2 Denk en Zet Hardinxveld 

Zaterdag 29-okt Samen Sterk RDC Rijnsburg 2 

Zaterdag 12-nov RDC Rijnsburg 2 Middelburg 

Zaterdag 26-nov Ons Genoegen Utrecht RDC Rijnsburg 2 

Zaterdag 10-dec RDC Rijnsburg 2 HDC Ons Doel Bereikt 

Zaterdag 14-jan Leids Damgenootschap RDC Rijnsburg 2 

Zaterdag 28-jan Constant-Charlois Rotterdam 2 RDC Rijnsburg 2 

Zaterdag 11-feb RDC Rijnsburg 2 GDC Gorinchem 

Zaterdag 25-feb Kennemerland RDC Rijnsburg 2 

   

Zaterdag 10-mrt Nacompetitie Nationale competitie 
 

Teamcaptain : Arie Schoneveld   

  Oranjelaan 99   

  2231 DG  Rijnsburg 

  (071) 4026427 

  heerai@live.nl  

mailto:heerai@live.nl
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Teamsamenstelling en rooster RDC provinciaal 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tot 

1. Martijn Boekee            

2. Gert van Delft            

3. Jac van Delft            

4. Anton van Dusseldorp            

5. Kees Majoor            

6. Teun de Kluyver            

7. Richard Kromhout            

8. Nico Mul            

9. Jan Parlevliet            

 

Donderdag 15-sep ODB Den Haag 2 RDC Rijnsburg prov 

Woensdag 28-sep KDC Katwijk RDC Rijnsburg prov 

Vrijdag 14-okt RDC Rijnsburg prov Naaldwijk 2  

Donderdag 27-okt MDV Monster RDC Rijnsburg prov 

Vrijdag 11-nov RDC Rijnsburg prov Naaldwijk 

Vrijdag 25-nov RDC Rijnsburg prov ODB Den Haag 2 

Vrijdag 9-dec RDC Rijnsburg prov KDC Katwijk 

Dinsdag 10-jan Naaldwijk 2 RDC Rijnsburg prov 

Vrijdag 27-jan RDC Rijnsburg prov MDV Monster 

Dinsdag 7-feb Naaldwijk RDC Rijnsburg prov 

 

Teamcaptain : Richard Kromhout 

  Langevaart 87 

  2231 GB  Rijnsburg 

  (071) 8884496 

  nu990055512@hotmail.com 

 
 

  

mailto:nu990055512@hotmail.com
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Rabotoernooi kent verrassende winnaar 1e klasse 
 
Tijdens de zomerperiode werd er op onze club weer fanatiek doorgedamd. Ook 

dammers van de nabijgelegen damclubs KDC en LDC Leiderdorp waren van de 

partij. Elke week hadden wij zo een mooi clubje dammers bij elkaar. Een aantal 

opmerkelijke gebeurtenissen wil ik u toch niet onthouden. Zo had Richard 

Kromhout in ronde 1 dik moeten verliezen van Alexander Zwanenburg. Met 

veel kunst en vliegwerk kwam er uiteindelijk een remisestand op het bord. 

Door een blunder van Alexander ging hij alsnog met 0 punten naar huis. Een 

andere opvallende uitslag was in ronde 2. Geheel verrassend wist Mariëlle met 

een forcing te winnen van haar man Richard. Leuk was het om te zien hoe de 

jeugdleden Jacob Hoek en Marco de Leeuw zich steeds verder ontwikkelen. Ze 

beginnen steeds meer punten te halen. Dus voor komend seizoen bent u ge-

waarschuwd voor deze heren ! 

  

Glenn Hardenberg sprong uit de startblokken vandaan met 2 winstpartijen. Hij 

liet duidelijk merken dat er met hem niet te sollen viel. Bijzonder was de wed-

strijd in de 7
e
 ronde tegen Alexander Zwanenburg. De correspondent was die 

ronde helaas niet aanwezig, maar in de krant stond te lezen dat Glenn een 

schijf voor kwam. Maar hoe ? Dat is tot op de dag vandaag onduidelijk. Waar-

schijnlijk heeft Alexander bij een grote afruil vergeten een schijf van het bord te 

nemen. Glenn was alle ronden trouw aanwezig. Hij haalde een verdienstelijke 

score van 9 punten en hield hiermee alle andere 1
e
 klassers van zich af. Glenn 

werd dus kampioen van de 1
e
 klasse. Voor bijvoorbeeld Jack van der Plas en 

Steven den Hollander. Die speelden weliswaar minder, maar ik heb altijd be-

grepe  er iet zij , is gee  erdie ste . Al is dat ij het Ra otoer ooi ook eer 
niet helemaal waar. Je krijgt maximaal 2 keer een half punt als je een keer niet 

kunt. Jack van der Plas eindigde toch op een keurige 2
e
 plaats. En de 3

e
 plek 

werd bezet door eveneens een gastspeler en al jarenlang trouwe deelnemer 

aan ons zomertoernooi. 3
e
 werd nl. Alexander Zwanenburg.  

 

In de hoofdklasse was het wat minder spannend. Door de verliespartij van Ri-

chard Meijer vroeg in het toernooi had Richard Kromhout al snel een voor-

sprong op Richard Meijer. De enige die Richard Kromhout nog enige tijd kon 

bijbenen was Albert Huisman. Toen echter halverwege het toernooi Richard 

Meijer van Albert won, was het gat voor Richard Kromhout geslagen. Richard 

Meijer voerde toen de ranglijst aan. Echter Richard Meijer verloor de daarop-

volgende ronde van Richard Kromhout. Zodoende stond Richard Kromhout 1,5 



  R D C 13 
 

punt voor op de rest. Richard Meijer speelde daarna geen wedstrijden meer en 

eindigde zodoende naast het podium. De strijd om de eerste plek was ook ei-

genlijk toen al gestreden. Ja, u raadt het al: Richard Kromhout won het toer-

nooi. Op bescheiden afstand volgde Albert Huisman. Verrassend 3
e
 werd Jan 

Schijff. Opmerkelijk is dat Jan Schijff evenveel punten haalde als de kampioen 

van de eerste klasse! Echter door een hogere tegenstandersrating won Jan de 

derde prijs in de hoofdklasse. 

   
Cat AW Pt T-Rt E-Rt 

1  1  Richard Kromhout  H  8 12½  1028 1329  

2  2  Albert Huisman  H  8 11  1007 1182  

3  3  Jan Schijff  H  7 9  1031 957  

4  5  Richard Meijer  H  8 9  970 1266  

5  4  Glenn Hardenberg  1  8 9  939 841  

6  6  Mariëlle Meijer-Kromhout  H  8 8½  1024 1000  

7  7  Arie Schoneveld  H  8 8½  909 1017  

8  8  Jack van der Plas  1  6 8  867 940  

9  9  Rinus Kromhout  H  8 8  988 1094  

10  10  Alexander Zwanenburg  1  8 7  898 804  

11  11  Anton van Dusseldorp  1  8 6½  868 767  

12  12  Kees Majoor  1  8 6  945 810  

13  13  Theo Uittenbogaard  H  8 5½  873 885  

14  14  Arno Kooloos  H  4 5  863 1093  

15  15  Steven den Hollander  1  5 5  859 805  

16  16  Arjan Varkevisser  1  7 5  861 673  

17  17  Marco de Leeuw  1  8 5  874 800  

18  18  Teun de Kluyver  1  8 4½  790 572  

19  19  Marc Bremer  H  3 3  824 1274  

20  20  Nico Mul  1  3 3  800 895  

21  21  Cees de Leeuw  1  5 3  904 975  

22  22  Jacob Hoek  1  7 3  798 650  

23  23  Martijn Boekee  1  3 1  919 812  

24  24  Jan Lute  1  7 1  823 600 

 
Mariëlle Meijer-Kromhout 
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Blitz toernooi (+ reclame voor andere toernooitjes) 
 

Vrijdag 19 augustus werd het jaarlijkse blitztoernooi weer gehouden als afslui-

ting van het Rabobank toernooi en als startschot van het nieuwe seizoen.  

Het was een goed bezet toernooi met 19 deelnemers wat een gezellige avond 

tot gevolg had  

Ook was het een sterk deelnemersveld met een aantal toppers die meededen. 

Toch was het aan de top niet heel erg spannend nadat Cor van bijna alle top-

pers had gewonnen en alleen een remise aan Richard K. moest toestaan.  

Hieronder nog even voor de volledigheid de eindstand, en ik hoop dat er vol-

gend jaar nog meer mensen mee gaan doen! 
 

Pl  Naam  We   Pt  

1   Cor van Dusseldorp   18 35 

2   Frerik Andriessen   18 33 

3   Richard Kromhout   18 30 

4   Richard Meijer   18 27 

    Marc Bremer   18 27 

6   Evert Dollekamp   18 26 

 7   Arie Schoneveld   18 23 

8   Steven den Hollander   18 21 

9   Jan Schijff   18 17 

10   Laura Andriessen   18 15 

    Marielle Meijer - Kromhout   18 15 

12   Rinus Kromhout   18 14 

    Jan Oudshoorn   18 14 

14   Arno Kooloos   18 12 

15   Martijn Boekee   18 10 

16   Glenn Hardenberg   18 9 

17   Kees Majoor   18 8 

18   Teun de Kluyver   18 6 

19   Jacob Hoek   18 0 

 

P.S. Dit lijkt me het juiste platform om nog even reclame te gaan maken voor 

een aantal toernooitjes dat we komend jaar op een aantal vrijdagen willen 

gaan organiseren. 

Op vrijdag 28 oktober is er het bekertoernooi. Dit houdt in dat iedere keer dat 

er remise wordt gespeeld, de speler met de laagste rating wint. Er zullen in de 
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uitslagen dus geen remises voorkomen! Een voorbeeld: Als Teun de toppresta-

tie levert om tegen Cor gelijk te spelen, dan wordt Teun nog eens extra be-

loond door die partij zelfs te winnen. Immers, als Cor had willen winnen, dan 

had hij dat ook echt moeten doen.  

Op vrijdag 9 december is het Georgiev-toernooi. We spelen dan met de Geor-

giev-tijd. Voor degenen die hier niet bekend mee zijn: per persoon krijg je 15 

min. Hierin speel je je partij. Eindigt die in remise, dan speel je opnieuw tegen 

dezelfde tegenstander met de tijd die je nog over had van de vorige wedstrijd. 

Dit gaat zo door tot er een beslissing is gevallen. 

Op 6 januari is uiteraard ons jaarlijkse nieuwjaarstoernooi. Teams worden ter 

plekke gelijkwaardig ingedeeld en er worden ongeveer 3-4 partijen op een 

avond gespeeld. 

Op 2 maart is er het gongdammen. Ik denk dat de meesten het idee wel ken-

nen. Iedere keer als je de gong hoort, ben je verplicht te zetten, ook al ben je 

nog niet klaar met denken. De gong zal ongeveer om de 10 seconden klinken. 

Het klinkt allemaal erg leuk al zeg ik het zelf, dus komt allen en ervaar zelf dat 

het ook daadwerkelijk leuk is!  

Laura Andriessen 
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World Cup Ufa 
 

Eigenlijk was ik niet van plan om iets over Ufa te schrijven. Niet zozeer omdat ik 

het de moeite niet waard zou vinden, ik heb tenminste wel het gevoel dat in 

ieder geval een select aantal lezers mijn stukjes leest. Het is meer het verhaal 

dat ontbreekt. Mijn prestaties waren op zijn best wisselend te noemen, in 

sommige partijen zelfs dramatisch. En waarom zou ik daarover berichten? Zelf 

heb ik daar nog geen zinnig antwoord op kunnen bedenken, en toch zit ik weer, 

op een regenachtige zomeravond achter mijn PC een stukje te typen. De re-

den? Het moet van Mariëlle. Zelf egrijpt ze dat og iet hele aal … 

 

Ufa dan. De stad van ongeveer één miljoen inwoners, zich over vijftig kilometer 

uitstrekkend waar de Dyoma en de Ufa samenstromen tot de Belaya, gelegen 

aan de voet van de Ural, een kleine driehonderd kilometer ten westen van de 

Aziatisch-Europese grens en hoofdstad van de Russische deelrepubliek Bash-

kortostan. Ufa was dus even de hoofdstad van de damwereld. Veel was er te 

doen geweest over dit toernooi. Enerzijds omdat het gelijktijdig viel met de 

Nederlandse toernooien Heerhugowaard (ook wel Nieuw Den Haag) en Nijme-

gen, anderzijds omdat het georganiseerd werd door de FMJD zelf en daarmee 

een onderdeel is van de World Cup cyclus. 

 

Dit laatste verdient toelichting. De World Cup is nieuw. Met veel prijzengeld en 

een lucratieve finale, te vergelijken met de ATP World Tour Finals in tennis, die 

in december gespeeld gaat worden in Beijing. Al dat geld zorgt ervoor dat deze 

toernooien, dit jaar overigens alleen het Wereldkampioenschap en de World 

Cup in Ufa, goed bezocht worden door de topspelers, ten koste van de al be-

staande open toernooien. Overigens dient wel opgemerkt te worden dat het 

Bashkortostan Open, zoals dit toernooi officieel heet, al jaren verspeeld wordt 

met een voornamelijk Russische deelname. 

 

Daarnaast was er nog zoiets als officiële FMJD erkenning. Hoewel dit niet direct 

te maken heeft met de World Cup, heeft dit wel een weerslag gehad op de mo-

rele erkenning van Ufa. Wat is er namelijk aan de hand. De FMJD, de wereld-

dambond, heeft geld nodig. Uiteraard. Daarom dienen alle bonden een contri-

utie af te drage , aar ij ze ku e  kieze  tusse  ee  hoge  afdra ht a , 
even uit mijn hoofd, tussen de 300-650 Euro, en een lage afdracht van 185 Eu-

ro, per bond per jaar. Uiteraard geeft de hoge afdracht meer rechten dan de 

lage en uiteraard betaalt de KNDB de hoge afdracht. Dit soort schijncontribu-

ties dekt uiteraard niet alle kosten. Om meer kostendekkend te zijn, logischer-
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wijs heel verstandig, heeft de FMJD, of beter gezegd de bonden aangesloten bij 

de FMJD, besloten om niet de contributie te verhogen, iets waar ze zelf een 

actieve verantwoording voor moet afleggen, maar om alle toernooien, indien 

zij officiële erkenning willen door de FMJD, wat inhoudt het doorrekenen van 

ratings en normen, per deelnemer een bijdrage te vragen van 5 Euro. Dit was 

50 Euro per toernooi, maar dat even voor de volledigheid. Net zoals de contri-

butie van de FMJD gaat het helemaal nergens over, laat ik dat helder hebben, 

maar toch. Geld vragen van de, voornamelijk recreatieve dammers, die aan de 

open toernooien meedoen en vervolgens dure toernooien organiseren voor de 

topspelers, het heeft in ieder geval de schijn tegen dat de FMJD er voor de re-

creatieve spelers is. Overigens zijn zowel de toernooien in Ufa, met als grote 

sponsor Bashneft, een van de grotere olie- en gasbedrijven van Rusland, en Bei-

jing goed gesponsord en vragen deze geen geld van de FMJD. En ook gaat dit 

geld niet op aan de bestuurders, stuk voor stuk investeren zij privé geld, zodat 

zij de bond goed kunnen besturen. Maar toch, onderbuik-gevoelens neem je 

met feiten niet weg. 

 

Daarbij is ook de rol van de KNDB hierbij niet voor herhaling vatbaar. Keer op 

keer schuilt het bestuur zich achter de brede rug van het FMJD besluit, alsof zij 

daar geen invloed op hadden kunnen uitoefenen. Wellicht is dat waar, de KNDB 

vormt geen meerderheid bij de FMJD, maar op zijn minst had de KNDB hier te-

gen moeten ageren of minstens op fatsoenlijke manier moeten uitleggen 

waarom ze dat niet gedaan hebben. Waarom? Naar mijn idee is de KNDB opge-

richt met als één van de doelstellingen het promoten van de damsport in de 

breedste zin van het woord. Het KNDB bestuur wordt daarbij geholpen door 

vele organisatoren die, ofwel onder auspiciën van de KNDB ofwel zelfstandig, 

evenementen organiseren. De open toernooien die in Nederland georganiseerd 

worden, maar ook daarbuiten door Nederlandse KNDB leden, vallen daar on-

der. Om even een rijtje te noemen: Amsterdam, Salou, Thailand, Barnsteen, 

Heerhugowaard, Nijmegen, Brunssum, Hoogeveen en Tavira. Daarbij gaat het 

natuurlijk niet om de 5 Euro, net zoals een bijdrage van 5 Euro per lid aan de 

FMJD geen probleem zou moeten zijn, maar wordt wel dit probleem verscho-

ven van de bonden, die inspraak hebben bij de FMJD, naar de toernooien, die 

geen inspraak hebben. Zij verdienen in ieder geval een fatsoenlijke uitleg en 

gee  struis ogelgedrag … 

 

Dit gezegd hebbende, weer snel terug naar het dammen zelf. Ufa dus. Ui-

teraard kan ik veel zeggen over deze stad, maar het meeste zal dan toch af-

komstig zijn van Wikipedia. Voor de geïnteresseerden, Ufa wordt in het Neder-
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lands gespeld als Oefa. Wat niet te lezen valt, is dat Ufa, een grote stad, inclu-

sief de Khrushchev-hoog ou  et rede strate  e  tege oordig eel auto s, 
dorps aandoet, juist omdat de stad een aaneenschakeling is van dorpjes en 

kleine stadskernen. De inwoners, meest Russen, Tataren en daarna pas Bash-

kirs, zijn trots op hun volksheld Salawat Yulayev, die de Kozakken leidde in de 

opstand tegen Catherine de Grote. Standbeelden genoeg van hem, maar iedere 

zichzelf respecterende organisatie vernoemt zich ook naar hem, met als be-

langrijkste natuurlijk de plaatselijke ijshockeyclub, een van de betere clubs in 

Rusland. IJshockey is overigens sport nummer één in Ufa, één TV zender stuurt 

alleen maar beelden daarvan door de lucht. Flashbacks naar sportbestuurders 

die iets nieuws willen gaan doen, spoken door mijn hoofd. Maar ook een stad 

waar de helft van de inwoners Soenitisch Moslim is. Met fraaie moskeeën dus, 

die openstaan voor een bezoek; uiteraard wel de schoenen uit en voor de 

vrouwen en meisjes, hoofddoekjes om. Dat laatste is overigens opvallend, bui-

ten de moskee heb ik slechts vrouwen en meisjes zonder hoofddoekje op ge-

zien. Altijd fijn om gematigdheid, en overigens ook tolerantie, weer eens terug 

te zien. Ik verlang naar die andere Nederlandse samenleving. Wellicht word ik 

oud … 

 

Ufa dus, met een landklimaat, waar het in de zomer makkelijk dertig graden 

wordt en ook dit jaar weer was - iedereen herinnert zich de droogte en hitte, 

die gepaard gingen met grote bosbranden, vorig jaar in Rusland nog -, waar 

verkoeling zoeken voor de jeugd een sport op zich is, waar cultuur nog cultuur 

is e  stijl stijl, aar de ilitia o  tie  uur s a o ds de ezoekers het i kel-

centrum uit dirigeert, waar automobilisten maar een regel kennen - wie het 

meest gas geeft, heeft voorrang -, waar de nieuwe rijkdom de oude armoede 

ontmoet - de recessie heeft juist ook hier toegeslagen - waar straten, verwoest 

door de winterse vorsten, nog hersteld worden volgens de oude Sovjet metho-

diek, aar de i o ers i  het eeke d de trek e e  aar de da ha s, o  s 
zondags weer in de file te staan om de stad in te komen, waar het op zondag in 

het centrum van de stad dus oorverdovend stil is, waar de winkels dus wel ie-

dere dag, tot tien uur dan, open zijn, waar een moderne, vaak westerse, in-

vloed zich vermengt met de oude Sovjetsfeer en de nog oudere Tataarse en 

Bashkir cultuur, waar drukke wegen afgewisseld worden met rustieke parkjes, 

waar groen nog gewoon groen is, waar mensen nog open en gastvrij zijn, maar 

waar helaas ook de tijd niet stilstaat en het vliegtuig te snel weer het vertrek 

naar een regenachtig Nederland inluidt. Daar, in Ufa dus, speelde de World Cup 

zich af. 
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Een dag na de officiële delegatie werd ik opgehaald van het vliegveld door een 

lieftallige tolk en chauffeur. Na een ritje van ongeveer een half uur, onder an-

deren langs de Ikea kwamen we aan in het hotel. Snel de kamerhuur betaald en 

een douche genomen, om vervolgens het laatste deel van de eerste dag van 

het sneldammen mee te krijgen. Dit toernooi had ik links laten liggen, het is 

namelijk niet leuk en ik kan het niet. Dus heb ik daar geen energie in gestoken. 

Na ee  korte a htrust, o da ks dat de hee reis grote deels s a hts as e  
ik dus niet had geslapen –dank aan Gera voor het lenen van een deel van haar 

boekencollectie -, was ik mooi op tijd voor het ontbijt. 

 

De tweede dag dus, voor mij nog steeds een rustdag, bewust ingepland. Terwijl 

de meeste Nederlandse spelers de tweede sneldamdag probeerden te overle-

ven, werd ik rondgeleid door Ufa. Het pittoreske winkelcentrum, het parle-

mentsgebouw - of is het het presidentiële paleis? – het standbeeld dus van Sa-

lawat Yulayev, geplaatst op het hoogste punt van Ufa, het Tataars theater, 

lunch en vervolgens een parkje met uitzicht op wegwerkzaamheden. En weer 

snel terug naar het hotel om de laatste wedstrijden van het sneldammen mee 

te krijgen. Alexender Schwarzman won het toernooi overtuigend, Kees Thijssen 

was de beste Nederlander, op zich ook een vermelding waard. Bij de dames, 

die hun eigen toernooien afwerkten won Zoja Golubeva, Nina Hoekman werd 

knap derde. Na een gezellig etentje, waarbij ook Harry Otten, president van de 

FMJD, aanwezig was, was ook de tweede dag voorbij. 

 

s Maa dags ego  het toernooi dan ook voor mij. Na de opening van het toer-

nooi, Russen houden van officiële gelegenheden, kon ik eindelijk aan mijn toer-

nooi beginnen. De loting bracht mij Damir Ashirov, een onbekende Russische 

jeugdspeler, altijd lastig om in te schatten hoe goed die spelen. Vandaar dat ik 

de partij serieus opzette en het volgende standje bereikte. 

 

Zwart, mijn tegenstander dus, is aan zet en heeft een 

paar pro le e  op te losse . Na zo el … -20 

als 15-20 komt 24.30-25 en zwart komt niet meer op 

het centru . Na … -24x24 komt 25.32-28 8-13 

(17-21 is verhinderd) 26.41-37 3-8 27.38-32 en zwart 

staat een klein beetje vast.  

Mijn tegenstander speelde dus … -23 om na 

24.33-28 op te ge e . Er olgt uiteraard …  
25.39x19 13x34 26.27-21 16x27 27.32x4. Een lekkere    

snelle winst dus, goed voor de moraal. 
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De t eede speeldag sto de  er t ee edstrijde  op het progra a. s O h-

tends was Pim Meurs de tegenstander. Behalve dat ik tijdens het NK rapid een 

keer vreselijk in de pan ben gehakt door Pim, hebben we onderling alleen nog 

maar remises staan, en echt concrete kansen hebben we ook niet gemist. Zo 

ook in deze partij. 

 

Zie hier het hoogtepunt. Zwart staat wat makkelijker 

(tempi!), maar hoe verder. Na … -13 komt 30.35-

30! (Pim gaf terecht aan dat 25-20! ook kan) 24x35 

31.33-29 heeft zwart geen fatsoenlijke zet meer. Lo-

gischerwijs speelde Pim dan ook … -13 waarna ik 

de stand forceerde met 30.28-22 8-13 31.22-17 21-
26 Merk op dat a … -30 gewoon 32.35x24 

 .  olgt e  a … -29 32.33x24 (ook 

leuk is .   …  is elli ht og 
houdbaar) 33.33x24 19x39 34.49-43 39x48 35.31-26 48x22 36.26x17) 19x39 

33.17x28 39-43 heeft wit verschillende mogelijkheden die minimaal een derde 

schijf voor de dam opleveren, en daarmee ook vermoedelijk de winst. 

Na de partijzet … 21-26 volgde nog 32.17x8 3x12 33.33-28 23-29 - de enige 

manier om nog iets voordeel te houden. - 34.34x23 18x29 35.38-33 29x38 
36.32x43 13-18 37.27-22 18x27 38.31x22 De witte stand doet wat gammel aan, 

maar nadat ik de schijf op 22 goed beschermd had, was de stand snel remise. 

Voor de volledige partijen verwijs ik naar het onvolprezen toernooibase. Te 

vinden op toernooibase.kndb.nl en dan zoeken op Buitenland en World Cup 

Ufa 2011. 

 

De derde ronde dan, weer een talentvolle jeugdspeler, Andrey Tolchikov uit 

Wit-Rusland. De laatste keer dat ik tegen hem speelde (Minsk 2008) wist ik een 

goede opening zo te verprutsen dat ik zelfs nog verloor. Zoals de geruchten 

gaan, zat Gantwarg bij het zien van deze partij - hij speelde gelijktijdig een 

toer ooi i  Talli  si ds deze zo er ook eer zo  elade  oord  - hoofd-

schuddend te klagen over, ja waarover eigenlijk? Deze keer ging het beter. Ik 

bracht een stabiele aanvalspartij op het bord, Andrey haakte tijdig af en toen 

stond ineens de volgende stand op het bord. 

 

Zwart staat mooier, maar bijna was ik het slachtoffer geworden van 38.31-27 

22x31 39.41-37 31x33 40.39x17. Pas bij zetcontrole zag ik deze dreiging. Omdat 

ik gee  zi  had i  ge aarlijke zette  als … -  of … -28 besloot ik maar 

naar remise toe te werken. 
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Na … -29 38.34x23 18x29 39.39-34 29x40 
40.44x35 6-11 was die dan ook een feit. Wit speelt 

uiteraard 41.31-26 11-16 42.41-37 16x27 43.37-32 

27-31 44.26x37, maar een dergelijke zettenreeks 

uitvoeren is natuurlijk volstrekt overbodig.  

 

 

 

 

De eerste drie partijen hadden dus een bevredigend resultaat opgeleverd. Een 

stabiele plus één, tegenstanders uit drie verschillende landen, één GMI en ook 

Andrey heeft een rating van 2300+, een goede start richting een GMI norm. 

Hoe a ders zou het  uur later zij … 

 

Yevgeniy Sklyarov was mijn vierde tegenstander. Tegenwoordig woont hij in de 

VS, maar zijn damopleiding heeft hij uiteraard gehad in de Sovjet-Unie. Meer-

dere Nationale Kampioenschappen heeft hij daar gespeeld. De resultaten weet 

ik zo snel niet, maar die kunnen jullie, als jullie dat willen, ook zelf even opzoe-

ken. Yevgeniy leek mij een kansje om op plus twee te komen. Een sterke speler, 

dat wel, maar veel serieuze partijen op topniveau speelt hij ook niet. Toen hij 

ook nog eens een van mijn favoriete openingen op het bord bracht, had ik dus 

goede hoop. Of ik nu zo sterk speelde, of mijn tegenstander zo zwak, ik weet 

het niet, maar de diagramstand is zo ongeveer het ultieme wat uit de opening 

te halen is voor zwart. 

 

Ik vervolgde met … -26 16.35-30 wat anders? 

26x37 17.42x31. en ging toen nadenken. Fout! Na 

het pla  …  -19 18.31-26 (48-42 is verhinderd) 

9-14 19.48-42 12-18 20.42-37 19-23 21.28x19 14x23 

is het wel afgelopen.  

Na ade ke  o d ik e hter ee  eter  pla , a e-

lijk … -19 18.24x13 8x19 De gedachte op zich is 

wel aardig. Na 19.40-35 20-24 20.29x20 15x24 heeft 

wit ook geen leuke stand. Het lek in de variant is 

echter groot: 19.29-23! 20-24 20.32-27 Niet gezie  dus … 24x35 21.27x18. 

Hoewel langslopende spelers dus dachten dat ik een schijf ging winnen, kon ik 

dat dus niet vinden. Ongetwijfeld zijn er ook wel andere structurele plannen 

voor zwart te vinden, maar ik zag ze niet. Resultaat was dat schijf 18 eerst veilig 
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kwam te staan, sterk werd en tenslotte op 13 kwam te staan. Dat was erg zielig, 

zal ik mij verder dan ook maar besparen. In mijn herinnering weet ik dat ik een 

keer een hele nacht niet heb kunnen slapen, het zou best wel eens die volgen-

de nacht geweest kunnen zijn. 

 

Het drama was echter nog niet voorbij. De dag volgend stonden er weer twee 

partijen op het programma, als eerste Vasiliy Nikitchuk uit de Oekraïne. Hij 

schijnt composities te maken, verder wist en weet ik niets van hem. De partij 

was om snel te vergeten. Ik bereikte volkomen helemaal niets. Geen voordeel, 

gee  spel, gee  spa i g, iets. Ee  aardeloze partij  olge s Ro  Cler . Ik 
knikte even en ben de zaal uitgelopen. Overigens bleek de beste man verder 

nog wel aardige resultaten neer te zetten, mijn humeur werd er die dag toch 

echt niet beter van. 

 

Goed voor mijn humeur was wel de tweede partij die dag. Weer tegen een jon-

ge Rus, Danil Sahiullin, mij ook onbekend. Wel wilde hij een leuke opening spe-

len, dus ik had het al snel naar mijn zin. 

 

Eigenlijk speelde ik in deze stand stiekem op 13.30-

24 8-13 14.33-28 3-8 15.28x19 14x23 16.38-33 17-21 

17.33-28? 15-20 18.28x19 9-14 19.24x15 13x33 

20.39x28 15-20 21.15x24 21-27 22.31x13 8x50 - toch 

Frerik? ))) - maar met het partijverloop had ik na-

tuurlijk ook geen probleem: 

13.40-35 17-21 14.30-24? 25-30 15.34x25 23x34 
16.39x30 14-19 17.24x22 21-27 18.32x21 26x50. De 

jonge Rus speelde nog wel wat door, hij heeft wat 

compensatie, maar de winst was uiteindelijk toch redelijk eenvoudig. 

Tussenstand na zes ronden: De partijen waar ik tevreden over ben, twee dra-

matische en nog eentje, die wel aardig was, maar ook niet meer dan dat. 

 

De laatste drie ronden stonden in het teken van 

overleven. Het begon tegen Guntis Valneris. De 

laatste keer dat ik tegen Guntis speelde (Tavira 

2009) wist ik het te presteren om in een buitenge-

woon eenvoudig zetje te lopen. Mijn stand was wel 

slecht, maar dat maakt niet uit. Ook deze keer 

kwam ik slecht te staan, we komen er dan ook in op 

het moment dat ik op had moeten geven. 
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Zo el op … -  als … -19 volgt 51.44-  e zo oort e  a … -18 

komt het gespiegelde 51.37- . Ook a … -17 51.33-28 17-21* 52.28-23 

heeft zwart niet veel meer. 

In plaats van opgeven speelde ik echter … -10 51.15x4 26-31 52.4x1 31x42. 

Schaamteloos, dat wel. Met het nieuwe speeltempo echter, in Ufa was dat 80 

minuten plus 1 minuut per zet, is eindspel nooit eenvoudig. En de witte con-

structie op de korte vleugel is natuurlijk niet echt fijn. 

 

Er volgde dan ook: 53.27-22 42-47 54.34-29 16-21! 
Plan nog een dam halen! 55.22-18 47-42 56.18-13? 

Na 56.18-12 42-26 57.12-8 30-34 (de beste) 

58.29x40 21-27 59.32x21 26x3 60.1-23 geeft Truus 

een ongeveer +1.00 waardering. Vermoedelijk wint 

het dus wel, maar zwart heeft nog kansen. Na de 

partijzet kon ik wel aardig remise maken met  … 
35-40!! 57.44x24 42-48 Deze stand is nog wel een 

diagrammetje waard. 

Wit heeft vier schijven meer, maar winst zit er niet meer in. Na afloop werd dan 

ook snel de vergelijking Sijbrands – Aliev gemaakt. Het enige verschil is dat 

Aliev er maar liefst vijf achter stond en nog remise speelde. Begrijpelijkerwijs 

verloor Valneris zijn zelfbeheersing. Een klein beetje dan, hij mopperde vooral 

tegen zichzelf en ook zonder stemverheffing. Maar toch, ik kan dat wel waarde-

ren. 

s Middags sto d er og ee  e ursie door Ufa op het programma. Uiteraard 

weer lang Salawat Yulayev gekomen, maar ook het oorlogsmonument gezien 

en de bekendste moskee. Zonder schoenen en met hoofddoekjes was deze te 

ezoeke , ik e  lekker uite  ge le e . Bela grijk are  ook de groepsfoto s 
voor de verschillende bezienswaardigheden. Dit uiteraard bedoeld om de 

plaatselijke bureaucratie tevreden te stellen. Al met al ook wel weer de moeite 

waard geweest. 

Een dag later was het niet veel beter. Kees had al de 

winst gemist, liefhebbers mogen dat zelf uitzoeken, 

maar in de diagramstand staat wit nog gewonnen. 

Het beste voor wit is 41.45-40 24-29* 42.27-22 

18x27 43.31x22 12-18* 44.37-31 18x27* 45.31x22 

en zwart staat machteloos tegenover de dreiging 

32-27! 

Kees speelde echter 41.39-33? 24-29!  
Commentaar a afloop a  Kees: A te po   
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42.33x24 19x48 43.28x6 18-23 44.38-33 25-30! De eigenlijke pointe van de du-

re damzet. Na 45.6-  aakt z art re ise door … -35 45.1x29 en nu of 48-

25 en op de volgende zet 35-  aria t Kees  of … -34 46.29x40 35x44 

47.33-29 44-49 48.29-23 (wit moet de hoofdlijn over) 49-35 49.23-18 35-8 

50.45-40 18-35 51.40-34 35-19! en op de volgende zet 19-23! met remise . De 

laatste variant had ik berekend. Dus in de partij volgde 45.45-40 48-43 de enige 

zet 46.40-35 23-29 47.33x24 30x19 49.6-1 19-24 50.1-18 43-39 en wit kwam 

niet meer weg met zijn lange vleugel. Nog een klein detail, nadat de schijven 24 

en 35 tegen elkaar uitgewisseld waren, bleef ik op de lijn 6-50 bivakkeren. Be-

ter is juist om die lijn te verlaten. Immers, in de partij geeft Kees met 27-22 één 

schijf weg. Met de dam elders komt op 27-22 21-27 32x21 16x18 en zwart 

heeft er twee geslagen. Iets nauwkeuriger dus. 

 

De laatste ronde kwam ik moeilijk op gang. Een lastige opening, veel tijd ver-

bruikt en toch minder komen te staan. Maar een briljante ingeving, al zeg ik het 

zelf, behoedde mij voor grote problemen. Bewust had ik naar deze stand toe 

gespeeld. 

 

Inmiddels stond de klok onder de tien minuten, maar 

de redding was dichtbij: 30.27-22!! Zo, denk daar 

maar even over na. Ivan Trofimov, mijn tegenstander 

deed dat dan ook, zijn klok kwam ook onder de tien. 

Wat is er allemaal aan de hand? De volgende zetten 

zijn allemaal verhinderd: 

… -27, want na het slaan volgt 33.20-15. 

… -26 31.32-27 en na het slaan weer 33.20-15. 

… -18 31.32-27 en na het slaan 33/34.20-15. 

… -17 31.22x11 16x7 32.32-27 en uiteraard weer 34.20-15. 

… -17 31.22x11 6x17 32.32-27 en tenslotte weer 34.20-15. 

Een beetje eentonig, maar toch wel interessant om dezelfde combinatie op vijf 

manieren in de stand te hebben. Daarnaast, dit type combinatie wil ook nog 

wel eens een tegencombinatie opleveren. Alle vijf zijn echter gewoon goed 

voor wit. Na lang nadenken dus volgde de enige zet … -29 31.33x24 19x30 
32.28x19 13x24 33.25x34 21-27 34.32x21 16x18. We hebben daarna nog wat 

schijnbewegingen geprobeerd, maar de uitslag van de partij was uiteraard re-

mise. 

Het resultaat van al deze partijen was dus een 9 uit 7 score. Uiteraard geen 

norm, wat wil je met twee draken van partijen. Een kleine opwaardering van de 

KNDB rating, en ik vermoed een lichte daling in FMJD rating, dat resultaat komt 
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op 1 oktober. De Nederlandse equipe deed het wisselvallig. Goede prestaties 

waren er van Roel Boomstra (tweede plaats) en Pim Meurs (vijfde met een 

overwinning op Alexander Schwarzman) en bij de dames Nina Hoekman (twee-

de, na op de valreep te zijn ingehaald door Golubeva). Toernooiwinnaar bij de 

heren werd Alexander Getmanski, die in de laatste ronde van medekoploper 

Gawril Kolesov won, en daaronder Roel, die tot dan op weerstand bovenaan 

stond, terug verwees naar de tweede plaats. 

 

Een fraaie ceremonie sloot het toernooi af. Daags erop afscheid genomen van 

een ieder die al naar huis ging. Zelf nog een dagje Ufa gedaan, vooral veel gelo-

pen, veel winkeltjes gezien, een park met een soort vaste kermis bezocht en 

nog wat van het weer genoten - in de stad was het 35 graden -. 

Het boek was weer mijn compagnon op de terugreis, zodat ook de lengte daar-

van mee leek te vallen. Nu dit verslag af is, kan ik overigens weer met dat boek 

verder, nog anderhalf deel te gaan. Dit laatste is overigens bedoeld voor Gera, 

ik wil niet teveel verwachtingen scheppen voor teruggave van de boeken. 

 
Cor van Dusseldorp 

 
 
 
 
 

 
  



R D C 28 
 

Heerhugowaard Open 2011 
 

Deze zomer werd de eerste editie van het Heerhugowaard Open Toernooi ge-

houden. Jan Schijff en Steven besloten te gaan kamperen iets buiten Heer-

hugowaard terwijl Marc ervoor koos om in een hotel te overnachten. Jan en 

Steven kampeerden met Ali Fthalla en Pim Arts. Het kamperen bleek geen suc-

ces te zijn, Jan lag in een aparte tent die perfect waterdicht was terwijl de rest 

in een lekke tent zat. Op 18 juli was het zelfs zo extreem dat we besloten te 

verhuizen met z  allen. Jan en Steven konden overnachten op een boerderij in 

Opdam, Ali en Pim konden logeren in Heerhugowaard zelf. 

 

De eerste ronde werd er gebruik gemaakt van een gepaarde loting, Jan mocht 

tegen Steven Wijker, Marc mocht tegen Sekongo en Steven tegen Hans Jans-

sen. Ondanks goede partijen verloren wij alle 3. De 2
de

 ronde kwamen we alle-

maal tegen zwakke tegenstanders, alleen ikzelf verloor door een simpele com-

binatie, maar de rest wist vrij makkelijk te winnen. Die avond was er een blitz 

toernooi waar Marc goed presteerde en uiteindelijk 8
ste

 wist te worden. Jan en 

Steven hadden het moeilijker en werden 36
ste

 en 25
ste

. Winnaar van de blitz 

werd Ndonzi. 

 

De 3
de

 ronde liet Jan een zekere remise lopen en verloor nog, Marc wist niet 

voorbij zijn taaie tegenstander te komen en ikzelf wist na een kwartier simpel 

te winnen. Daouda Diakite was het toernooi slecht begonnen en mocht tegen 

Pim spelen, Diakite kwam een schijf voor maar wist het niet te winnen waar-

door Pim knap een punt scoorde. Dit was de dag dat we uit de tent waren ge-

regend (en mijn verjaardag!) waardoor we zelfs in 3 verschillende kranten 

kwamen! 

 

Na het avondeten waren Jan en ik de weg aan het zoeken en dachten de juiste 

boerderij gevonden te hebben, maar toen er geen levend wezen in de buurt 

was, kwamen we erachter dat we 3 huizen verder moesten zijn. Toen we uit-

eindelijk de juiste boerderij gevonden hadden, kwamen we erachter dat we het 

geweldig getroffen hadden, elke dag verse producten van het land, een grote 

kermis in het dorp en 2 onwijs aardige mensen die ons onderdak verleenden. 

De 4
de

 ronde ging goed voor iedereen, Jan wist zijn tegenstander te overklassen 

en vouwde hem eenvoudig, Marc speelde een goede partij maar wist niet te 

winnen en ikzelf wist na veel geluk ook nog te winnen. Er waren veel mooie 

fragmenten te bewonderen deze ronde: Virny en Steven Wijker speelde een 

wederzijds Bonnard:  
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Er werd hier vervolgd met 19-23 28x19 9-14 44-

40 14x23 49-44 10-14 48-42 4-10 waarna de 

volgende stond op het bord kwam:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier nam wit de combinatie met 24-19 13x35 

33-28 22x24 31x13 8x19 34-30 25x34 40x27 

waarna zwart opgaf, het is zeker aan te raden 

om deze partij te bekijken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die dag erna stond een dubbele ronde op het programma, Jan en ik besloten 

onze partijen voor te bereiden en kwamen er achter dat we beide klassiek 

moesten gaan spelen. Jan kreeg het snel op het bord en wist een combinatie 

uit te halen. Hij verprutste de stand erna nog jammer genoeg maar toch een 

mooie remise tegen een sterke tegenstander. Ikzelf zat ook te prutsen en ver-

loor eenvoudig. Marc speelde ook klassiek en was daar duidelijk beter in dan 

zijn tegenstander waardoor hij wist te winnen. De 2
de

 ronde die dag liep goed, 

Marc en Jan speelden remise en ikzelf wist te winnen.  

 

Auke Scholma wist in de eerste ronde van die dag zijn clubgenoot Paul Sier 

combinatief te verslaan. Deze combinatie wist ook de combinatieprijs te win-

nen:  
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Wit staat hier al slecht en besloot tot 32-27 
23x25 27x29, hierna volgde echter 25-30 35x13  
2-8 13x22 26x50, na 29-23 volgde nog 12-18 

23x12 50-45 waarna er werd opgegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

De 7
de

 ronde weer goede prestaties, Marc wist Ton de Haas te verslaan, Jan 

schijf speelde remise tegen Martin de Jong en ikzelf speelde remise tegen Huib 

van der Vossen. In de avond was er een toernooi genaamd Quatre mains( 4 

handen) waarmee je in een team om de beurt een zet moest doen. Omdat Jan 

en ik tot de sterke kant van de dammers hoorden, kregen we een zwakkere 

partner, Jan kreeg Raymond Koopmanschap en ik zat met een huisdammer, 

Sjaak Jonk. Terwijl Jan (vaak door hemzelf) verloor wisten mijn partner en ik 

verassend vele partijen te winnen. De laatste ronde zaten Jan en ik tegen el-

kaar, mijn partner speelde een slechte zet waarna Jan een nog slechtere zet 

deed en in een 1 om 4 wist te lopen, dit tot vele hillariteit bij mij en Sjaak. Jan 

en Raymond werden 6
de

, Sjaak en ikzelf werden 3
de

 . Dit toernooi was een groot 

succes, dat moet volgend jaar zeker herhaald worden!  

 

Toen iedereen na afloop naar huis ging, wisten Jan en ik 2 fietsen te regelen om 

terug te rijden naar de boerderij. Jan zei immers dat hij de weg wel wist, het 

was dus niet zo gek dat we binnen de kortste keren verdwaald waren ergens in 

de polder met geen mens/lantarenpaal in een omgeving van 3 kilometer. Uit-

eindelijk kwamen we in een dorp terecht met een kaart, maar we hadden geen 

adres van de oerderij, e iste  allee  dat het u er  as… Toe  e 
uiteindelijk een huis tegen kwamen zagen we dat er nog mensen in de woon-

ka er zate het as  uur s a hts . We klopten aan, waarna de mensen via 

een luikje vroegen wat er aan de hand was, na het uitgelegd te hebben ging de 

deur open en toen kwam opeens de boerderij in ons op waar we eerst ver-

keerd zaten, die was te koop en was van boer Wijnker. Gelukkig voor ons bleek 

boer Wijnker familie van hun te zijn waarna ze ons de weg konden wijzen. Na 

nog 20 minuten fietsen kwamen we uiteindelijk terug waar we alles onder luid 

gelach hebben uitgelegd. De fietsrit van 10 minuten hebben we uiteindelijk in 2 
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uur gedaan! 

 

De nacht was kort voor mij en Jan, gelukkig kon ik een rustige partij spelen te-

gen Martin wat een remise werd. Marc verloor helaas van Mbongo en bij Jan 

ging er ook veel mis. Zijn tegenstander Ton de Haas had 15 jaar niet gedamd 

waardoor Jan vooraf aan de partij praatjes kreeg, en durfde te zeggen dat zijn 

tegenstander het haasje zou zijn. Helaas voor Jan werd hij er vanaf gespeeld, 

maar miste nog wel een eenvoudige remise: 

 

Hier volgde 34-48, Jan kan eenvoudig remise 

maken door 38-42, maar kwam met 20-24 en 

gaf op na 37-32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die avond was er een kermis in Heerhugowaard waar we met een groep naar 

toe gingen. Mijn tegenstander Dave Bleeker ging ook mee, dus had Jan de tac-

tiek bedacht om hem een stevige kater te geven. De tactiek werkte goed, na-

deel was dat ik er zelf ook één had. De kermis is daar namelijk meer bier drin-

ken dan in attracties gaan. Na deze keer niet verdwaald te zijn, konden we lek-

ker uitslapen omdat de ronde wat later begon. Marc en Jan wisten hun tegen-

standers weg te spelen en ikzelf speelde een remise. Marc werd 18
de

 in het al-

gemeen klassement, Jan werd 48
ste

 en ikzelf 51
ste

. Omdat in onze categorie een 

junior had gewonnen, werd ik in het junioren klassement 1 plaats omhoog ge-

schoven en werd daardoor 2
de

 in het juniorenklassement. In totaal deden er 96 

deelnemers mee. Winnaar van toernooi werd Vadim Virny. 

 

1   Vadim Virny GMI   2379  9 - 14 

2   Jasper Lemmen MF   2319  9 - 13 

3   Johan Wiering MI   2235  9 - 13 

4   Hans Jansen GMI   2305  9 - 13 

5   Wouter Ludwig MI   2262  9 - 13 

6   Anton van Berkel MI   2311  9 - 13 

7   Ivo de Jong    2187  9 - 13 
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8   Mike Koopmanschap   2174  9 - 12 

9   Martin Dolfing GMI   2364  9 - 12 

10 Aleksej Domchev GMI  2312  9 - 12 

18 Marc Bremer    2169  9 - 11 

48  Jan Schijff    1950  9 - 9  

51 Steven den Hollander   1962  9 - 9  

Steven den Hollander 
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Verslag van Salou 2011 
 

Voor het Salou Open was ook dit jaar voldoende belangstelling. Aan de 14
e
 edi-

tie werd deelgenomen door een recordaantal van 140 dammers. De weergo-

den waren ook dit toernooi goed gezind. Naast regelmatige bewolking en een 

enkele bui liet de zon zich dagelijks zien. Vertrouwde zonliefhebbers uit de re-

gio Katwijk/Rijnsburg waren ook ditmaal van de partij. Naast de vertrouwde 

gezichten Kees Majoor, Jan Schijff, Kees Plug, Arend van Beelen, Gé Berbee en 

Frerik Andriessen waren ook Steven den Hollander en Jack van der Plas naar 

Spanje afgereisd. Plaats van handelen was wederom het Hotel Cala Font in Cap 

Salou. Zoals vaker het geval werd door de deelnemers uit de regio Kat-

wijk/Rijnsburg vooraf en passant minimaal uitgegaan van een middenpositie in 

de ei dra gs hikki g. Het ertrou de Holla dse gezegde, erkoop ooit de 
huid oor de eer is ges hote  deed hier e ij ig opga g. Het ehale  a  
(minimaal) de helft van het aantal behaalbare punten bij bijvoorbeeld een 

kaartspel ordt ook aa geduid als Bo e  Ja  zij . Nu deed zi h i  Salou het 
opmerkelijke fenomeen voor dat sommige deelnemers uit de regio Kat-

ijk/Rij s urg iet hu  ge iddelde ehaalde  aar to h o e  Ja  ei dig-

de , … daaro er later eer i  dit erslag. 

 

 
 

Sfeerbeeld van de speelzaal bij het Salou Open. 

Verslag van het 14e Campeonata de Costa Daurada 
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In de eerste ronde werden zoals gebruikelijk de sterkere dammers geloot tegen 

de mindere sterkere dammers. Uiteraard won Frerik Andriessen die Gilbert Kal-

fon als opponent trof. Steven den Hollander speelde een degelijke remise te-

gen Virgilijus Zutautas uit Litouwen. Cees Plug remiseerde tegen de Fransman 

Rene Estebe. Gé Berbee, Arend van Beelen, Jack van der Plas en Jan Schijff ver-

loren hun partij. In de eerste ronde speelde Anatoli Gantwarg tegen Tjalling van 

den Bosch. Tjalling vervolgde in de onderstaande stand met . … -29 38. 
33x24 20x29. 

 

39. 39-33 29-34! 40. 38-32 11-17? Hier biedt 

40. 12-18 een goede verdediging voor de 

voorpost op 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41. 27-22! 34-39 42. 22x2 39x48 43. 44-40 48-
26 44. 32-27 19-24 45. 2-11? 
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Hier was 45. 28-23 de aangewezen zet. Zwart 

ontkomt dan niet aan schijf- of damverlies en 

kan het beste een schijf offeren! Nu laat wit in 

bovenstaande stand een remisewending toe 

voor zwart. 

 

. … -29 46. 33x24 waarna zwart vervolgde 

met . … -42? En gaf op omdat 47. 11-22 

42x20 48. 22x9 14x3 49. 25x5 zou zijn gevolgd. 

Re ise as . … -17 47. 11x20 10-14 48. 

20x12 26x36 =. 

 

In de tweede ronde behaalde Tjalling een prachtige slagzet uit tegen de specia-

list bij uitstek van zomer(dam)toernooien, Jan Terpstra. 

 

In deze stand forceerde Tjalling een offer via 

37. 38-32. Jan offerde verkeerd met . … -
21? 38. 27x16 18-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierop haalde Tjalling vernietigend uit met 39. 
16-11 7x16 40. 24-20 15x24 41. 39-33 28x39 
42. 49-43 39x48 43. 31-26 48x31 44. 36x7 +.  

 

Tjalling tikte hierbij met het slaande houtje zo 

hard op het dambord dat de splinters er vanaf 

vlogen. Jan Terpstra speelde een matig toer-

nooi, tijdens zijn partij tegen Nel Lindhout in de vierde ronde stond hij enige 

zetten totaal verloren en liet Nel hem onnodig ontsnappen. Deze zevenklapper 

leverde Tjalling echter wel de prijs op voor de mooiste combinatie (of partij-

fragment) van het toernooi. 

 

In dezelfde ronde wist Mourodoullo Amrillaew listig te winnen van jeugdspeler 
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Thijs Gerritsen. Wit had als laatste zet 43. 42-38 gespeeld. 

 

Zwart vervolgde met . … -28?? waar de 

ruil met 15-20 speelbaar is. 44. 34-29 28x39 
45. 38-33 39x28 46. 29-23 18x29 47. 30-24 +. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook Ron Heusdens sneuvelde tijdens de tweede ronde. In de onderstaande 

stand ziet Ron spelend met zwart een finesse over het hoofd. Dmytro Mary-

nenko (Oekraïne) haalde vernietigend uit toen . … -19?? werd gespeeld. 

 

 

44. 38-32! 27x38 45. 39-33 38x20 46. 25x3 + 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de vijfde ronde liet Gé Berbee de winst 

eenvoudig door de vingers glippen. Tegen-

stander Hidde Risselada kwam met remise 

goed weg. In onderstaande stand moest Hidde 

met wit offeren om minimale kans te behou-

den op remise. 

56. 32-27? 21x32 (via 32-28 is remise goed te 

realiseren) 57. 22-17 32-37 58. 17-12 37-42 59. 
12-7 42-47. Wit kan nu geen dam halen en 

moet offeren. 
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60. 30-24 29x20 61. 35-30? 47-42?? Hier had 

zwart met 23-28 moeten vervolgen! Wit kan 

dan nog steeds geen dam halen en moet we-

derom offeren met verlies als gevolg. 

 

Na 62. 7-1 42-47 63. 1x15 was de remise een 

feit. 

 

 

 

 

Jack van der Plas liet zich in de vijfde ronde de kaas niet van het brood eten en 

stuurde aan op een vastloopvariant. Tegenstander Sergey Kuropatov (RF) is 

erpli ht o  te ruile  ij oorkeur . … -22 30. 28x17 21x12 waarna zwart 

een voordelige stand zou hebben gerealiseerd. 

 

Zwart speelde echter . … -22? waarna 

Jack op soepele wijze naar winst combineerde. 

30. 27x18 13x22 31. 35-30 24x44 32. 33x2 
44x42 33. 28x10 42-48 34. 25x3 48x25. Wit 

heeft maar liefst twee dammen en behaalt 

met 35. 10-5 zelfs nog een derde dam! Tegen 

deze damovermacht was deze Rus niet be-

stand. 
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Op vrijdag 3 juli werd het gebruikelijke sneldamtoernooi gehouden als afslui-

ting van de vrije dag. Arnoud Cordier wist hier overtuigend te winnen. De kers-

verse wereldkampioen Alexander Georgiev die als toeschouwer bij het open 

toernooi aanwezig was, deed mee en verloor door onzorgvuldigheid van Cor-

dier. In de onderstaande stand werd . … -18 gespeeld aar . … -19 

mogelijk nog soulaas biedt. 

 

Zwart raakte hopeloos verstrikt in de omsinge-

ling van wit, er volgde 24. 38-32 27x38 25. 
42x33 Wit kan nu altijd voordelig op dam ko-

men terwijl zwart ergens een klein remise-

gaatje moet zien te vinden. 

 

 

 

 

 

 

. … 9-13 26. 24-19 13x24 27. 31-27 22x42 
28. 33x2 42-48 29. 2x30 48-37 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cordier won het eindspel op overtuigende 

wijze en won uiteindelijk het sneldamtoer-

nooi.  

 

 

 

Frerik Andriessen haalde tijdens de 7e ronde met zwart een gangsterzet uit te-

gen niemand minder dan Mourodoullo Amrillaew. 
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1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 17-22 4. 28x17 12x21 5. 39-33 20-25 6. 
44-39 15-20 7. 38-32 10-15 8. 32-28 5-10 9. 50-44 19-24 10. 43-38 14-19?! 

 

Amrillaew antwoordde hierop met 11. 29-23?? 

want op 9- of 10-14 volgt natuurlijk 23-18 + 

Frerik vervolgde echter met . … -29!! 12. 
23x5 20-24 13. 34x23 9-14 14. 5x30 25x32 15. 
28x37 21-27 16. 31x22 13-18 17. 22x13 8x50 
+. 

 

 

 

 

 

Jan Schijff behaalde tijdens het sneldammen maar liefst 10 wedstrijdpunten. Hij 

ei digde hier ee zogezegd rui  Bo e  Ja . Tijde s de laatste ro de erd de 
jeugdige Limburgse dammer Jitse Slump door Jan genadeloos van het bord ge-

zet. Tijdens het middenspel werd de sta d a  Jitse zo der ededoge  ge-

kraakt . Het is ee  doors ee al oot ij de Al ert Heij  o aardig o  zo on-

fortuinlijk aan een einde te moeten komen, laat staan een jeugdige dammer 

met het talent en charisma van Jitse. Het ontluisterende tafereel ging bij de 

omstanders letterlijk door merg en been. Voor wie Jitse niet kent, het baasje 

heeft ee  hoog Petje Pieta ie tje -gehalte. Jan verkeerde met zijn +1 score in 

opperbeste stemming en was vol zelfvertrouwen om het tussentijdse punten-

aantal (5) tijdens de laatste drie ronden van het open toernooi uit te bouwen 

aar het i i aal ege  pu te  …. Het leek sle hts ee  k estie a  het opra-

pen van de nodige punten. 
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Jan in opperbeste stemming in de Crows Nest met de vertrouwde Green Frog 

(het flesje in zijn handen) 

 

In de zevende ronde van het open toernooi ging Frerik in de opening onderuit 

tegen Alexander Baljakin die een listige slagzet uithaalde. 

 

1. 34-30 20-25 2. 30-24 19x30 3. 35x24 18-22 4. 31-26 14-19 5. 40-35 19x30 6. 
35x24 10-14 7. 24-20 15x24 8. 33-28 22x33 9. 38x20 12-18 10. 20-15 7-12 11. 
36-31 5-10 12. 42-38 14-19 13. 39-33 10-14 14. 41-36 19-24 15. 47-42 14-19 
16. 31-27 19-23 (1-7 lijkt een beter alternatief) 17. 33-28 13-19? 
 

. … -30 voorkomt de slagzet maar frus-

treert de opbouw van zwart. 

 

18. 28-22 17x28 19. 37-31 28x37 20. 15-10 
4x15 21. 27-21 16x27 22. 31x4 +. 
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In de achtste ronde vervolgde Cees Plug tegen 

Gé Berbee fout met . … -18?? waarna Gé 

zich dit buitenkansje niet liet ontglippen via het 

kinderlijk eenvoudige 19. 27-22 18x27 20. 28-
23 19x28 21. 30x10 4-9 22. 33x31 15x4 en 

kwam hiermee een schijf voor en won uiteinde-

lijk de partij. De verplichte zet 4-10 is positio-

neel zeker niet aantrekkelijk. 

 

 

 

Steven den Hollander verschalkte Frits Stuger 

die iets te nonchalant achter een schijfje van 

zijn tegenstander kroop. 31. 37-32? 11-17! 32. 
32x23 19x50 na acht onnodige vervolgzetten 

hield wit het voor gezien. 

 

 

 

 

 

In de laatste ronde van het open toernooi vond op het laatste bord een onge-

kende veldslag plaats tussen de Katwijker Cees Plug en de Scheveningse Joke 

van der Meijden. In het middenspel verrekende Cees zich lelijk waarna hij met 

een ongekende harakiri-variant zijn tegenstandster en de omstanders de stui-

pen op het lijf joeg. Niettemin moest Cees naar verluid met overweldigend 

schijfnadeel de punten aan Joke laten. Um Arende  sprak van schande voor 

heel Katwijk en de familie van Beelen in het bijzonder. Omstanders waren wel-

licht wat overrompeld door hetgeen zich afspeelde op het bord van Cees tij-

dens de laatste ronde. Niet onverdiend kreeg Cees daarom tijdens de prijsuit-

reiking de derde prijs voor de zwakkere spelers. De winnaars werden bepaald 

via loting. Cees kreeg deze oeuvreprijs ook al tijdens de toernooien van 2008 en 

2010! Laten we verder positief afsluiten met de opmerking dat Frerik op een 

mooie 8
e
 plaats eindigde in het totaalklassement.  

 

Steven, Jack en Gé behaalden niet hun gemiddelde maar eindigden toch boven 

Jan (Schijff). Eerlijk gezegd werden zij hierbij geholpen door Hans de Knikker die 

Jan tijdens de laatste ronde venijnig te grazen nam. Hans droeg zijn overwin-

ning op aan het Limburgse damtalent Jitse Slump. Guntis Valneris wist tijdens 
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het toernooi de eerste plaats te bemachtigen en stond deze hierna niet meer af 

aan zijn naaste belagers. Gevolg was dat hij na de laatste ronde, waarin hij op 

degelijke wijze won van Tamara Tansykkuzhina, de eerste plaats definitief had 

bemachtigd. 

 

Eindstand Salou Open 2011 
 

  Gm W - Pt 

1. Guntis Valneris  GMI 9 - 14 

2. Alexander Baljakin  GMI 9 - 14 

3. Nikolai Gulyaev  MI 9 - 13 

4. Mourodoullo Amrillaew GMI 9 - 13 

5. Raimonds Vipulis  GMI 9 - 13 

6. Ron Heusdens  GMI 9 - 13 

7. Tamara Tansykkuzhina  GMIF 9 - 12 

8. Frerik Andriessen  MF 9 - 12 

9. Valery Kudriavcev  MF 9 - 12 

10. Wouter Ludwig  MI 9 - 12 

47. Theo Dijkstra  MF 9 - 10 

74. Hans de Knikker    9 - 9 

80. Maaike Kamer    9 - 9 

81. Kariem Droog    9 - 9 

93. Steven den Hollander    9 - 8 

101. Gé Berbee    9 - 8 

102. Jitse Slump    9 - 7 

105. Jack van der Plas    9 - 7 

115. Jan Schijff    9 - 7 

119. Micha Blanken    9 - 7 

121. Arend van Beelen    9 - 7 

136. Cees Plug    9 - 4 

138. Kees Majoor    9 - 2 

 

Zie ook toernooibase 

 

Gé Berbee 

 

 



  R D C 43 
 

 
  



R D C 44 
 

Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven? 

 

Wie ben je? 

Laura Andriessen 

 

Wanneer en waar ben je geboren? 

12 mei 1989 in het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft 

 

Wat is je burgerlijke staat? 

Ongehuwd, samenwonend 

 

Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)? 

Gymnasium aan het Stanislas college in Delft. Op het moment studeer ik Ge-

neeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik zit nu in het vierde jaar 

en ben bezig met mijn afstudeeronderzoek. Hierna moet ik nog 2 jaar co-

schappen lopen. 

 

Hoe lang dam je al? 

 

 

Speel(de) je bij andere clubs? 

Ik ben begonnen bij DOS Delft en toen ik een jaar of 12 was ben ik in Rijnsburg 

komen dammen. 

 

Wat is je grootste prestatie op damgebied? 

3x Nederlands Kampioen, bij de meisjes pupillen, aspiranten en junioren. 

 

Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld? 

Het WK in 2006 in Hijken. Goede partijen gespeeld en we hadden een leuke 

groep. 

 

Van welke muziek houd je? 

Als ik muziek luister is het meestal in de auto naar de radio (tenzij Frerik anders 

beslist en voor DJ gaat spelen), dus dat zal wel vooral top 40 zijn. 

 

Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast) 

Op damgebied wil ik gewoon lekker mijn partijtjes blijven spelen. En verder wil 

ik natuurlijk dokter worden! 
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Met wie wil je nog wel eens een partijtje schuiven? 

Ik heb eigenlijk geen voorkeur, het maakt mij niet uit tegen wie ik speel. 

 

Op welke (liefst foute) acteur(s)/actrice(s)/artiest(e)(n) ben je toen je nog een 

kind of puber was verliefd geweest? 

H … Joh  Depp ordt het da  de k ik. Verder o d ik aak el de a e-

lijke hoofdrolspelers in romantische komedies leuk, maar daar hield het wel bij 

op. 

 

Waar geniet je het meest van? 

Lekker in het zonnetje luieren of een boekje lezen 

 

Wat moeten we nog van je weten dat hierboven nog niet aan bod is gekomen? 

Ik ga binnenkort een grote reis maken naar Indonesië! In 25 dagen van Sumatra 

naar Java naar Bali. 

 

Wat is je volgende zet? Als beginnetje is gespeeld 32-28, 18-23, 34-29, 23x34, 

40x29, 19-24, 37-32. Iedereen die gedwongen wordt, mag één volgende zet 

doen. 

Oh dan ben ik nu zeker zwart? Dan doe ik 14-19. 

 

Ok, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (of 

noem een getal tussen de 0 en 25 waarmee we loten.) 

Steven den Hollander 

 

Verzin een nieuwe vraag voor het volgende interview en geef aan welke be-

staande vraag er uit mag? 

Nieuwe vraag: Wat mogen we niet van je weten?  

Er uit: Wat is je volgende zet? Als beginnetje is gespeeld 32-28, 18-23, 34-29, 

23x34, 40x29, 19-24, 37-32. Iedereen die gedwongen wordt, mag één volgende 

zet doen. 

Laura Andriessen 
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Frerik's betere jatwerk 

Daar is ie da ! Frerik s Betere Jat erk Augustus ! Dit keer he  ik ij  
plu der erk gedaa  i  de ju ileu  uitga e a  Kri g oor Da pro le atiek  
1941 – 1981. Degenen die deze uitgave al meermalen hebben doorgewerkt, 

hebben dus een enorme voorsprong op de rest, maar laat je daardoor niet 

ontmoedigen! Omdat het uit de problematiek komt, zullen de meeste dia-

grammen haarscherp eindigen, zaak is het dus om ook het eindspel/afspel on-

der controle te hebben. Het is deze keer naar ik meen een niveautje hoger dan 

voorgaande Jatwerken, maar een uitdaging is natuurlijk nooit mis! Niet meteen 

naar de oplossingen gluren, ook al zijn ze nog zo frustrerend. Vooral de laatste 

zal menig man slapeloze nachten bezorgen. 

 

 
Diagram 1. 

 

 
Diagram 2 

 

 
Diagram 3. 

 

 
Diagram 4. 
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Diagram 5. 

 
Diagram 6.  
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VOORZICHTIGHEID IS GEBODEN  

 

Oplossingen 

 

Diagram 1: 1.46-41 24x42 2.41-37 42x31 3.27-21 16x40 4.45x5 11-16 5.5-23!! 

16-21 6.23-1 

Diagram 2: 1.25-20 27x47 2.26-21 47x50 3.21x5 15x24 4.5x6 24-30 5.40-35 30-

34 6.45-40 34x45 7.35-30 

Diagram 3: 1.35-30 39-44 2.41-37 44x24 3.37x39 24-30 4.48-43 38-42 5.43-38 

42x44 6.49x40 

Diagram 4: 1.29-24 20x29 2.25-20 14x25 3.46-41 36x47 4.40-34 47x50 5.34x3 

27x38 6.37-31 26x37 7.3x6 25-30 8.45-40 30-35 9.40-34 

Diagram 5: 1.38-32 26x37 2.32x41 42-48 3.47-42 48x46 4.28-22 46x19 5.24x2 

20-24 6.29x9 10-14 7.9x20 15x35 8.22-17 35-40 9.2-16 40-45 10.16-11 

Diagram 6: 1.38-32!! 27x38* 2.48-43 38x49 3.47-42 37x48 4.40-34 49x24 

5.34x3 48x30 6.3x20 15x24 7.25x34 

Frerik Andriessen 
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Zomercolumn: Het grootste damprobleem 
 
Degenen die onder deze kop een diagram hadden verwacht met een onmoge-

lijk complexe hersenkraker op een 169 velden bord, zal ik meteen maar uit de 

droom helpen, ik wilde het over een veel groter probleem hebben, namelijk het 

behoud van de damsport. 

Jaar na jaar zien we het aantal dammers afnemen; het aantal leden per club 

daalt, clubs zelf moeten fuseren of stoppen geheel en damregio's moeten gro-

ter gemaakt worden om nog een fatsoenlijke competitie te hebben. En mis-

schien nog wel het ergst, het is niet een korte tijdelijke inzinking die rechtge-

trokken gaat worden door de volgende generatie, want het aantal jeugdleden 

daalt nog het hardst van allemaal. 

 

Moeilijk te starten 
Wat maakt het nu zo moeilijk om mensen aan het dammen te krijgen? Welnu, 

in tegenstelling tot wat de dampro's je proberen te laten geloven tijdens een 

demonstratie, is de schoonheid van het spel totaal oninteressant voor de mas-

sa. Een parti Bonnard, een diepe forcing of winnen met een Canalejas-motief, 

de toevallige passant kan er de kunst niet van inzien. 

Wat wel telt? Winnen natuurlijk! Primair is het damspel een manier om je men-

tale superioriteit te tonen aan je omgeving en om je tegenstander mee te ver-

nederen. Iets zien wat je tegenstander niet heeft gezien, een plan smeden waar 

iemand met open ogen in tuint, iemand gewoon een ongelooflijk pak slaag ge-

ven, dat is het leukst. 

En hier zit meteen ook het probleem, want een beginnend dammer wint niet zo 

makkelijk. Een enthousiaste huisdammer die het aandurft een keertje te ko-

men kijken op de club, wordt door een beetje getrainde aspirant al in de pan 

gehakt. Als je dan op je eerste avond 4 keer bent afgedroogd, ben je blij dat je 

naar huis mag en is je damlust levenslang bedorven. 

 

Negatieve spiraal 
Om te blijven dammen moet je dus een grote groep hebben met beginners die 

nog van elkaar kunnen winnen. De besten blijven het spelletje leuk vinden, de 

rest gaat liever voetvallen (of bridgen, afhankelijk van de leeftijd). 

Dit is dan ook de reden dat nieuwe dammers al tijden nog uitsluitend als jeugd 

de sport binnen treden (enkele zeldzame doorzetters zoals Piet van Egmond en 

Anton van Dusseldorp daargelaten), want startende pupillen kunnen nog van 

elkaar winnen. Maar zoals gezegd, is de ellende nu compleet, omdat het aantal 

jeugdleden ook dalende is. Er zijn dus minder kinderen om van te winnen, 



R D C 50 
 

waardoor er minder nieuwe leden komen en van de overblijvers vallen vooral 

de zwakken af. Zo kweken we in rap tempo een jeugdige dam-elite, waar een 

enthousiaste schooldammer het ook al tegen aflegt...en zo droogt alle aanwas 

uiteindelijk op. 

 

Rampenplan 
Toch ligt de oplossing voor dit probleem mogelijk vlak om de hoek. Het is na-

melijk zo dat de meeste damverenigingen ontstaan zijn in de jaren 30 toen er 

enorme werkloosheid was. Veel mensen hadden opeens tijd over en zochten 

elkaar op om een potje te dammen en zo was er al snel een grote groep begin-

nende dammers. En juist omdat die groep beginners zo groot was, was er voor 

iedere geïnteresseerde wel een tegenstander van vergelijkbaar niveau te vin-

den. 

Terwijl we nog uit staan te puffen van de laatste huizencrisis, worden we door 

de nieuwe schuldencrisis en algemene economische stroperigheid klaarge-

stoomd voor de volgende dip...met uiteraard uitzicht op hogere werkloosheid. 

Een uitstekende kans voor de damsport dus!  

Mijn advies: pakken die crisis! Zet het double-dip-toernooi alvast in te steigers, 

hou de banen van je LinkedIn en Facebook contacten goed in de gaten en sla 

toe als die AEX onder de 200 punten duikt. 

En oh, voor de Salou-gangers en overige bezoekers van Spanje: gooi daar ook 

eens een balletje (of eigenlijk schijfje) op. Een op de vijf zit daar zonder werk, 

als men het spelletje daar in de gaten krijgt, kunnen de Russen het straks wel 

shaken.  
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