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VAN DE VOORZITTER
Op zaterdag 29 december gaat weer ons jaarlijkse Oliebollentoernooi
plaatsvinden. Er zijn wel meer tradities zoals het Kerst de Jong toernooi, maar het
Oliebollentoernooi is een openbaar toernooi en ons gezicht naar buiten. Ik hoop
dat het toernooi net zo succesvol wordt als in de afgelopen jaren.
Met het eerste gaat het prima. Op het moment dat ik dit schrijf staan we op de
vijfde plaats en objectief gezien had het nog hoger kunnen zijn. Nadat ongeveer
tien jaar geleden de sponsors wegliepen moest DCIJ verder zonder toppers als
Clerc, Sijbrands en Wiersma en degradeerde naar het tweede echelon. Met de
komst dit jaar van Ron Tielrooij heeft DCIJ een zestal sterke spelers, die in feite
van niemand hoeven te verliezen en ook kunnen winnen. Ik beloofde in een
onbewaakt ogenblik aan de 14-jarige Stijn Tuijtel dat hij in het eerste van
IJmuiden mocht meespelen, als hij het Internationale Bijlmerjeugdtoernooi zou
winnen. Die kans achtte ik uitgesloten. Stijn mocht dus meedoen met het eerste
en dat is een groot succes geworden. Ons eerste wordt nog steeds sterker en het
zou leuk zijn als we wat meer supporters konden verwachten bij onze
thuiswedstrijden. Ank en Ineke zorgen er tegenwoordig voor dat er een hapje
klaarstaat en na weer een gewonnen wedstrijd even een hapje en een drankje
met de clubmaten en de dames is toch heel gezellig.
Door omstandigheden was ik in staat om aan het Bijlmertoernooi mee te doen. Ik
verwachtte door ongeveer iedereen geveegd te gaan worden, maar dat is toch erg
meegevallen. In feite speelde ik mee om de ereplaatsen. Stijn was natuurlijk
klasse en een geweldige opsteker voor de club, maar ook Jet Kok heeft het prima
gedaan. Ze begon zwak, maar won later alles en eindigde als vierde.
Op het bord in de speelzaal heeft u misschien de flyers zien hangen. Er zijn
10.000 van deze flyers uitgedeeld op scholen in Kennemerland. Het lijkt
misschien niet veel, maar inmiddels hebben we 14 kinderen aan het dammen. In
Haarlem in speeltuin ‘De Glasblazers’ is een avond belegd met de kinderen en de
ouders en iedereen was zeer tevreden. Mac Liems gaat nu elke vrijdagavond
damles geven in Haarlem. Ook onze eigen jeugd (3 jongens) wordt nu opgeleid in
Haarlem. Evengoed wil ik toch ook een jeugdafdeling proberen op te zetten bij
DCIJ en ga ik misschien een scholentoernooi organiseren. Dan kan nieuwe jeugd
kiezen uit DCIJ en ‘De Glasblazers’. En verder komt er een maandelijks
jeugdtoernooi bij DCIJ op de zondagmorgen. We starten op zondag 9 december
10.00 uur. Natuurlijk is iedereen welkom voor een kopje koffie en als iemand
behoefte heeft mij terzijde te staan dan hoor ik dat graag.

>>
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Ook in het clubgebouw gaan de ontwikkelingen verder. Er is inmiddels een
professionele afwasmachine geplaatst. Dus afwassen hoeven we gelukkig niet
meer. En dat is met name prettig omdat de feestdagen er aan komen. Met alle
drukte hebben we onze handen al vol zat. In mijn achterhoofd zit het plan om nog
eens keukenfaciliteiten te realiseren in het zijkamertje. Dan kunnen we eindelijk
lekker bitterballen eten bij het dammen. Hoewel, dan kunnen de damstenen ook
straks de afwasmachine in.
Dan rest mij alleen nog iedereen op te roepen toch vooral de clubavond te
bezoeken. Waarde clubgenoten u kunt daar een waardebon van 25 piek mee
verdienen. Als u regelmatig komt en redelijk scoort zijn er waardebonnen te
incasseren. De eerste 3 bonnen zijn ontvangen door Cees Pippel, Cees van der
Steen en Stijn Tuijtel.
Wim Winter

PNHDB BEKERWEDSTRIJDEN
Er zijn weer PNHDB bekerwedstrijden. Het viertal (of meerdere teams) moet
voor 10 december worden opgegeven.
De speelkalender:
(in de periode)
voorronde (indien nodig) 17/12/01 - 11/01/02
eerste ronde 14/01/02 - 18/01/02
tweede ronde 11/02/02 - 15/02/02
halve finale 04/03/02 - 08/03/02
Deze wedstrijden worden op de clubavonden gespeeld.
De finale en troostfinale worden op zaterdag 23 maart 2002 gespeeld.
Speellokaal Gemeenschapshuis "Overwhere" Sportlaan 147 te Purmerend.
Speeltempo is 60 zetten per 2 uur en vervolgens 30 per uur per persoon.
In de finale en troostfinale bedraagt het speeltempo 25 zetten per speler
per uur en over het eerste speeluur vindt geen tijdscontrole plaats.
Met vriendelijke groet,
Arjan
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WE GAAN ER VOOR OF NIET
Het zal u niet ontgaan zijn dat er bij de denksporten in de nabije toekomst
dopingcontrole wordt ingevoerd. Als volwaardig lid van het NOC/NSF moet ook
de dambond met een dopingreglement op de proppen komen. Zo niet dan zal de
subsidie, ongeveer een ton, worden ingetrokken. Dit onderwerp kwam uiteraard
ter sprake aan de stamtafel van D.C.IJ.. Want als er een groep binnen onze club
is die de laatste tijd “slikt’ zijn het wel de alom, door hun grote wijsheid en
ervaring, gewaardeerde senioren. Binnen het kwartet moest eerst de vraag
beantwoord worden; Wat is doping en welke stoffen zijn verboden? Deze vraag
beantwoorden was niet zo eenvoudig en riep alleen nog maar meer vragen op.
Rinus wilde weten of “Berenburg” op de lijst stond. We wisten het niet. “Nou”zei
Rinus “als dat zo is dan is voor mij de lol eraf.”. De sfeer werd er, naargelang de
moeilijke materie verder werd uitgediept, bepaalt niet vrolijker op. Wat moeten we
aan met de bloedverdunners, de antidepressiva, de slaappillen en niet te vergeten
plaspillen? Vragen, vragen en nog eens vragen. We moeten het toch aan de weet
komen opperde ik. Maar Leo stelde me gerust met de opmerking dat alleen de
topspelers gecontroleerd zouden worden en ik dienaangaande niets maar dan
ook niets te vrezen had.
De voorzitter die aan de bar stond, luisterde gespannen toe wat de wijze mannen
bespraken. Met een bezorgd gezicht toog hij naar de stamtafel en vroeg met
ingehouden stem zodat niet iedereen mee kon luisteren;”Hoe is het met Viagra”?
De grijze mannen veerden verschrikt, als door een wesp gestoken, op. Had hij nu
weer een nieuwe vriendin? En met zo’n naam, dat zal vast wel weer een
buitenlandse zijn. Maar na enige uitleg kwamen wij er achter waar het om ging.
Uiteraard waren we zeer geïnteresseerd in deze voor ons totaal onbekende stof
die onverwachte mogelijkheden bood. Wel kwamen we snel tot de conclusie dat
viagra een stimulerend middel was en zeker op de lijst van verboden middelen
thuishoort. Aan het eind van de avond kwam Leo met het genereuze aanbod om
samen met Piet, geheel vrijwillig en in het belang van D.C.IJ, gedurende drie
maanden viagra te slikken. Overdonderd door zo veel clubliefde moest ik even
slikken en zag dat Rinus zelfs stilletjes een traantje weg pinkte. Dat zal er wel
eens toe kunnen leiden, gezien de enorme mogelijkheden die dit goedje biedt dat
de stamtafel in de komende jaren onderbezet zal zijn. En ik zie het al voor me,
grote koppen in de krant,
”D.C.IJ.-ers massaal betrapt op doping”
Maar laten we hopen dat Leo gelijk heeft en dat de controle alleen bij topspelers
wordt uitgevoerd. Want dan hebben de stamtafelheren niets te vrezen. Misschien
dat in de toekomst de vermoeidheid wat eerder toeslaat maar: so what. Wij
hebben in ieder geval besloten er op de club en thuis voor te gaan.
Jan Apeldoorn
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HET NOORD HOLLANDS
KAMPIOENSCHAP
Zaterdag 17 november was de slotdag van een veelbesproken kampioenschap. Ik
weet niet hoe het kampioenschap in voorgaande jaren is geweest, maar
chaotischer dan dit jaar is niet mogelijk. Voor aanvang van het toernooi zouden er
12 deelnemers zijn. Op de eerste dag werden dat er 13. Na een week waren het
er ineens weer 12. Daarna kwam een deelnemer niet meer opdagen en een
andere lag in het ziekenhuis. De speler van Gandhi (die kennelijk er een
gewoonte van heeft gemaakt niet op te komen dagen) werd uit het toernooi
genomen, maar wel pas na de laatste ronde. De andere deelnemer heeft zijn
partijen bij hem thuis ingehaald. Daarbij komt dat de wedstrijden op clubavonden
gespeeld zijn, waardoor niemand een idee had hoe de stand in de competitie was.
Dit alles heeft mij doen overwegen om mij komend jaar niet meer in te schrijven
voor het kampioenschap.
Het toernooi zelf was tot op de laatste dag erg spannend. Tanja Chub zou eerste
worden, dat was al lang duidelijk, maar er waren op de slotdag nog vijf kandidaten
voor de tweede plaats, die recht geeft op deelname aan de halve finale van het
NK. Paul Sier en Steven Wijker hadden de grootste kans, maar zij moesten tegen
elkaar. Een punt minder dan dat tweetal had Kees Romijn (beter bekend als
Kalbfleisch). Hij moest tegen Herman van Westerloo, die samen met mij twee
punten achterstand had. Ik moest tegen Jacco Ambags. Al snel werd duidelijk dat
het duel Wijker-Sier in remise zou gaan eindigen. Ik was erg tevreden over mijn
eigen stand, en dus over mijn kansen op de tweede plaats tot ineens dit
gebeurde…
K. Romijn

1.
3.
5.
7.
9.

.. - ..
39x30
24x15
4x31
48-43

20-25 2.
17-21 4.
4-10 6.
36x49 8.
49x30 10.

49-43? 25x34
28x17 15-20
15x 4 21-27
30-24 12x21
35x24

Hierna stond Kees Romijn een schijf
voor en leek de strijd om de tweede
plaats beslist.

H. v. Westerloo

In mijn partij lukte het niet te winnen,
hoewel ik groot voordeel had. Sier en
Wijker speelden ook remise en de
enige partij die toen nog bezig was,
was de partij waarin Romijn met een
schijf voor naar winst moest spelen.
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Door te passief spel liet de Hiltex speler zijn stadgenoot ontsnappen, waardoor
Sier en Wijker gedeeld tweede werden. Na barrage plaatste Paul Sier zich voor
de halve finale van het NK. Marcel behaalde een teleurstellende gedeeld tiende
plaats en ik werd gedeeld vijfde.
Een leuke overwinning behaalde ik tegen de nummer drie, Steven Wijker.
Het lijkt of wit kansloos gaat verliezen.
In
werkelijkheid
staat
hij
juist
huizenhoog gewonnen. Ik speelde:
1. 26-21! 17x26 2. 38-32 27x38
3. 43x23
en zwart verloor later kansloos.

S. Wijker

Zwart had naar een mooier partij einde
kunnen toewerken door achteruit te
slaan. Dan was gevolgd:
1. 26-21 27x16 2. 31-26!
De combinatie met 24-19 en 31-27
levert slechts remise op.
Nu verliest (16-21) door
J. Bos
3. 38-32 21-27 4. 32x21 11-16
5. 37-32 16x38 6. 43x23 dus moet zwart iets anders proberen.
2. .. - .. 18-23 wit heeft hier drie serieuze plannen. Het eerste is slaan
naar 9, dan 37-32 en dan 39-34. Zwart heeft dan serieuze remisekansen door
22-27 te spelen. Er mag dan geen dam gehaald worden op 4 waarna wit kan
offeren en doorlopen.
Het volgende plan is leuker.
3. 29x27 20x40 4. 33x22 17x28
5. 49-44 40x49 6. 38-32 49x38 7. 32x23 38x21 8. 26x 6
Het vervelende van dit plan is alleen dat zwart 25-30 speelt en wit geen dam
mag halen door 30-34.
De laatste manier van slaan is dus
3. 29x 7 20x40 4. 7- 1! 40-45
5. 1-40! 45x34 6. 39x30 28x48 7. 30-24 48x31 8. 36x9 en
wit wint. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik dit niet tijdens mijn partij bedacht
heb, maar dat mag de pret niet drukken.
Het toernooi eindigde met een discussie over hoe het er volgend jaar uit zou
moeten zien. De meeste deelnemers deden aan dat gesprek mee en de bond was
een luisterend oor. Er kwamen enkele goede suggesties voor de toekomst van het
toernooi. Ik heb de hoop dat de bond bereid is om naar de spelers te luisteren en
dat het toernooi van volgend jaar minder chaotisch zal verlopen. Tenslotte is hier
nog de eindstand.
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Eindstand kamp. N.-H. 2001
1. Tanja Chub
2. Paul Sier
3. Steven Wijker
4. Kees Romijn
5. Jesse Bos
6. Herman van Westerloo
7. Vitalia Doumesh
8. Ramon Sakidin
9. Benno van Straten
10. Jacco Ambags
11. Marcel Kosters
12. Glenn Dumfries

W
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

+
6
4
4
5
4
4
3
2
3
1
2
1

=
5
6
6
2
4
4
6
6
3
8
3
1

0
1
1
4
3
3
2
3
5
2
6
9

P
23
18
18
17
16
16
15
12
12
11
9
4

BIJLMERTOERNOOI
Zoals in de uitslag te zien is heb ik nog aardig meegedraaid in het toernooi.
Weliswaar tot mijn eigen verbazing, maar goed.. Het Bijlmertoernooi is een
uitstekend georganiseerd en toch heel leuk toernooi en ik ben blij dat ik
meegedaan heb. En als het even kan doe ik de volgende keer weer mee.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Elenbaas
Tjon A Ong
Keita
Stasytis
Goedemoed
Winter
Petryla
Heusdens
Sekongo
Forbin
Van Vemde
Camelia
Sakidin
Van Straten

11
10
10
9
9
9
9
9
9
8
8
7
7
7

(48-69)
(57-80)
(55-76)
(59-71)
(58-72)
(56-70)
(54-68)
(52-64)
(52-60)
(50-51)
(40-36)
(55-51)
(53-46)
(52-39)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Romijn
Slotboom jr.
Baksoellah
Keizer
Maughn
Geurtsen
Wolf
Sarr
Nepomuceno
Van Kampen
Stortelder
Lopez
Sloof
Slotboom sr.

7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
4
4
0

(48-42)
(47-38)
(57-42)
(56-41)
(52-39)
(47-42)
(40-21)
(38-24)
(38-16)
(53-28)
(35-14)
(45-21)
(33- 9)
(42- 0)

De eerste wedstrijd won ik van Rudsel Wolf uit
Curaçao. Geen interessante partij. Het ging
allemaal wat hardhandig. De tweede partij
speelde ik tegen de latere toernooiwinnaar
Hanco Elenbaas. Na afloop was ik teleurgesteld
in het resultaat, maar dat sloeg nergens op. Het
evenwicht werd niet verbroken. De derde
wedstrijd won ik van Tjon A Ong in een
krankzinnige wedstrijd.

Wim Winter

(27-32). Even wat verwarring stichten, dacht ik.
We zaten beiden in tijdnood.
38x27 (13-19) 24x13 ( 8x19) 43-38 (20-25)
Tjon A Ong
42-37 (15-20) 37-32 (10-15) 45-40 (17-21)
28x 8 (19x26) 8- 3 (21x43) 36-31 (26x37) 29-24 (20x38) 3x 4 (43-48)
En dit win ik natuurlijk wel.
In de 4e ronde speelde ik dus om de eerste plaats tegen Baksoellah. Die partij
had ik moeten winnen, maar ik liet het lopen. In de 5e ronde speelde ik tegen
Goedemoed. Af en toe gebeurt mij iets vreemds. Dan denk ik te kunnen dammen
en dan ga ik proberen te winnen van echte cracks. Het is mij een raadsel waarom
ik dat doe. Als ik nu gewoon besef dat ik ook maar een gewone IJmuidenaar ben,
is er niets aan de hand en speel ik waarschijnlijk gewoon remise.
Tjalling Goedemoed

Luistert en huivert:
32. .. - .. 17-22 33. 37-31 12-17
34. 41-37 7-11 35. 38-32 11-16
36. 42-38 17-21 37. 39-34 9-13
Wat een stand, niet?
Ik speelde 47-42 en kreeg de dam met
(36-41) en (23-29) over me heen.
En dan sta je weer met beide benen op
de grond en weet je dat je niet in de
prijzen gaat vallen.

Wim Winter
In de zesde ronde speelde ik remise tegen van Straten en in de laatste ronde won
ik nog van Sakidin.
Wim Winter
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CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT

“MANOR”

Hagelingerweg 42, 2071 CJ Santpoort
Tel.: 023 - 5384220 - Fax 023 - 5384434

Gezellig en sfeervol restaurant
Apart afhaalbuffet
Speciale gerechten
Tevens gelegenheid
tot het houden van recepties
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Geopend dagelijks van
12.00 tot 22.00 uur
ook op zon- en
feestdagen

LOTERIJ!
Op zetjes spelen is als op een prijs in de loterij hopen: het is zelden raak. Ter
illustratie:
Marcel Kosters
Zwart heeft een hekstelling, maar wit heeft het
centrum. Kortom: Ik moet afhaken. Maar eerst
even gokken: (14-19)?! Prijs zou A) 44-40? zijn
geweest (om de afwikkeling ( 4- 9) (17-22) en
(18-23) te voorkomen):
..-.. (17-21)! 26x17 ( 8-12) 17x8 (24-30)
35x24 (19x30) 8x19 (20-24) 29x20 (25x41)
34x25.

Aaldert Gooijer

A) Het lot besloot anders en wit speelde het
sterke 47-42 waarna ik de afwikkeling met later
remise nam. Overigens had de witspeler het
zetje tijdens de partij al onderkend.

In deze stand is 42-38 zo’n beetje de enig
speelbare zet. Maar hij is ijzersterk en wit hoopt
op de jackpot:
(14-20)? 28-22! (17x28)
32x14 (21x41) 47x36 (20x 9) 30x19 (13x24)
36-31 (26x37) 38-32 (37x28) 33x 4

Ron Entken

Dit keer bleek mijn tegenstander per ongeluk de
‘goede’ zet gevonden te hebben. Er volgde
(18-23) 34-29 (23x34) 28-23 (19x28)
33x11 (16x 7) 30x10 (15x 4) 27x16 (34-40)
32-27 (40x49) 38-32 (49x38) 32x43
en wit won het eindspel na een onbenutte
remisekans.

Marcel Kosters

Toch is op zetjes spelen leuk, net als meedoen in een loterij. Wilt u dat meer
mensen op zetjes gaan spelen en wilt u meedoen in een loterij? Dat kan! Onder
voorzitterschap van Wim Winter is een aantal enthousiaste vrijwilligers bezig het
dammen te promoten onder de Kennemer kids. Door mee te doen aan de
Sponsor Bingo Loterij ondersteunt u dit geweldige initiatief en beleeft u de thrill
van het meedoen in een loterij! Dit alles is van u voor het luttele bedrag van f 10,€ 4,54 per maand! Wilt u meer weten of wilt u meedoen? Neem contact met mij
op.
Marcel Kosters, mkosters@excite.com, tel. 06 28 64 60 10.
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EEN FRUSTRERENDE REMISE
Iedereen heeft het wel eens meegemaakt: de beslissende partij van een
competitiewedstrijd spelen. Ook is het bij iedereen wel eens mis gegaan in die
partij. Mij overkwam dat in de vijfde ronde van de bondscompetitie tegen
A.Vermeulen.
Na een overtuigende partij was ik een schijf voor gekomen. Ik rekende op een
soepele overwinning, totdat ik serieus naar de stand ging kijken. Dit was de stand:
A.Vermeulen

Wit is hier aan zet. Ik zag alleen maar
remisevarianten. Achteraf blijkt winst
wel mogelijk geweest te zijn. Ik zag het
begin van de winnende variant wel,
maar ik miste de clou. Ik berekende dat
na
1. 40-34 3- 8
-anders 23-19, 34-29, 39x28 en 28-22
met doorbraak2. 32-27 8-12
- ook verplicht: na 23-19, 34-29, 39x28
dreigt schijf 17 te vallen- zwart dreigt
na (13-18) en (17-21) zijn schijfje terug
te winnen. Dit kan niet voorkomen
worden door 27-21 want kan dreigt (1318) en (17-22).
J.Bos
De enige zet die dit allemaal verhindert is dus
3. 44-40 15-20 Tot zover heb ik het allemaal berekend. Ik zag niet in hoe ik
in deze stand kon winnen. De winst is echter wel aanwezig…
4. 23-19!! 13x24 5. 27-21 en wit heeft het voor elkaar. (24-30) verliest
door 16-11 en 40-35, dus blijft over
5. .. - .. 17-22 6. 21-17 12x21 7. 16x18 24-30 8. 18-12 30-35
9. 12- 7 35x33 10. 34-29 33x24 11. 7- 1
Misschien dat andere varianten ook winnen, maar een eenvoudige Bos kan dat
allemaal niet meer berekenen. De invloed dat het niet vinden van de winst op
mijn gedachten had was enorm. Ik stuurde aan op een stand waarvan ik de
gevolgen nog niet van kon overzien.
1. 39-33 3- 8
5. 29x40 13-18

2. 33-29 15-20
6. 23-19 17-22
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3. 40-34

8-12

4. 34-30 25x34

In deze stand heb ik drie plannen.
A.Vermeulen
Twee daarvan zag ik meteen remise
lopen:
7. 40-35 12-17
8. 16-11 17x 6 9. 35-30 6-11
10. 30-25 20-24 11. 19x30 11-16
en zwart is er op tijd door. Het andere
plan is offeren met 32-28 en dan
doorlopen. Als zwart dan rechtstreeks
naar dam loopt dan verliest hij. Remise
is echter binnen handbereik als hij een
van zijn schijfjes terugoffert.
Er bleef dus nog één zet over.
7. 16-11 22-27 8. 32x21 26x 6
9. 40-34 12-17 Ook hier heb ik
J.Bos
keus uit twee plannen. 34-30 loopt remise als zwart met 18 naar 27 gaat en met
17 naar 26. Als wit achter 20 is gelopen geeft zwart die met (20-24) terug. Toch
had ik dit maar moeten doen want zwart kan nog veel fout doen. In de partij koos
ik voor een gemakkelijk verdedigbare manier.
10. 34-29 17-22! 11. 29-23 18x29 12. 19-13 29-33
Ik haalde dam op veld 2 en de partij eindigde in remise. Ik had hier nog een hele
elegante manier gevonden waarop zwart het nog fout kon doen. Helaas was die
makkelijk weerlegbaar, damhalen op 3 leverde helemaal niets op en damhalen
op 2 had ik niet naar gekeken. Dus deed ik dat maar. Het laatste dat ik wil laten
zien is hoe ik mijn laatste poging om mijn tegenstander in de val te lokken had
moeten wagen. Het ontstaat na de volgende zetten:
13. 13- 9 22-27 14. 9- 4 33-38 15. 4x31 38-43 16. 44-39 43x34
17. 36- 9 20-25?
De laatste zet van zwart is fout. Ik ging
A.Vermeulen
ervan uit dat mijn tegenstander hier
gewoon met zijn voorste schijfje dam
zou gaan halen, wat een probleemloze
remise oplevert.
Deze stand zal wel erg bekend zijn,
maar ik had hem graag in de partij
gekregen.
18. 9-22 34-40 19. 37-32 40-45
20. 22-50 25-30 21. 32-27 30-34
22. 27-21 34-40 23. 21-16 uit!

J.Bos
J.Bos
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GEEN VERKORTING PARTIJDUUR
Zaterdag 3 november vond in Velp de Buitengewone Algemene Vergadering
plaats. Het belangrijkste onderwerp was de beperking van de partijduur tot
ongeveer vijf uur. Het in juni genomen besluit hierover was volgens het bestuur
moeilijk uit te voeren en diende heroverwogen te worden. Zaterdag kwamen de
afgevaardigden via tussentijdse stemmingen tot een voorstel van 50 zetten in
twee uur, daarna 25 zetten per half uur en tenslotte 15 minuten per speler om de
partij te beëindigen.
Toen de voorzitter dit voorstel in stemming bracht, werd het met 4518 tegen en
2708 stemmen voor verworpen. Enkele afgevaardigden vonden dat de uitslag van
de eerder gehouden enquête onder de spelers van doorslaggevende betekenis
diende te zijn. Een kleine meerderheid van de spelers heeft zich uitgesproken
voor handhaving van het huidige tempo.
Het dopingreglement werd met enkele kleine wijzigingen aangenomen. Dat houdt
in dat de KNDB in 2002 het minimale aantal van zes dopingcontroles zal uitvoeren
bij de persoonlijke wedstrijden op het hoogste nationale niveau. De top- en
subtopspelers worden begin volgend jaar uitgenodigd voor een
voorlichtingsbijeenkomst.
Na de lunch had de bijeenkomst het karakter van een Ledenberaad. Het plan om
tot organisatorische vernieuwing van de dambond te komen vond bij de
bestuurders veel weerklank. Men toonde zich vooral positief met betrekking tot het
instellen van een bondsraad. Het plan zal door de werkgroep worden uitgewerkt
tot een voorstel voor de AV van juni 2002.
Het plan om de halve finale algemeen volgens de knock-outformule te spelen,
vond weinig waardering. Algemeen heerste de mening dat de beste sneldammers
op deze wijze de finale zullen bereiken. Als de spanning verhogen het doel is,
zouden de provinciale afgevaardigden liever zien dat dit systeem bij de finale
wordt ingevoerd.

Bron: http://www.kndb.nl/
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UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL
De ex-wereldkampioen Piet Roozenburg was in de jaren dat hij voor D.C.IJ.
uitkwam schier onverslaanbaar. Slechts zelden verloor hij een wedstrijd in de
bondscompetitie en bij de IJmuidenaren rekende men al van tevoren op twee
punten. Ook in de onderlinge, waar hij het moest opnemen tegen o.a Laros, Yme
de Jong, Ligthart, Suyk, Tielrooij en Dukel, was voor zijn opponenten een remise
het hoogst haalbare resultaat. Roozenburg was een echte partijspeler die zich
slechts zelden te buiten ging aan het componeren van problemen. Als dat al
gebeurde hadden zijn creaties een hoog praktisch gehalte.
Kort na het behalen van de wereldtitel in 1948 was hij bij de L.O.I. de drijvende
kracht achter een praktische damcursus voor beginners, gevorderden en
hoofdklassers. Ook was hij lange tijd werkzaam bij de dambond als trainer voor de
topspelers. Bij die gelegenheid kwam er wel eens een door hemzelf
gecomponeerd werkstukje ter tafel. Aan het hieronder geplaatste diagram is
duidelijk te zien dat zijn werk vooral op de praktijk gericht is. Voor de spelers van
het eerste is het een goede oefening om de oplossing te vinden zonder de
schijven te beroeren. Ook voor de overige D.C.IJ.-ers natuurlijk maar daar is het
misschien wat te moeilijk voor. Om u niet in de verleiding te brengen heb ik geen
oplossing gegeven.
J.Apeldoorn

P.Roozenburg
Jan Apeldoorn

-15-

ONDERLINGE COMPETITIE
De eindstand van de tweede periode in de onderlinge competitie is:

Eindstand groep A + B

W

P

GROEP

A.Roelofs
C.v.d.Vlis
M.Kosters
E.Holkamp
C.Pippel
M.v.Dieken
M.van Dijk
J.Bos
R.Tielrooij

6300
5850
5475
5000
2900
2800
2650
1125
1075
700

4
4
5
4
2
2
2
1
1
2

A
B
A
B
A
A
B
B
B
A

Eindstand groep C + D

W

P

GROEP

J.Apeldoorn
P.Smit
P.Kok
R.Hühl

4725
4700
3700
2450

5
4
4
4

D
D
D
D

W.Winter

Opmerking:
Door prom/degr regeling niemand in groep C!!!!!

Eindstand groep E,F en G
L.Binkhorst
C.v.d.Steen
S.Tuytel
H.van Grumbkov
P.Pippel
G.Rink
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W

P

GROEP

6325
4775
3950
3875
2950
1775

5
5
4
5
6
5

E
E
E
G
E
G

HET 14E OUDEJAARS SNELDAMTOERNOOI
VAN IJMUIDEN

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de veertiende editie van het Oudejaars Sneldamtoernooi van IJmuiden. Dit
toernooi wordt gehouden op zaterdag 29 december 2001 en vindt plaats onder auspiciën van Damclub IJmuiden.
De speelzaal, de Coen Bais-zaal, is in de Jan Ligthartschool, Eksterlaan 8 te IJmuiden.

Wedstrijdvoorwaarden
Dit traditionele sneldamtoernooi wordt gespeeld in drie groepen: Eregroep, Hoofdgroep en Promotiegroep. Het
speeltempo bedraagt vijf minuten per speler per partij. Bij gelijk eindigen op plaatsen die voor een geldprijs in
aanmerking komen, dienen drie partijen van drie minuten per speler per partij gespeeld te worden. Indien dan nog
spelers gelijk eindigen beslist eerst het onderling resultaat en dan het S.B.-systeem. Arbitrage aanvragen is niet
mogelijk; het organisatiecomité doet wel een beroep op uw sportiviteit. Voor het overige worden de
wedstrijdvoorwaarden van de KNDB gehanteerd. Per groep is een groepsleider aanwezig.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor de Eregroep bedraagt ƒ 20,-, voor de Hoofdgroep ƒ 15,- en voor de Promotiegroep ƒ 10,-.
Het inschrijfgeld dient vlak voor aanvang van het toernooi te worden voldaan.

Prijzen
De winnaar van de Eregroep wordt bijgeschreven in de “Oudejaars Sneldamtoernooi”-bokaal. De bokaal zelf blijft
in het bezit van Damclub IJmuiden.
Het prijzengeld is als volgt verdeeld:
e

1 prijs
e
2 prijs
e
3 prijs
e
4 prijs
e
5 prijs

Eregroep HoofdgroepPromotiegroep
ƒ 150,ƒ 100,ƒ 75,ƒ 100,ƒ 75,ƒ 50,ƒ 75,ƒ 50,ƒ 35,ƒ 50,ƒ 35,ƒ 25,ƒ 35,ƒ 25,ƒ 15,-

Inschrijven
U kunt inschrijven door u aan te melden bij Marcel Kosters 023-5262654 of 06-28646010
Aanmelden via e-mail is ook mogelijk:
http://student.scw.vu.nl/~s0996335.

mkosters@excite.com.

Meer informatie is te vinden op

Aanvang en prijsuitreiking
Het toernooi wordt gespeeld op zaterdag 29 december, aanvang 10.30 uur. Gelet op de grote toeloop verzoeken
wij u om op tijd aanwezig te zijn. De prijsuitreiking zal rond 17.15 uur plaatshebben.
Wij rekenen wederom op een druk bezet, spannend, sportief, spectaculair maar vooral gezellig toernooi.
Namens het organisatiecomité,

Arjan van Roode.
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JEUGDDAMMEN
Inmiddels is in een buitengewoon prettige sfeer het jeugddammen bij de
Kennemerkids van start gegaan. In Haarlem worden elke vrijdag 14 kinderen
getraind door Mac Liems. Omdat er momenteel erg weinig kinderen bij de clubs in
de regio dammen hebben we besloten alle kinderen met elkaar te laten dammen
in Haarlem. Er is daar een gemotiveerde club kinderen aan het dammen en wie
weet, werkt het.
Toch wil ik ook proberen in IJmuiden iets van de grond te tillen en zal er
waarschijnlijk een scholentoernooi georganiseerd worden. Dan kunnen we met
een nieuwe lichting kinderen en een schone lei van start gaan. En als er kinderen
bij de Glasblazers willen gaan dammen kan dat natuurlijk. Verder gaan we één
keer in de maand
op zondagmorgen
voor de kinderen
een
toernooitje
organiseren in ons
clubgebouw.
De
eerste keer zal dit
plaats vinden op 9
december
10.00
uur.
Er is trouwens een
spelertje dat niet
naar Haarlem wil.
Hij vindt het zo leuk
bij DCIJ, dat ie
gewoon niet naar
Haarlem gaat en
dat terwijl zijn vader
een schaker is en dat is Ingmar Visser en daarom zetten we een foto van Ingmar
in het clubblad.
Verder wil ik nog even wijzen op de sponsorloterij. Als we 50 loten verkopen, dan
krijgen we maandelijks 250 piek en momenteel hebben we er al 45 verkocht. Ook
doen we mee met de Vomar –actie. Mensen, doe je boodschappen bij Vomar en
lever de bonnetjes bij mij in. Tegen inlevering van die bonnetjes krijgen de
Kennemerkids een halve procent van het totaalbedrag. Dat lijkt weinig, maar het
tikt leuk aan als iedereen zijn bonnetjes bij mij inlevert! Let op, het gaat per
maand. Dus alles wat jullie in december bij Vomar uitgeven, komt het goede
damdoel ten goede! Als die bonnetjes maar voor 15 januari bij mij worden
ingeleverd. Doen dus.
Wim Winter
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1E KLASSE A
IJMUIDEN - DDV (DORDRECHT) 11-11
A. Kosior
Jesse was natuurlijk de held van de dag door
van de onsympathieke en onsportieve Kosior te
winnen. Volgens mij heeft half dammend
Nederland Jesse inmiddels gefeliciteerd.
Jesse haalde dam door
34-30 (24x35) 28-22 (17x50 26x17 (11x22)
)
38-33 (50x28) 32x 3 en won.
Aan bord 1 haalde Cees Pippel alles uit de kast
om te winnen, maar zijn tegenstander heette
Droog, en speelde ook droog. Cees kreeg geen
Jesse Bos
kans. Marcel had een interessante partij, maar
ook deze wedstrijd bleef onbeslist.
Martin speelde tegen Sally de Jong. Ook hier werd het evenwicht niet verbroken.
Ron speelde remise. Joop zat nog enigszins in de verdrukking tegen Groeneveld,
een oude smeris die mij ooit nog eens een bekeuring heeft gegeven (vergeven,
maar niet vergeten!) maar wist ook keurig remise te maken. Michael en Elbert
speelden keurig remise. Zelf kreeg ik ook geen kans. En omdat helaas onze
penningmeester in een stom zetje liep werd het remise tegen Dordrecht. Op zich
niet verkeerd natuurlijk. Slechts één verliespartij betekent dat we een degelijk
team hebben.

CAB HOLLAND/DENK EN ZET - IJMUIDEN 10-13
Jesse begint inmiddels een plaatselijke beroemdheid te worden sinds hij het
Russische kanon Kalmakov klop heeft gegeven. We kregen deze dag dan ook
een journalist mee van het Haarlems Dagblad en de IJmuider Courant, maar
achter het dambord presteerde Jesse het niet. Zijn tegenstander hakte de partij
naar remise. De leuke publiciteit is nog te zien in het artikel dat in de speelzaal
hangt.
De held van de dag was Marcel door in een 10-10 stand de laatste partij te
winnen in een uiterst gecompliceerd eindspel. En hij deed dat volgens Cees
Pippel op bekwame wijze. En als Cees Pippel dat zegt, nou dan betekent dat wat.
-20-

Om het eindspel te behandelen gaat wat te ver. Snap ik eerlijk gezegd ook niets
van.
v. Noordennen
Joop verliest eigenlijk nooit, maar ging deze
keer toch de boot in. Foei Joop!!!
Joop had 39-33 gespeeld en raakte door (2025) een schijf kwijt, omdat 30-24 niet mag Z+.
Ron Tielrooy

Joop Wind
Ron kwam hier een schijf voor door,
.. - .. (16-21) 27x16 ( 7-12) 16x 7
34x23 (18x29) 7x18 (13x35)
Helaas liep de partij remise.

23-29

van Genderen
Jacqueline Schouten
Jacqueline had haar tegenstander mooi te
pakken d.m.v. de volgende variant:
.. - .. (19-23) 28x19 (18-23) 19x28 (27-32)
38x18 (12x41) 26-21 (17x26) 36-31 (26x37)
47x36 Z+.
Nu dacht de witspeler het zwarte schijfje op 37
op te gaan peuzelen, maar dat lukte niet en
dan wordt het schijfje natuurlijk heel sterk voor
zwart.

vdr Wielen
Martin speelde remise tegen de Hek. Het werd geen hekstelling, maar een
spannende Keller-variant. Frans Elzenga had een spannende partij en maakte de
partij keurig remise. Elbert speelde een degelijke partij. Remise.

>>
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Tja en dan mijn eigen partij tegen de roemruchte Teus van Es.
Ik kreeg de hele club over me heen, omdat ik
Wim Winter
hier geen (24-29) had gespeeld. Scherp op
winst spelend had ik deze variant op remise
getaxeerd. Zie zelf:
.. - .. (24-29) 36-31 (29-33) 28x39 (23-28)
32x14 (21x45) 44-40 (45x34)en 14-09.
Okay, om eerlijk de waarheid te zeggen heb ik
deze variant waarschijnlijk wel berekend in het
voortraject, want ik kende de variant wel, maar
heb ik op het moment suprème deze variant
vergeten. Of ik had besloten deze variant nog
eens goed te gaan berekenen als de stand
werkelijk op het bord kwam en ben hem
Teus van Es
vergeten of wist nog dat ik de variant op remise had getaxeerd en was vergeten
dat ik één en ander nog moest narekenen.
Jammer van de gemiste kans, want ik had het natuurlijk wel moeten doen.
Maar uiteindelijk hadden we dus wel gewonnen en dat maakt de terugreis toch
heel plezierig.

SOURCE+ NDG - IJMUIDEN 12-12
Jesse speelde een degelijke partij tegen onze damredacteur Eric van Dusseldorp.
Cees wist niet te winnen van de broer van Piet Kok. Ron ging wel heel simpel de
boot in. Even melden, Ron. Martin van Dijk is onopvallend een van onze sterkste
spelers geworden en overklaste zijn tegenstander uit Valkenburg volkomen. Dus
Martin is de man van de wedstrijd.
De Kruijff
Het volgende standje kwam ik tegen van
Jacqueline (remise).

Volgens mij is dit standje heel erg gewonnen,
Jacqueline. Er werd 35-30 gespeeld, maar
31-27 wint natuurlijk.

Jacqueline Schouten
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Michael van Dieken

Michael speelt hier
(18-22) 27x18 (16x27)
18-12 met winst. We kunnen Michael natuurlijk
wel man van de wedstrijd maken, maar als je
ziet
dat die meneer uit Londen in plaats van
(18-12)
met
40-34 (13x22)
25-20 en 39-33, een dam kan nemen, dan
krijg ik ruzie met Martin.
Valk

van Londen
Met Kees wil het nog niet vlotten in het eerste
en waarom is mij een raadsel, want hij kan het
volgens mij best. Na een goede partij kreeg hij
ineens last van volslagen damblindheid. In
bovenstaande stand speelt Kees 36-31 in plaats
van 39-34. Jammer.
Kees van der Vlis
Zelf speelde ik tegen mijn vriend good old Lex den Doop en ik heb echt
geprobeerd te winnen. Er stond 11-11 en ik wilde wel graag man van de wedstrijd
worden. Het lukte helaas niet.
Wim Winter

Ik speelde na lang nadenken ( 1- 7) en het
werd remise. Volgens Cees Pippel had ik
( 9-14) moeten doen. Maar volgens mij wint dat
ook niet. Het was wel kansrijker geweest.

Remise tegen Nieuwegein was een terechte
uitslag.
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Lex den Doop

IJMUIDEN - HEIJMANS EXCELSIOR 12-12
Dit was natuurlijk de wedstrijd van Stijn Tuijtel. Als 14-jarige voor het eerst in het
eerste van IJmuiden en dan nog winnen ook, is heel leuk. Aan de partij valt niets
te laten zien. Stijn rolde de man gewoon op, op Oud-IJmuidense wijze: poepen en
douwen.
Cees Pippel speelde tegen Frank Teer een of andere theoretische variant. Dat is
natuurlijk niet zo verstandig. Frank heeft altijd hard gestudeerd en die weet dat
allemaal veel beter dan wie dan ook. Nee, Cees ik dacht dat je slimmer was.
Remise was het resultaat. Volgens mij heb je trouwens alleen nog maar remise
gespeeld. Even melden, Cees.
Pieter Vermeulen
Cees Pippel en ik stonden samen naar
het bord van Jesse te kijken en we
keken elkaar eens glimlachend aan
nadat zwart (18-22) speelde. Jesse
speelde natuurlijk 32-28 (22x33) 29x38
en ging schijf 21 oppeuzelen. Helaas
wist Jesse daarna niet te winnen. Hij
heeft nog geprobeerd zijn frustraties
weg te schrijven (zie hoofdstuk een
frustrerende remise), maar daar nemen
we natuurlijk geen genoegen mee.
Jesse Bos
Ron kreeg klop van Karin van Lith. Zij is natuurlijk een goede damster. Martin
schijnt net als vorig jaar te hebben kunnen winnen van vanBallegooijen, maar ik
mis de notatie, dus ik kan het niet laten zien. Jacqueline had een keurige remise
net als Michael en Joop. Elbert deed niet mee vanwege privé-omstandigheden.

-24-

Als
Stijn
niet
had
meegedaan
en
gewonnen was Marcel
man van de wedstrijd
geworden. Hoewel, we
kunnen natuurlijk ook
Stijn jongen van de
wedstrijd noemen en
Marcel man van de
wedstrijd (zie zijn stukje
Loterij Marcel Kosters
Entken).

V.l.n.r.: Elbert Holkamp, Stijn Tuijtel en Marcel Kosters

Tja, en dan mijn eigen partij. Daar worden we toch weer niet vrolijk van.
Vd Kooij

Wim Winter

Ik sta hier dus gewoon een schijf voor en kan
eigenlijk niet verliezen. Maar Winter gaat op
winst spelen tegen een klassespeler als vd
Kooij terwijl we met 7-1 voorstaan. Heren,
dames, gooi me er uit, ontsla mij als voorzitter,
voer me aan de leeuwen.
34-30 (25x34) 39x3 ( 7-12) 43-39 (11-16)
0
22-17 (12x21) 28-22 (23-29) 30-25 (18-23)
33-28 ( 9-14) 39-34.
De rest laat ik maar niet zien. Als ik i.p.v.
39-34, 39-33 speel en (29-34) 35-30 en
33-29, dan is het natuurlijk remise. Op een
paar andere manieren was het ook remise
geweest.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eerste klasse A
CEMA/De Vaste Zet
Heijmans Excelsior
DDV
RDG-DIO
RDC
TDV
IJmuiden
CAB Holland/Denk en Zet
PWG 's-Gravenpolder
IDV
Source+ NDG
PSV Dammen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
** 13 .. 20 19 17 16 .. 15 .. .. ..
13 ** 16 .. .. .. 12 16 .. 11 21 ..
.. 10 ** .. 16 21 11 13 17 .. .. ..
8 .. .. ** 11 .. .. .. 21 18 19 15
7 .. 10 17 ** .. .. .. .. 17 9 16
8 .. 6 .. .. ** 14 6 .. 15 .. 22
10 12 11 .. .. 8 ** 13 .. .. 12 ..
.. 10 10 .. .. 21 10 ** 9 .. 14 ..
9 .. 8 6 .. .. .. 15 ** 8 .. 19
.. 11 .. 9 11 9 .. .. 17 ** .. 13
.. 6 .. 7 15 .. 12 11 .. .. ** 10
.. .. .. 12 7 4 .. .. 7 10 16 **

Topscorers D.C.IJ. 1
20. Jesse Bos
32. Marcel Kosters
42. Martin van Dijk
73. Kees Pippel
74. Willem Winter
82. Jacqueline Schouten
87. Michael van Dieken
93. Elbert Holkamp
98. Stijn Tuijtel *
104. Joop Wind
121. Ron Tielrooij
140. Frans Elzenga *
152. Albert Roelofs *
159. Cees van der Vlis *

Weds
6
6
6
6
6
3
5
5
2
5
5
2
1
2

W Pt Bordpt
6 11 100- 55
6 9 89- 62
6 9 88- 61
6 8 92- 71
6 6 76- 79
6 6 71- 80
6 5 66- 75
6 4 74- 74
6 4 65- 86
6 3 70- 79
6 3 61- 91
6 2 56- 95

Pnt Rating Bord Tegen
10
1114 2,00 1320
9
1118 4,83 1230
8
1133 4,67 1266
6
1353 1,67 1312
6
1268 2,67 1262
5
1131 7,33 1170
5
1133 8,20 1247
5
1056 8,20 1092
4
10,00 1184
4
1186 6,60 1195
3
1145 6,20 1171
1
1000 10,00 1133
0
1027 8,00 1242
0
1108 9,50 1170
* = invaller
Wim Winter
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HET ACHTTAL
Het achttal speelt dit seizoen in de eerste klasse van de P.N.D.H.B. en dus wordt
het dit seizoen een makkie!? Tja, was het maar zo makkelijk, het is echt niet zo
dat we nu alles zomaar even gaan winnen. Wie herinnert zich niet de laatste
wedstrijd van het vorig seizoen, toen we uit tegen Almere de punten daar lieten.
Welnu, datzelfde Almere zal ook dit seizoen weer één van de tegenstanders zijn.
Van de overige tegenstanders ken ik de kracht niet, maar het lijkt me niet juist om
ze te onderschatten. Aan de andere kant denk ik dat we dit seizoen een goed
achttal hebben; we gaan dus voor die promotie!
De eerste wedstrijd was die tegen Krommenie 2. We speelden een thuiswedstrijd
wat me de gelegenheid gaf om het psychologisch voordeel hiervan geheel uit te
buiten door onze nieuwe voorzitter tot arbiter te bombarderen (geen tegenstander
durft dan nog te protesteren) en Leo kon in zijn favoriete hoekje van de zaal gaan
zitten. We begonnen de wedstrijd dus met zeer goede moed en dat vertaalde zich
al snel in een vlotte overwinning van Rien Hühl op de door iedereen gevreesde
Linterman. Piet Kok zat naast Rien en was geheel in stijl solidair met Rien en
bracht de stand op 6-0. Jan Apeldoorn meende niet achter te kunnen blijven en
overspeelde zijn tegenstander en zo hadden de onderste drie borden al vlot voor
een tussenstand van 9-0 gezorgd. Vroeger was die stand al goed voor de winst,
maar nu moest de rest van het team niet denken dat we er al waren want met nog
vijf partijen aan de gang kon er nog van alles gebeuren. Zelf zorgde ik maar gauw
voor een puntje erbij, waarna Leo Binkhorst in te diep water ging vissen op een
Otter en dan helpt zelfs een favoriet stekkie niet.
Cees van de Vlis besliste de wedstrijd door overtuigend de punten aan het eerste
bord binnen te halen. Frans Elzenga speelde een uitgekiende partij en wist de
vijfde winstpartij voor ons binnen te halen. Tot slot deed Albert Roelofs nog een
uiterste poging om zowel zijn eigen voordeel als het voordeel van het achttal niet
verder uit te breiden en slaagde hier glansrijk in en bepaalde de eindstand met
zijn remise op 17-5 voor ons.
Cees van de Vlis had aan bord 1 tegen M. Berends na 46 zetten de volgende
stand bereikt.

>>
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M. Berends

Cees van der Vlis

Cees had hier zijn tegenstander al
overspeeld. Zwart speelde hier
46. .. - .. 8-12, want na (13-18)
krijgt hij, 28-23 enz. om zijn oren en
na (15-20) komt 17-22 en 28-22. De
langste verdediging voor zwart is
(29-34) en daarna (8-12), maar ook dat
zal verliezen.
In de partij won Cees nu door:
47. 17x 8 13x 2 48. 28-23 19x39
49. 43x23 2- 8 50. 30x 1 9 15-20
zwart is duidelijk de weg kwijt; opgeven
gaat sneller.
51. 23-18 14x12 52. 25x 5
en zwart geeft op.

Piet Kok speelde aan bord 7 tegen P. Snijder en had na 21 zetten de volgende
stand bereikt:
P. Snijder
Piet had als laatste zet 21. 33-29
gespeeld en haalde daarmee het
maximale uit deze lastige stand. Want
toen zijn tegenstander 21. .. - .. 12-17
speelde, waren de zorgen voor Piet
over en verraste hij zijn tegenstander
met:
22. 28-22! 17x28
23. 38-33 28x30 24. 35x 4 23x34
25. 42-38 18-22 26. 27x18 13x22
27. 4x17 11x22 28. 47-42
en hier begreep zwart dat verder
tegenstribbelen zinloos was en gaf op.

Piet Kok

De volgende wedstrijd was weer een thuiswedstrijd, deze keer tegen Amstelland
2. Met het succes van de vorige wedstrijd in het achterhoofd speelden we in
dezelfde opstelling en was Willem Winter ook nu weer de arbiter. In tegenstelling
tot wat de eindstand doet vermoeden was dit een moeilijke wedstrijd voor ons. De
vlotte voorsprong die Frans ons bezorgde door B.N. van Nieuwkerk gedecideerd
naar een nederlaag te spelen werd gevolgd door een sterke remise van Albert en
toen Cees van de Vlis voor de tweede winstpartij zorgde zou je zeggen dat er
niets meer voor ons aan de hand was en we weer een duidelijke overwinning
zouden behalen.
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Het zou echter heel anders verlopen! Leo zette de tussenstand op 7- 2 door een
goede remise, maar toen Jan daarna bezweek voor de vrouwelijke charmes van
zijn tegenstandster in een overigens zeer hoogstaande partij, was de overwinning
voor ons team niet meer zo zeker. Piet en Rien hadden het moeilijk tegen hun
tegenstanders maar wisten dankzij hun grote routine hun tegenstanders geen
kans op winst te bieden en haalden ieder hun puntje binnen. Tot slot was ik nog
bezig in een moeilijke partij, remise leek het hoogst haalbare. Eigenlijk was ik dus
gewoon bang dat ik zou gaan verliezen, maar soms heb je een tegenstander die
je een handje helpt en dat geluk had ik nu eens. Ik won en bepaalde de eindstand
op 13-7, maar overtuigend was het niet gegaan deze avond.
Cees had tegen Bulk de volgende stand bereikt:
Bulk
Zwart had op de 35e zet 6-11 gespeeld
waarna Cees vernietigend toesloeg
met:
36. 30-24! 19x30
37. 32-28 22x31 38. 36x 7 23-28
Zwart zag het nutteloze van zijn verzet
in en gaf hier op.
Zelf speelde ik met zwart tegen van
Tulder en was na 47 zetten in de
volgende stand terechtgekomen:
Paul Smit
Cees van der Vlis
Mijn laatste zet was (8-13) geweest,
daarmee niet alleen 24-19 tegengaand.
Als wit nu 35-30 zou spelen had ik met
(20-25) geantwoord, waarna wit niets
heeft aan 38-32 omdat zwart ook op
dam komt. Toch staat wit wat beter na
38-33. Wit speelde echter
48. 47-42? waarna ik niet aarzelde
en dam haalde door
48. .. - .. 13-19 49. 24x13 12-18
50. 13x31 26x48
wit speelde nog even
maar gaf hier op.

Tulder
51. 29-23 20-24 52. 28-22 48-34

>>
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Dan nu de laatste wedstrijd tot nu toe, die tegen Heemstede 2. Dit was onze
eerste uitwedstrijd en het werd ook onze eerste nederlaag. Eigenlijk zou ik het
hierbij willen laten, een nederlaag is nooit leuk, maar deze kwam toch wel hard
aan. Ten eerste was de eindstand erg duidelijk: 17-5!, ten tweede was het de
manier waarop de nederlaag tot stand was gekomen. We hebben echt geen
moment in de wedstrijd gezeten, vanaf het begin (nou ja, niet vanaf de eerste zet
natuurlijk, maar wel vanaf de eerste uitslag) was het duidelijk dat we er niet aan te
pas zouden komen. Aan alle borden werd hevig gestreden tegen een positionele
– dan wel materiële achterstand.
Dat juist Frans Elzenga wegens privé omstandigheden er niet bij kon zijn was
natuurlijk jammer en natuurlijk is Gerrit Rink een verzwakking, maar ook Gerrit
kan aan het laatste bord best punten halen. Frans had ons van tevoren al gezegd
dat Heemstede een sterke ploeg heeft, we waren dus gewaarschuwd. Cees ging
ons voor met zijn nederlaag tegen Dalman waarna Jan voor een punt zorgde
tegen Hettema. Albert trof zijn angstgegner van de Klashorst, die ook nog steun
kreeg van Paul Jopp, die voor concentratieverlies bij Albert zorgde door met van
de Klashorst te gaan praten. U voelt hem al aankomen, ook Albert verloor. Leo
speelde een sterke partij tegen Piet Beliën en wist deze geroutineerde speler een
remise af te dwingen. Rien moest zijn meerdere in Chr. Smit erkennen en ook ik
moest erkennen dat C. Koopman te sterk voor me was. Piet zorgde voor de enige
overwinning aan onze kant door Jan Beliën naar een nederlaag te spelen. Helaas
was dit al te laat om als team nog iets terug te doen en dat tenslotte ook Gerrit
nog verloor was niet zo verwonderlijk na een avond waar voor ons vrijwel alles
misging.
Met vier punten uit drie wedstrijden zijn we natuurlijk nog niet kansloos om te
promoveren, maar toch zullen we dat idee maar even uit ons hoofd zetten en de
volgende wedstrijd gewoon proberen die wedstrijd te winnen.
Paul Smit
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AGENDA
vr

30 november

2001 Kijk Uit 2

-

De Uil 3

za

8 december

vr

14 december

za

15 december

2001 D.C.IJ. 1
D.C.IJ. 2
2001
Kijk Uit 3
2001 A.A.S. 1

-

P.W.G. ’s-Gravenpolder
A.D.W.
H.W.P. 5
Kijk Uit 1

vr

28 december

2001

za

29 december

2001

za

5 januari

di
8 januari
wo
9 januari
za 19 januari
ma 28 januari
di 29 januari

SNELDAMMEN
SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP KIJK UIT

OUDEJAARSTOERNOOI

R.D.C.
Kijk Uit 1
2002 Santpoort 1
2002
2002 D.C.IJ. 1
2002 Excelsior 3
2002 Almere
2002

D.C.IJ. 1
A.S.G. Alkmaar 1
Kijk uit 2
Toernooi 2000+ bij Kijk Uit
R.D.G.-D.I.O.
Kijk Uit 3
D.C.IJ. 2

vr
vr
za

8 februari
15 februari
16 februari

vr

22 februari

za
di

23 februari
26 februari

2002 Kijk Uit 2
Pat Mat 2
2002
DAM-SCHAAK-TOERNOOI
2002 P.S.V. Dammen
D.C.IJ. 1
D.C.IJ. 2
H.D.C. 2
2002
Kijk Uit 3
Santpoort 2
2002 Alteveer 1
Kijk Uit 1
2002 Weenink 3
Kijk Uit 2

za
vr
za
ma
vr
vr

2
15
16
18
22
29

2002
2002
2002
2002
2002
2002

za
vr
za

6 april
12 april
27 april

maart
maart
maart
maart
maart
maart

D.C.IJ. 1
ZSC/Saende 5
Kijk Uit 1
K&G de Kwakel
Kijk Uit 2

-

I.D.V.
Kijk Uit 3
Euwe 3
D.C.IJ. 2
Het Spaarne 2

PAASEIERENTOERNOOI

2002 A.S.C. 1
2002 Kijk Uit 3
2002 Kijk Uit 1

-
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Kijk Uit 1
0-0-0-6
Het Spaarne 1

vr

17 mei

2002

LUILAKTOERNOOI

vr
vr

7 juni
28 juni

2002
2002

JAARVERGADERING
JAARVERGADERING KIJK UIT

Het verschijnen van de volgende IJ’dammer is 25 januari 2002.
Kopij kunt u inleveren tot en met vrijdag 18 januari (liefst eerder) bij:
Jack van Buuren, Marcel Kosters of Jesse Bos.

E-mail heeft de voorkeur! Stuur deze over de elektronische snelweg aan:

IJdammer@hetnet.nl

Onze voorzitter Wim Winter heeft nog net tijd om het tijdens
z’n bardienst op te nemen tegen Nicole Schouten.
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