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VAN DE VOORZITTER
Het seizoen 2002-2003 is inmiddels in volle hevigheid losgebarsten. De barbecue
is vergeten verregend en opgegeten. Het was ondanks de regen of misschien wel
dankzij de regen gezellig. Wat mij en anderen betreft voor herhaling vatbaar. Het
eerste heeft zijn eerste wedstrijd gespeeld en gewonnen. Dit belooft wat goeds,
want we willen natuurlijk kampioen worden.
In de onderlinge competitie heb ik nu op één avond al meer partijen gezien dan
het hele vorige seizoen het geval was. Gert Schol, Koos de Vries en Nicole zie ik
weer op de clubavonden. Ik mis natuurlijk nog wel wat mensen Ron Tielrooij,
Jacqueline en Joop. De jeugd wil nog niet echt in grote drommen op de stoep
staan. En daarom gaan we op 20 november weer een scholentoernooi
organiseren. Jan Apeldoorn schrijft zijn onvolprezen proza in de Jutter en Marcel
schrijft in de IJmuider Courant, zodat publiciteit voor onze sport en onze club
gewaarborgd is.
DCIJ is natuurlijk in de wijde omgeving in feite de club en ‘noblesse oblige’, we
moeten het nodige betekenen voor de damsport, met name, omdat we ook een
aantal talenten hebben. Op de jaarvergadering is de mogelijke komst van een
trainer besproken. Het mooist zou een trainer/speler zijn, maar daar zijn we wat
laat mee en omdat ik haast een slechte raadgever vind zijn we inmiddels rustig
om ons heen aan het kijken voor een trainer, die wat begeleiding kan geven en
wat thema’s kan behandelen en die ook nog eens goed in de groep valt (ander
woord voor iemand die een pilsje lust). Er is contact met Paul Oudshoorn en nu
maar eens zien of ook onze penningmeester er met hem uitkomt.
Op de jaarvergadering had ik aangekondigd een keuken te gaan bouwen. De
bedoeling is natuurlijk dat het gezellig wordt en daarmee bedoel ik dat als we na
het dammen een pilsje drinken, we er ook wat te eten bij kunnen nemen en op
zaterdag als het eerste speelt we niet aftaaien naar de chinees, maar de chinees
naar ons toe laten komen en we de omzet van de bar aan de club ten goede laten
komen in plaats van aan de plaatselijke middenstand. Nou ja, van die dingen dus.
De keuken is er en met een beetje mazzel gaat de pan zijn werk doen.
Jesse, Stijn, Martin, Marcel en Jet spelen in het kampioenschap van NoordHolland en doen mee aan allerlei toernooien. Eigenlijk vertegenwoordigen zij onze
club en daar moeten wij trots op zijn en hun daarbij ondersteunen. Afgelopen
zomer hebben zij ook van zich doen spreken. Martin en Stijn deden mee in
Brunssum, Jesse in Goes SNS-open en Jet vloog nog even naar Leningrad (ik
kan dat Petersburg nog steeds niet over mijn lippen krijgen) voor het Europees
kampioenschap om maar wat te noemen en Stijn deed mee met het Nederlands
kampioenschap aspiranten.
>>
-3-

Zoals ik al vaker heb geschreven, het hart van onze vereniging is de onderlinge
competitie. Laat uw gezicht zien op de vrijdagavond. Het kan nog lucratief zijn
ook, want elke 7 wedstrijden staat er opnieuw een aantal waardebonnen op de
groepswinnaars te wachten.

Wim Winter, voorzitter.

NALATENSCHAP HENK SMIT
Het is half augustus als ik van Cees van der Steen een telefoontje krijg dat de
weduwe van Henk Smit nog dammateriaal heeft dat zij aan DCIJ wil schenken. Ik
woon dichtbij en maak een afspraak met mevr. Smit. Het is inmiddels eind
augustus, een mooie maandagmiddag. Mevr. Smit nodigt me uit in de tuin te
gaan zitten en we drinken een glaasje fris en halen herinneringen op aan Henk’s
tijd bij DCIJ. Het is een goede tijd voor hem geweest, hij heeft de hoogtijdagen
van DCIJ meegemaakt. Ook zijn humor kwam ter sprake, een humor die een
groot taalgevoel verraadde.
Natuurlijk was het niet altijd leuk geweest voor Henk, mevr. Smit kon zich nog
duidelijk herinneren dat Henk het wel eens moeilijk had met het grove taalgebruik
en het drankgebruik van sommige IJmuidenaren. Toch was duidelijk dat Henk een
goede tijd bij IJmuiden heeft gehad en vooral op speltechnisch gebied hele mooie
tijden heeft gehad. Mevr. Smit heeft dan ook net bericht van Ton Sijbrands gehad
dat deze het voornemen heeft een boek te gaan schrijven over Henk, zijn eerste
leermeester, met zoveel mogelijk partijen van hem.
Tot slot laat mevr. Smit mij een grote bananendoos zien waarin veel jaargangen
van Dammen (het damtijdschrift van Ton Sijbrands), waarvan een aantal zelfs
ingebonden en een aantal jaargangen van Het Damspel verpakt zijn. Ik dank
mevr. Smit namens alle leden van DCIJ voor dit schitterende dammateriaal en
pak de bananendoos en lever dit vrijdagavond in bij onze voorzitter. Een mooie
verzameling waar de leden van DCIJ veel plezier aan zullen beleven bij het
bestuderen ervan. Het bestuur heeft besloten vooral de jeugdleden te laten
profiteren van dit waardevolle dammateriaal.

Paul Smit
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FRAGMENTEN
Clubkampioen Varno Morseld ging stevig tekeer tijdens zijn simultaan bij HDC.
Opeens kreeg ik een kans:
Marcel Kosters

Varno speelde

48-42.

Hier pas zag ik iets en speelde (19-23).
Varno dacht waarschijnlijk dat op
28x19 (20-24) 33-29 etc zou volgen.
Maar:
28x19 (17-21) 26x28 (12-17)
31x22 (20-24) 29x20 (25x32) 38x27 (17x46)
Als Varno
29x18 (12x32) 35-30 (25x34)
40x29 (22-28) etc.had gespeeld, zou het gelijk
zijn gebleven.
Varno Morseld

VLUGGERTJE BIJ DC HEEMSTEDE
Jan Beliën

Pascal Stil was zo onder de indruk van dit
eindspel, dat hij het via een mailinglist de hele
damwereld heeft doorgestuurd. En inderdaad is
de witte winst fraai, zeker ook als je in
aanmerking neemt dat het hier een vluggertje
betrof en Mark slechts seconden bedenktijd
over had.
Zwart speelde:
( 3-25) 2-30 (10-14)
(dreigt 14-19) 18-13 (14-20) 13- 9 (20-24)
30x 8! (25x40) 45x34 Schoon.

Mark Deurloo
Marcel Kosters
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DE BESTE STUURLUI…
Elke speler droomt er wel eens van om Wiersma of Sijbrands te verslaan. Of ben
ik de enige?
Een doodenkele keer lukt het iemand om die droom te verwerkelijken. Zo slaagde
Kees Pippel er ooit, in een grijs verleden, in Ton Sijbrands klop te geven. Dat was
in het begin van de zestiger jaren toen beide spelers nog in jeugdtoernooien
uitkwamen. Sijbrands was toen nog een aanstormend talent en nog niet de
ongenaakbare speler die hij later werd. En onze Kees was ook toen al niet de
eerste de beste. Een andere Cees, Cees van Duyvenbode, kreeg, in een veel
later tijdperk, de kans van zijn leven om de internationaal grootmeester een nul te
bezorgen. Dat was in 1980 toen D.C.IJ. een internationaal toernooi organiseerde
met o.a. 6 spelers uit Afrika. Later hoop ik hier, in een andere rubriek, nog eens
op terug te komen. Ton Sijbrands was bij die gelegenheid,na jarenlange absentie,
weer eens bereid om in een toernooi uit te komen. Hoewel hij niet erg tevreden
was omtrent zijn prestaties kon niemand hem van de toernooiwinst afhouden.
Ongeslagen winnaar is en blijft een mooi resultaat; zelfs voor Sijbrands.
Cees van Duyvenbode

Het was al een hele prestatie van van
Duyvenbode om het zover te schoppen
als in de diagramstand. Ton Sijbrands
ziet in een blindsimultaan tegen 20
tegenstanders meer dan de gemiddelde
dammer in een uitvoerige analyse. Het
is dan ook opmerkelijk dat hij hier
overgaat tot:
49. 37-32??
Een ongelooflijke blunder. Cees slaat
natuurlijk onmiddellijk toe.
49. .. - .. 19-23 50. 28x30 20-25
51. 32x21 25x45
De tijdnood is voorbij en het is niet zo
moeilijk om te zien dat het spel voor de
Ton Sijbrands
witspeler geen enkel perspectief biedt
52. 29-24 26x17 53. 33-28 45-50 54. 28-23 50-44
Het was natuurlijk pure sensatie. Sijbrands ging, daarvan was men overtuigd,
verliezen. Dat is, en was, in de damwereld groot nieuws.
In de barruimte van het “Cultureel Centrum” zat, onder aanvoering van Coen
Bais, een aantal stuurlieden te analyseren en zij gaven aan hoe Van
Duyvenbode dat varkentje moest wassen. Bais, een goede eindspelkenner, gaf
aan dat het wel wat eenvoudiger en dus ook sneller kon door:
54. .. - .. 17-22 Een snelle winst. Er dreigt (22-28) en op 55. 23-19
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komt

50-28 56. 19-13 22-27

55. 24-20 44-49 56. 38-33 Het was nu een komen en gaan van stuurlui die
met kennis van de laatste informatie Bais bestookten met vragen. Nu sprak hij de
verlossende woorden; “Het is zover. Na 56. …. 49-32 zie ik niet meer hoe wit
remise moet halen.”
De stuurlieden waren nu dik tevreden en bazuinden het rond. Een aantal
stonden al in de starthouding om Cees als eerste te omhelzen. Geen van de
omstanders had in de gaten dat hij niet 49-32 speelde maar;
56. .. - .. 49-27??
Cees van Duyvenbode
Cees zelf schrok ook van deze zet en
probeerde alsnog te herstellen door de
schijf op 27 op veld 32 te zetten. Hier
ging Sijbrands, terecht, niet mee
akkoord en de schijf bleef op 27.
De stuurlieden renden de zaal uit en
wilden van Bais weten of ze Van
Duyvenbode over enige tijd alsnog om
de nek konden vliegen. Bais’ oordeel
was vernietigend. “Hier wordt zo slecht
gespeeld dat ik over de uitslag geen
Ton Sijbrands
voorspelling meer doe. Wel wil ik
verklappen dat de stand na de 56 ste zet niet meer gewonnen is”. En inderdaad
er volgde nog;
57. 23-19 3- 9 58. 33-28 27-16 59. 28-22
En hier besloten de kemphanen tot remise. Voor de beste stuurlui was het
moment aangebroken om Van Duyvenbode te tonen hoe hij had kunnen winnen.
Zout op de wond die toch al zo zeer deed.

Jan Apeldoorn
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BUNSCHOTEN 2002
Vroeger heb ik wel eens meegedaan aan toernooien. Meestal ging dat niet zo
goed (analoog aan mijn niveau). Zo heb ik in twee paastoernooien een dikke
minscore behaald en als knulletje heb ik een keer gestreden om de laatste plaats
in Brunssum. Na een pauze van drie jaar was het weer tijd om aan een toernooi
mee te doen. In een vakantieweek werd in Bunschoten het Barnsteendamtoernooi
georganiseerd. De organisatie had gezorgd voor een mooie internetpagina, veel
prijzengeld en een sterk deelnemersveld. Alle reden dus om mee te doen.
De dag nadat ik op het museumplein Queen had zien optreden begon het
toernooi. De eerste dag leverde een vlotte overwinning op Matthijs Broek en een
theoretisch remisepartijtje tegen Tjon a Ong op. Ik zal voor de geïnteresseerden
de spelgang hier laten zien en vertellen wat er beter had gemoeten.
1. 34-30 20-25 2. 30-24 19x30 3. 35x24 18-22
5. 38-33 10-14 6. 32-28 16-21 7. 37-32 11-16
9. 31-27 22x31 10. 36x27 21-26 11. 41-36 4-10
J.Bos

A.Tjon a Ong
14. 40-35 19x30 15. 35x24
18. 35x24 10-14 19. 28-22

22.

4. 33-29 14-20
8. 43-38 6-11

Vanaf hier worden de varianten die
Wim van der Kooij geeft in ‘Dammen’
van november 1991 gebruikt.
12. 46-41? 1- 6? Na wit zijn
foutieve 12e zet kon zwart na
12. .. - .. 14-19 13. 40-35 19x30
14. 35x24 9-14 15. 44-40 14-19
16. 40-35 19x30 17. 35x24 10-14
18. 45-40 26-31! A) dreigt met
25-30 en 20-24).
In plaats van het gespeelde 46-41 is wit
zijn beste voortzetting 42-37. Hierna
kan zwart door
12. .. - .. 1- 6 13. 47-42 14-19
9-14 16. 45-40 14-19 17. 40-35 19x30

Op 19. 44-40 26-31 20. 37x26 17-22 21. 27x 9 8-13
9x18 12x43 23. 48x39 20x29 24. 33x24 16-21 25. 26x17 11x35

19. .. - .. 17x28 20. 32x23 13-19 21. 24x13 8x28 22. 33x22 14-19
goed spel afdwingen. In de partij kon wit nog net op tijd alle gaten dichten en werd
het remise.
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Op de tweede dag begon een lichte verkoudheid de kop op te steken. Mijn eerste
tegenstander, Ton Bollebakker, had Vick`s mee en daar was ik hem erg dankbaar
voor. Uit een moderne opening kreeg ik een goede stand, maar ik kon geen winst
vinden. Voor mijn gevoel moest ik de vierde partij winnen. Dan zou ik na twee
dagen op plus twee staan en nog kansen op een topklassering hebben. MI
Leopold Sekongo moest verslagen worden. In deze partij leverde ik mijn beste
partij van het toernooi af.
Voor het gevoel moet de witte stand te
omsingelen zijn, maar in de praktijk lukt
dat
meestal
niet.
Vanuit
de
diagramstand ging het verder met:
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.

48-43
32-28
36-31
41-36
44-39
31-26
39-34

5-10
2- 8
18-22
13-19
11-16
21-27
16-21

30.
32.
34.
36.
38.
40.

43-39
46-41
39-33
47-42
42-37
37-31

Jesse Bos

10-14
11-17
16-21
6-11
15-20
19-24

Jesse Bos

Leopold Sekongo
Op dit diagram ben ik wel een beetje
trots. Wit gaat nu een schijf verliezen.
42. 38-32 27x38 43. 33x42 22x33
44. 29x38 24-29

Leopold Sekongo

De meeste mensen zouden de verloren
schijf laten voor wat het is en een
beetje doorharken. Wit redt het dan ook
niet ( 8-13!) maar zwart moet nog zijn
best doen. Sekongo probeerde paniek
te zaaien.

45. 23-19 14x23 46. 34-30 20-25 47. 42-37 25x34 48. 38-33 29x38
49. 37-32 38x27 50. 31x11
Kees Pippel zegt altijd: “offer nooit schijven” en met bijna geen tijd meer over
leek het mij een goede raad.
50. .. - .. 34-39 51. 26x17 12x21 52. 36-31 39-44 53. 50x39 45-50
Dit was een mooi moment geweest om op te geven. Sekongo bleef echter
doorharken tot zijn enige schijf van het bord verdween.
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De derde nacht in de jeugdherberg had verregaande gevolgen voor mijn
eindresultaat. De verkoudheid zette door en in een te smal bed met drie
buitenlanders had ik de nacht van mijn leven. De ene koortsdroom was nog niet
afgelopen of de volgende meldde zich al. Toen ik eindelijk op mocht staan (op een
gegeven moment wilde ik niet meer gaan slapen) was het net of ik met een beer
gevochten had. Ik stond inmiddels gedeeld tweede (achter Gerrit Boom, maar
voor Podolski en Heusdens!) maar ik had de kracht niet meer om te gaan
dammen. `s Ochtends heb ik nog een winstpoging tegen Jeroen Kos gedaan,
maar tegen Bert Zwart heb ik snel en effectief naar remise geharkt. Hierna stond
ik zevende, terwijl de eerste zes geldprijzen kregen. De laatste ronde moest Ruud
Kloosterman verslagen worden. Hoewel hij ook bereid was een mooie partij te
spelen, ontstond toch een remisestand. Daarin zag ik het even duizelen, want bij
winst zou mijn portemonnee goed gevuld raken (achteraf bleek dat ik dan 300
Euro zou winnen). In een moment van zwakte liet ik de damduivel tot mij spreken,
en zijn raad is nooit goed. Hij sprak over risico’s ten koste van alles. Ruud
reageerde echter adequaat en toen ik weer bij zinnen was, was een nederlaag
niet meer te voorkomen. Zo werd ik uiteindelijk nog dertiende.
Boom wist het toernooi te winnen voor Bremmer en Podolski. Ik was blij dat ik
eindelijk naar huis mocht om uit te zieken. Toch was het een erg geslaagd
toernooi. Het is professioneel georganiseerd en volgens de sponsor, die zo in zijn
nopjes was dat het prijzengeld al opgehoogd was, zou het volgend jaar alleen nog
maar beter worden. Het is dan ook zeker een aanrader om een keer aan mee te
doen.
J.Bos

HOMEPAGE DAMCLUB IJMUIDEN
Met enige trots deel ik U mede dat ik er in geslaagd ben een homepage voor
damclub IJmuiden te creëren. U kunt deze pagina vinden op:

http://members.chello.nl/mj.dieken/index.html
Zoals ik op mijn pagina vermeld heb, is deze (steeds) in constructie. Voorlopig is
het nog een proefmodel, maar in de loop van de tijd zal de pagina er steeds
professioneler uitzien!!
Ik hoop dat jullie deze site regelmatig bezoeken en graag verneem ik jullie
bevindingen. Tevens sta ik open voor materiaal om eventueel op de site te zetten.
Michael van Dieken.
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RIJNSBURG
“Ik werd bleek en begon te trillen. Dat kon toch niet. Cees van der Vlis bovenaan!
Die jongen uit IJmuiden.” Wim werd er sentimenteel van toen hij vorig jaar in de
IJ’dammer verslag deed van het Johan Kromhout Toernooi in Rijnsburg. Onder de
indruk van zijn verslag ging de Damclub IJmuiden dit jaar niet met drie, maar zes
vertegenwoordigers naar Rijnsburg: Kees Pippel, Wim Winter, Martin van Dijk,
Stijn Tuijtel, Marcel Kosters en, hoe kon het ook anders, Cees van der Vlis.

Voor Stijn begon de dag meteen goed, want hij versliep zich. Nou krijgt Stijn sinds
kort training van Tjalling Goedemoed, die door de bond wordt betaald uit een
fonds voor talentontwikkeling. Tjalling heeft net als zijn goede vriend Kees
Thijssen de neiging zich zo af en toe te verslapen voor een wedstrijd. Zoals het
een goede leerling van Tjalling betaamt versliep Stijn zich dan ook meteen bij het
eerste het beste toernooi. Zonder Stijn ging het dus naar Rijnsburg, maar gelukkig
kwam hij wat later ook aan.
En nog had Stijn niet genoeg geslapen, want zijn score bleef bescheiden. En de
rest, hoe deed de rest het? Dat je van Martin en Marcel ook niet veel hoeft te
verwachten is al langer duidelijk, dus moesten de oudjes het maar weer doen. En
inderdaad, Kees en Wim deden het heel aardig. Zo aardig zelfs, dat Wim na de
vijfde ronde helemaal los stond met een score van 9 punten uit vijf partijen.
Helemaal los? Ja, helemaal los. De zesde ronde kreeg hij een gewonnen eindspel
op het bord, maar liet dit remise lopen. De laatste ronde moest hij tegen Ron
Heusdens spelen en dat kan wel eens mis gaan. Dat ging het dus ook. Laat Kees
Pippel dan alsjeblieft de eer van DCIJ redden, dachten we allemaal.
Plichtsgetrouw won Kees daarom zijn laatste partij en kwam zo op 11 punten uit.
Daar was de prijsuitreiking en we maakten ons op om Kees toe te juichen. En ja
hoor, de derde prijs was voor Cees… van der Vlis!
Cees van der Vlis. Jullie weten wel, die jongen uit IJmuiden. Vlák achter Jean
Marc Nadjofang, de Baba Sy van dit moment. En vóór Ron Heusdens, Cor van
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Dusseldorp, Kees Pippel en 64 andere dammers. Stilletjes had van der Vlis zich
voor de tweede keer in de top van het toernooi gespeeld. Een geweldige
prestatie. Gefeliciteerd Cees!
Net als vorig jaar werden er zeven ronden zwitsers gespeeld, 20 minuten per
persoon per partij.
EINDSTAND DCIJ-ERS
TWEEDE JOHAN KROMHOUT DAMTOERNOOI HOOFDKLASSE:
AW Pnt WP SB
AW Pnt WP SB
3. Cees van der Vlis
7 11 61 95 21.Marcel Kosters
7 8 48 45
6. Kees Pippel
7 11 58 86 22.Martin van Dijk
7 7 61 50
9. Willem Winter
7 10 63 85 24.Stijn Tuitel
7 5 48 24
Marcel Kosters.

ONDERLINGE COMPETITIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

STAND PER 25 OKT. 2002
C.Pippel
M.v.Dijk
S.Tuijtel

M.Kosters

G.Schol
C.v.d.Vlis
M.van Dieken
C.v.d.Steen

N.Schouten
E.Holkamp
L.Binkhorst
K.de Vries
Jet Kok
P.Smit
W.Winter
R.Hühl
A.Roelofs
J.Bos
J.Apeldoorn
H.v.Grumbkov
P.Pippel
G.Rink
H. Kors
P.Kok

Kampioenen 1e periode

GEM.
1665
1496
1253
1246
1225
1206
1175
1056
1038
1025
1011
992
975
967
919
846
825
750
682
667
658
575
531
408

=Groep A+B
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W
5
7
9
7
2
8
5
8
4
5
7
6
2
6
8
7
4
2
7
6
3
4
9
3

+
4
4
4
4
1
4
2
3
2
2
2
1
0
3
3
1
1
0
1
2
0
0
0
0

=Groep C+D

=
1
3
4
1
1
2
2
3
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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

HET DRAMA VAN GOES
Soms zit het mee en soms zit het tegen. Dit is een waarheid als een koe. Bijna het
hele vorige jaar zat het mee. In Goes zat het tegen. Ik had mijzelf tevoren betiteld
als favoriet in een deelnemersveld waarin Sally de Jong op papier de sterkste
was. Ik had alleen geen rekening gehouden met externe factoren.
Een goed begin is het halve werk. Dus begon het toernooi vlak na de Santpoortse
feestweek, die op zondag nog even verlengd moest worden. Nog ‘dronken’ achter
het stuur reed ik maandagochtend naar Goes, waar ik op de camping Sportpunt
Zeeland zou logeren. Internet kan soms bedriegen: schitterende foto´s van een
zeer luxe camping deden de verwachtingen tot grote hoogte stijgen. De
werkelijkheid bleek echter dat er net genoeg droge grond was om mijn tent (een
vijfpersoonsbungalow) op te zetten. Tijdens het opzetten van de tent wilden twee
mannen naast mij kamperen. Zij hadden geen idee van de omvang van mijn
bungalow, maar wilde wel graag het laatste stukje droog gras gebruiken.
Aangezien ze er nogal zonderling uitzagen, kwam ik tot de conclusie dat er twee
mogelijkheden waren: het waren homo´s of dammers. Gelukkig stond Kees van
den Bosch ook op de camping.
Mijn illusie om het toernooi te winnen heeft één ronde geduurd. Bé Eggens gooide
meteen al roet in het eten, of eigenlijk deed ik het zelf door in een hek-met-drie
een uitputtingsstrategie te spelen. Dus ´s avonds maar dronken geworden in de
campingbar. Nu was daar een meisje, Lili Yin heette ze (en ze is volbloed
Nederlands). Zij wist perfect hoe het spel gespeeld hoorde te worden. Iedere keer
een beetje toegeven en weer afstand nemen. Uiteindelijk tolden Kees en ik
botergeil, maar tot niets meer in staat terug naar de camping om nog twee uur
met Irakese vluchtelingen te praten en de lokale lekkernijen te proeven.
De tweede dag werd dus ook niets. Tegen de grootmeester Koppejan (is net goed
genoeg voor een plaatsje in ons derde) wist Bos een scherpe, niet-kloppende
remiseforcing af te dwingen.
De witte stand is hopeloos. Het beste wat ik kon verzinnen was om maar een
schijfje cadeau te doen. Het zwarte spel is verplicht voor winst.
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W.Koppejan

1. 28-22! 27x18
3. 43-38 12-17

2. 33-28
4. 28-23

8-12

Ik
forceer,
maar
misschien
is
doorharken wel beter. In ieder geval
had Koppejan nu wel goed moeten
rekenen, en zwakke spelers denken
vaak dat een vier om een gewonnen
is… Tactisch gezien is er dus niets mis
met deze paniekzet.

W.Koppejan
J.Bos
4. .. - .. 18-22
6. 18x 9 27-31
8. 9- 3 20x29

5. 23-18 22-27?
7. 36x27 21x23
9. 3x26

Deze stand is dus remise (zie diagram):
9. .. - .. 23-28 10. 26-12 29-34
11. 12-17 15-20 12. 17-3
en zwart raakt zijn vierde schijf kwijt.

J.Bos
De tweede partij van die dag was nog veel erger: het gaat te ver om daarvan wat
te laten zien, maar het verhaal is dat ik geen poot aan de grond kreeg tegen
iemand wiens naam ik ben vergeten (Koppejan speelt sterker). De tegenstander
kon een zeer voordelig macro-eindspel op het bord krijgen, maar liep in plaats
daarvan in een zetje. Drie wedstrijden, drie punten. Het spel was dramatisch. Ik
wilde stoppen, naar huis, terug in moeders schoot, of misschien wel dat mijn
vader 24 jaar geleden en ander zwemmertje had gelanceerd. Maar ik moest door.
Die avond gezonde vegetarische nasi gegeten, relatief weinig bier gedronken en
een beetje gedamd in de campingbar. De volgende dag moest er dus gewonnen
worden van Dusebout (een speler van PWG 2). Helaas blijkt zo af en toe het
damspel tegen te werken: ik stond zó goed, en de stand was zó remise. Uithuilen
en opnieuw beginnen, maar het toernooi begon inmiddels wel erg tegen het einde
te lopen en ik had niet eens een plusscore. De twijfel sloeg toe: zou ik ooit nog
eens een goede partij kunnen spelen, was ik echt degene die vorig jaar in korte
tijd bekendheid had verworven door een serie van goede resultaten, of speelden
allerlei prutsers uitgerekend tegen mij precies de goede zet.
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Net toen ik besloot dat ik dit toernooi gewoon één van die spelers was die ter
opvulling van het deelnemersveld diende kwam daar de vierde dag.
J.Verplak

Zwart is al zetten geleden het zicht op
remise kwijtgeraakt, maar na 7-11 heeft
de partij helemaal een fraai einde:
1. .. - .. 7-11
(moet ie nou
wel of niet een vraagteken? (Hij
verprutst er in ieder geval niets mee)
2. 27-22 18x27 3. 32x21 16x27
4. 36-31 27x36 5. 38-32 29x27
6. 34-30 25x34 7. 40x16
(over zes schijven)

J.Bos

Ineens bleken mijn oude tegenstanders
ook te winnen en stond ik in de top tien.

Koploper Lemstra was de volgende opponent. Na die ronde was hij geen koploper
meer en stond ik derde. Er gloorde hoop aan de horizon. Een overwinning op
Sally de Jong en ik zou favoriet voor de titel zijn. Na een nacht waarin al mijn
partijen de revue meerdere malen zijn gepasseerd (je partijen kunnen onthouden
is echt niet leuk hoor) wachtte een tegenstander die na de eerste zet zich
verontschuldigde omdat hij zo zenuwachtig was… Het was of hij net gestopt met
roken was. Ondanks de vorige dag wist ik weer het bekende niveau van het
toernooi te halen en verloor als een aspirant in een klassiekje. Toen was er alleen
nog maar troost in drank. Ik weet niet veel meer van die avond, alleen dat ik
praatte met de drummer van Herman Brood, tegen de mayonaiseman gezegd heb
dat hij een dambord droeg, geen bier meer kreeg, de bardame uitgescholden heb
en volgend jaar niet meer in Goes hoef te komen. Helaas moest de volgende
ochtend nog gedamd worden. Met een zwaar lijf en een licht hoofd trad ik aan
tegen Ko Louwerse. Aangezien enkele hersencellen die dag met vakantie waren,
was het een mooie dag om niet te denken. Ko echter was nog zo fris als een
hoentje en besloot om zijn twee uur bedenktijd te besteden aan luid smakken, tot
ergernis van de overgebleven hersencellen. Uiteindelijk kwam er een stand op het
bord waarin ik vijf schijven tegen een dam had. Remise dus.
Francis Tholel won het toernooi uiteindelijk. De rest van de uitslag is verguisd (en
terecht). Misschien ben ik in de top tien geëindigd, misschien niet. Er was ook nog
een grootmeestergroep. Samb won geloof ik, maar het kan ook Thijssen zijn. In
ieder geval versloeg Thijssen Wirny in de halve finale en speelde Podolski
fenomenaal. Toch werd hij maar vierde dus had hij beter slechter kunnen spelen.
Bos gaat volgend jaar in ieder geval niet op de camping slapen.
J.Bos
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RATINGLIJST DCIJ-ERS 2002
Rating
2002 2001
B-lijst Jeroen Sterel
1458 1458
95 Kees Pippel
1345 1353
202 Wim Winter
1272 1268
241 Jesse Bos
1253 1114
367 Martin van Dijk
1202 1133
445 Joop Wind
1179 1186
514 Marcel Kosters
1156 1118
597 Jacqueline Schouten 1135 1131
B-lijst Arjan van Roode
1131 1131
B-lijst Jack van Buuren
1124 1133

Lijst per 30 juni 2002
Rating
2002 2001
664 Michael van Dieken 1114 1133
687 Cees van der Vlis
1107 1108
961 Paul Smit
1032 1034
984 Leo Binkhorst
1027 1026
1004 Albert Roelofs
1020 1027
1013 Cees van der Steen 1018 1022
B-lijst Koos de Vries
1013 1013
1133 Piet Kok
975 979
1151 Jan Apeldoorn
967 976
1243 Nicole Schouten
920 958

AUTOMOBIELBEDRIJF

BROCAR B.V.
MIDDENHAVENSTRAAT 39
IJMUIDEN
TEL. 0255-512235 FAX. 0255-537948

VEEL SCHERP GEPRIJSDE
OCCASIONS OP VOORRAAD

Onderhoud & reparatie alle merken
APK keuringen
Diesel roetmeting

ook voor alle autoschades
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WIE WEET WAAR
DE KERST DE JONG-BEKER IS?
Oftewel wie heeft de Kerst de Jong-beker. En zo begonnen wij eind augustus het
nieuwe seizoen met het sneldamtoernooi genoemd naar de meest befaamde
vrouwenliefhebber en voorzitter die damclub IJmuiden ooit gehad heeft.
Eigenlijk was het toernooi niet echt spannend. Kees Pippel heerste als vanouds
en niemand anders heeft ook maar enige kans gekregen. Kees won met grote
overmacht. Zelf werd ik onder meer door Stijn van het bord geveegd. Alleen tegen
gelegenheidsdammer en schaker Andries Visser wist ik remise te behalen.
Maar toen kwam de prijsuitreiking. Ik wilde Kees de beker geven, maar waar was
de beker? We hebben overal gezocht, maar de Kerst de Jong-beker was en bleef
pleite. Later hebben we nog gefilosofeerd waar de beker gebleven zou kunnen
zijn. Misschien had Paul de beker weggebracht om deze te laten graveren. Er
kwam niets uit. Dus als iemand weet waar de beker gebleven is… Rien Hühl had
gelukkig in het verleden al een nieuwe beker gekocht vanuit een soort van
voorzienigheid. Een week later gaf Rien mij deze beker. Ik was hiermee heel
gelukkig. Immers we hadden weer een beker. Helaas vergat ik de beker op te
bergen, zodat we nu ook deze beker kwijt zijn. Wat ook kan is dat ik de beker heel
goed heb opgeborgen en niet meer weet waar. En nu zijn we dus 2 bekers kwijt.
Volgens mij is er iemand die bekers verzamelt en ik denk dat ik weet wie het is.
Mijn opa was een kleptomaan en ik voel zoiets aardig aan. Als u mij binnenkort
als een soort Sherlock Holmes ziet rechercheren of mij ineens door het
keukenraam ziet kijken weet u wat ik aan het doen ben.
Kerst de Jongtoernooi
1. Kees Pippel
2. Michael van Dieken
3. Cees van der Vlis
Marcel Kosters
5. Stijn Tuijtel
Jacqueline Schouten
7. Jan Apeldoorn
Jet Kok
9. Albert Roelofs
10. Rinus Hühl
Cees van der Steen
Paul Smit
13. Wim Winter
14. Henk von Grumbkow
15. Ingmar Visser
16. Andries Visser

Cat
A
A
A
A
A
A
B
B
A
B
B
B
A
B
B
B

1

2

3

4

5

6

8

9

7 10 11 12 13 14 15 16 AW +

 2 1 2 2 2 2 .. .. .. 2 .. .. .. .. ..
0  2 2 0 .. .. .. 2 .. .. 2 .. .. .. 2
1 0  1 1 .. .. .. 2 2 .. 2 .. .. .. ..
0 0 1 .. 2 .. .. 2 2 .. .. 2 .. .. ..
0 2 1 ..  1 .. 1 .. 1 .. .. 2 .. .. ..
0 .. .. 0 1  2 .. .. .. 2 .. 1 2 .. ..
0 .. .. .. .. 0  2 .. 1 .. .. .. 2 0 2
.. .. .. .. 1 .. 0  0 1 .. 2 .. .. 2 1
.. 0 0 0 .. .. .. 2 .. 2 2 .. 1 .. ..
.. ..
0 0 1 ..
1 1 ..  1 .. .. ..
2 ..
0 .. .. .. .. 0 .. .. 0 1 .. 2 1 2 ..
.. 0 0 .. .. .. .. 0 0 .. .. .. 2 2 2
.. .. .. 0 0 1 .. .. .. .. 0 ..  2 1 2
.. .. .. .. .. 0 0 .. 1 .. 1 0 0 .. 2
.. .. .. .. .. .. 2 0 .. 0 0 0 1 ..  1
.. 0 .. .. .. .. 0 1 .. .. .. 0 0 0 1 
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HET NOORD HOLLANDS
KAMPIOENSCHAP
Vorig jaar was het Noord Hollands kampioenschap een organisatorisch drama. De
bond erkende dit en beloofde beterschap. Ondanks een slordigheid bij de
voorbereiding, de inschrijving van ondergetekende werd namelijk vergeten, lijkt
het dit jaar een geslaagd toernooi te worden. Er wordt gespeeld in twee groepen,
waarvan de eerste vier doorgaan naar een finale. In de finale tellen de onderlinge
resultaten van de finalisten mee, dus hoeft alleen tegen de tegenstanders van de
andere poule gespeeld te worden. Ook een verbetering is dat niet alle wedstrijden
in het bijzonder troosteloze gemeenschapshuis Overwhere in Purmerend wordt
gespeeld. Dit jaar staan alle zondagspartijen in het sfeervolle Hoornse
denksportcafé chez Dick gepland.
Net als vorig jaar heb ik dit jaar weer ambitieuze plannen: het eerste moet
promoveren, ik wil een rating van 1300 halen en deelname aan de halve finale
van het NK bereiken. Dat laatste zal echter een moeilijke opgave worden. Het
Noord Hollands kampioenschap heeft dit jaar 15 deelnemers, waaronder spelers
van landskampioen Hiltex, de Europees dameskampioene en een zeer sterke
junior. Een plaats bij de eerste twee zou dus een prestatie van formaat zijn.
Het toernooi begon drie dagen nadat het rooster definitief was. Op die termijn is
het natuurlijk niet mogelijk om te spelen. Gelukkig bleek oud-DCIJ`er Biem
Ramdien bereid om de wedstrijd bij Hiltex in te halen. Dus op een regenachtige
vrijdagavond in het vervallen buurthuis Max Havelaar moest onder het toeziend
oog van verscheidene grootmeesters de eerste ronde van het kampioenschap
gespeeld worden. Ondanks een goede opening kwam ik in een nadelige stand
terecht, die na veel ruilen remise liep. Hein Meijer was echter niet geheel tevreden
over mijn partij en kwam met een uitgebreide analyse. Natuurlijk had ik dit heel
graag meegemaakt, maar de laatste trein stond al op het punt om te vertrekken
en de volgende dag moest nog tegen NDG gedamd worden.
De tweede ronde stond Pascal Stil op het programma. Hoewel hij op papier de
zwakste tegenstander is, stond hij na een klokoverwinning op Jacco Ambags
bovenaan in de poule. Gelukkig deed hij zijn best om een spannende partij te
spelen, wat een averechts effect had. Na een foutief ruiltje in de opening kwam hij
er niet meer aan te pas en verloor na 40 zetten. Ondertussen boekte Biem
Ramdien een belangrijke overwinning op Herman van Westerloo. Dit was precies
de tegenstander waartegen ik alles op alles zou zetten om een voorsprong op de
concurrentie te behalen. En voor mij was dit een enorme domper, want als ik ook
van Herman zou winnen, zou hij de finale niet halen, waardoor een overwinning
nutteloos zou zijn, maar als ik niet zou winnen, zou de Hiltex-speler een kostbare
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winst binnen hebben. Eén ding was mij duidelijk: ik moest van Herman winnen.
Herman zou na zijn nederlaag ook risico´s nemen dus ontstond een principiële
strijd.
J. Bos

Dit was de stand na 31 zetten. Mijn
gevoel zegt mij dat zwart kansen moet
hebben in de omsingeling, maar om tot
een goede opbouw te komen had ik al
veel tijd gebruikt.
Uiteraard hoopte ik op het voor de hand
liggende 33-28?. Dan volgt 17-22 en
13-19 met schijfwinst. Herman had dit
wel gezien.

32. 40-35 14-20 wit probeert tot
34-30 te komen. Sterk lijkt hier 32-27
H. van Westerloo
maar dan forceert zwart na:
(17-22) 37-32 (22x31) 36x27 ( 2- 7) 32-28 (16-21) 27x16 (26-31)
een doorbraak. Hoewel die niet helemaal duidelijk is, want als wit verdedigt met
24-19 en 34-30 moet zwart een tweede schijf geven.
33. 33-28 Wat anders? De zwarte omsingeling lijkt helemaal gelukt. Alle schijven
van wit zijn van links naar rechts gegaan. Deze stand moest winstkansen
bevatten. Moest schijf 18 op zijn plaats blijven om 34-30 te voorkomen? De eerste
zet ligt dan voor de hand: 17-21. Het antwoord van wit ook: 38-32, maar dan.
Ruilen met 21-27 lijkt mij te passief: dan kan wit met 37-31 controle krijgen over
zijn rechtervleugel. Blijven over 4-10 en 2-7. Wit lijkt dan in staat te zijn tot het
formeren van de driepoot 35-30-24. Ik wist het niet meer, had al bijna 100 minuten
gebruikt en moest nog 27 zetten doen voor de tijdcontrole (60 zetten per 2 uur). Ik
koos voor een veilige variant waarin wit nog van alles verkeerd kon doen. Merk
even op dat het witte spel zo goed als verplicht is.
33. .. - .. 18-22 34. 38-33 22-27
37. 39x30 20-25 38. 43-38 25x34

35. 32x21 16x27
39. 29x40 9-14
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36. 34-30 25x34

J. Bos
Deze zetten konden bijna á tempo
gespeeld worden. Herman dacht hier
lang na. Nu zittend achter de computer
blijkt dat terecht: Hierna staat wit
verloren. Tijdens de partij had ik dat
niet door. Het lijkt of 35-30 verplicht is,
omdat zwart na 40-34 afwikkelt naar
een goede stand (21-26, 17-22 en 1319). Het is juist zo dat 40-34 verplicht
is, en na het ruilen weet wit zich met
plakkers nog te redden. Eerst geef ik de
partijvariant, daarna waarom zwart
gewonnen staat.

H. van Westerloo

40. 35-30? 17-22! 41. 28x17 12x21 42. 33-28 14-20? 43. 23-19 20x29
44. 19-14 15-20 45. 14x25 2- 7
Het zwarte plan was om wit rechts te vertragen en links door te breken (bezien
vanaf het diagram uiteraard). Het lijkt te lukken, maar wit kan zelf ook op tijd
doorbreken. Het einde van de partij is logisch en wordt zonder commentaar
gegeven.
46. 30-24 29x20 47. 25x14 7-11
50. 34-29 26-31 51. 28-22 8-12
54. 36x27 21x42 55. 29-23 42-48

48. 40-34 11-16
52. 22x13 31-37
Remise!

49. 37-32 13-18
53. 32x41 27-31

Nu terug naar het bovenstaande diagram. Wit stond dus verloren. Ik vraag mij af
of, misschien op Schwarzman en Tzjizjov na, er een grootmeester is die hier de
winst zou vinden. Voor een computer echter is het een fluitje van een cent. We
beginnen weer met 35-30:
1. 35-30? 17-22! 2.
28x17 12x21 3.
33-28 4- 9!! Een ronduit
belachelijke zet. 4. 40-34 de alternatieven komen ongeveer op hetzelfde neer.
5.
.. - .. 2- 7!! En waarom deze zet ook niet. De clou is dat zwart nu dreigt
met 27-31, 7-11 en 8-12. Daar is maar één remedie tegen:
6.
38-33 8-12! 7.
34-29 op 31-26 en 45-40 speelt zwart hetzelfde.
7.
.. - .. 7-11 nu is terugruilen met 37-32 verboden door dam na 13-19 en
21-27 dus kan zwart op de volgende zet 11-16 spelen waarna wit een schijfje
moet inleveren. Als ik dit gevonden zou hebben dan zou de titel GMI niet
misstaan. Helaas ben ik gewoon Jesse Bos. In de diagramstand is 40-34
trouwens remise doordat wit na 4- 9 zijn problemen op kan lossen door een
schijnoffertje te plaatsen: 24-19 en 34-30.
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En nu weer terug naar het kampioenschap. In deze ronde waren verder geen
belangrijke wedstrijden. Sterke spelers wonnen van zwakken en de rest
remiseerde. Een week later was er geen bondscompetitie, dus ruimte voor twee
ronden. Na drie ronden was nog niet te zeggen wie er doorgingen. Ik ging ervan
uit dat Herman, Biem en ik ons wel zouden plaatsen, maar met het oog op de
finale leek het noodzakelijk om van de nummer vier te winnen. Grootste
kanshebber van het moment was Hanco Elenbaas (die op de dag van dit
schrijven van Jean-Marc Ndjofang won!!). Hij verspeelde echter zijn goede
uitgangspositie door in een zetje te lopen:
J. Bos

1.
3.
5.
7.

48-43? 24-29!
28x 8 9-14
24x22 17x48
38-32 49x38

2. 33x24 19x30
4. 35x24 14-19
6. 8x17 48x49
8. 32x43

en met een schijfje minder verloor
Hanco kansloos.
Ik stond na vier wedstrijden op 8
punten, en kon al voorzichtig gaan
denken aan de volgende ronde. De
volgende dag bleek echter al een groot
obstakel:
H. Elenbaas
J. Ambags
Jacco heeft het tot nu toe erg sterk
gespeeld en lijkt regelrecht de kroon op
zijn werk te zetten:
36. 23-29! met de dreiging 24-30, dus
blijft er maar één zet over.
37. 33-28 29-34! 38. 41-37
Wederom is er niet echt veel keus. De
hele korte vleugel ligt plat. De
verdienste van deze zet is dat zwart nu
iets moet doen, anders mag 48-43 en
lijken de kansen gekeerd.

J. Bos

38. .. - .. 24-30 39. 35x24 19x30
Hier heb ik hard gezocht naar remise,
en vond een variant die in ieder geval moeilijk te winnen was:
40. 48-43! 30-35 41. 43-39 34x43 42. 38x49 35-40 43. 45x34 14-20
44. 25x14 13-19 45. 14x23 18x40 46. 28-23 15-20 47. 23-19
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Jacco heeft het geweldig gespeeld. Het enige minpunt is dat zijn stand niet wint.
Maar zoals gebruikelijk zit hij in grote tijdnood en in plaats van voorkomen dat ik
dam kan halen, gaat hij eerst zelf damhalen, waarna ik ineens gewoon een schijf
voorsta. Hoewel de stand nog gemakkelijk remise te houden is, verspeelt hij op de
59e zet (speeltempo 2u per 60 zetten) zijn laatste remisekans, maar ik kan het
Jacco niet aandoen om dat te laten zien.
Het slotweekende had een onaangename verassing in petto. Paul Sier won van
Biem Ramdien, waardoor ineens niet Hanco Elenbaas maar Paul Sier naar de
finale zou gaan. Omdat ik remiseerde met Benno van Straten, was Paul er bij
gebaat om tegen mij alles voor een punt te doen. Daar slaagde hij ook
gemakkelijk in. Door deze gebeurtenissen won ik weliswaar de groep, maar
verkreeg een slechte positie voor het vervolg van het toernooi.
In de andere poule was er op de slotdag nog een verassing. Steven Wijker, die
het hele toernooi al niet zijn draai kon vinden, verloor door een spectaculaire
lokzet van Remmert Sijm.
R. Sijm

Het lijkt mij dat wit wel gewonnen staat.
Steven nam a tempo een combinatie…
1. 24-19? 13x33
3. 23x 3 20-24!
5. 35x24 14-20

2. 39x17 12x32
4. 38x27 24-30
6. 3x14 10x37

en wit geeft op. Hiermee was Steven
Wijker uitgeschakeld.

S. Wijker

Groep A
ges gew rem ver pnt
1. J. Bos
7
3 4 0 13
2. B. Ramdien
7
3 3 1 12
3. B. van Straten
7
3 2 2 11
4. P. Sier
7
2 4 1 10
5. H.W. van Westerloo
7
2 3 2 9
6. H.C. Elenbaas
7
2 2 3 8
7. J. Ambags
7
1 4 2 7
8. P. Stil
7
1 0 6 3
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Groep B ges gew rem ver pnt
1. A.J. v.d. Berg
6
5 1 0 16
2. T. Chub
6
5 1 0 16
3. N.J. Leemberg
6
2 1 3 7
4. J.C. Romijn
6
2 1 3 7
5. R.P. Sakidin
6
1 2 3 5
6. S. Wijker
6
1 2 3 5
7. R.F.M. Sijm
6
1 0 5 3

De beginstand van de finale van het kampioenschap (onderlinge resultaten van
de top vier) is:
FINALE GROEP
1. A. van den Berg
2. T. Chub
3. P. Sier
4. B. Ramdien
5. J. Bos
6. K. Romijn
7. B. van Straaten
8. N. Leemberg

GES PNT
3
7
3
7
3
5
3
4
3
3
3
3
3
2
3
0

Over wedstrijden van de PNHDB moet altijd geklaagd worden, dus vandaag ook.
Ten eerste: hoe zou u het vinden om uw poule te winnen en vervolgens als één
na laatste door te gaan, twee punten achter iemand die in de groepswedstrijden
drie punten achter stond? Lijkt mij niet helemaal rechtvaardig.
Ten tweede: in welke groep had u liever gezeten in de voorronde? De gemiddelde
rating is gelijk, maar het is toch ondenkbaar dat Kees Romijn en Nico Leemberg
hoger dan de zesde plaats geëindigd zouden zijn in groep A. Laat ik maar
besluiten met de opmerking dat het dit jaar veel beter is dan vorig jaar.
J.Bos

DCIJ – NDG

11- 9

De eerste wedstrijd van het eerste speelden we tegen NDG oftewel Nieuwegein
oftewel de club van good old Lex. Vorig jaar konden we net niet winnen van
Nieuwegein, omdat ik mijn partij tegen Lex niet wist te verzilveren. We waren
gewaarschuwd. Nu luister ik natuurlijk nooit naar waarschuwingen en deed weer
heerlijk dom. Ik zag de rating van de man en dacht: “Dat zit wel snor.” Maar mijn
opportunisme werd zwaar bestraft. Het lastige was eigenlijk dat de man net
voldoende slechte zetten deed om niet te stoppen met speculeren. En uiteindelijk
was ik op het moment dat het echt niet meer kon toch niet bereid om een normaal
afruiltje te doen. Nou ja, de overwinning kwam natuurlijk niet in gevaar want Joop
en Albert wonnen gewoon. Even wat fragmentjes:
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Gooijer

Winter
2-0

Ik stond hier natuurlijk in feite reeds gekraakt,
maar wat schetst mijn verbazing toen ik de
partij nog even door de computer liet
beoordelen. Als ik nu de gekke zet 48-42
speel, moet zwart nu (23-28) spelen, dan
44-40 (19-23) of? En 33-29 en 43-39 en
ik sta een schijf voor. Jammer natuurlijk dat ik
het niet gezien had. Nu was ik na afloop de
geslagen hond, maar dan had ik natuurlijk heel
arrogant om me heen gekeken en duidelijk
gemaakt aan iedereen die geen vertrouwen in
mijn stand had, dat die het natuurlijk volkomen
mis had gehad en niet goed had gekeken. Het
was niet anders.
Jacqueline Schouten

Nadat wit 32-28 speelde had Jacqueline de
winst in handen met
(18-23) 28x19 (30-34)
39x30 (16-21) 26x 8 ( 2x35)
Iedereen zag het, behalve Jacqueline. Zij
speelde (30-35). Ze wilde graag snel naar dam,
maar ja, fout hè.

Nepomuxenismo
1-1

TILBURG – DCIJ

9-13

Jesse stuurde alle spelers van tevoren een e-mailtje onder de kop ‘informatie over
Tilburg’ en daarna bleek er in het e-mailtje geen enkele informatie te staan over
Tilburg. Er stond alleen: “He hup”en Wim Winter kan niet dammen en zo. Daar
heeft ie natuurlijk wel gelijk in en voor straf moest ik aan bord 1 spelen. Tegen
Mathijsen. Normaal gesproken onderschat ik mijn tegenstander, maar in dit geval
overschatte ik hem. Ik dacht dat ie elk jaar in het Kampioenschap van Nederland
speelde. Remise, ik was er tevreden over. Koos deed voor het eerst mee met het
eerste en kwam uit tegen de oude vos Verpoest en ging met boter en suiker de
boot in. Koos net zo zenuwachtig als Stijn in z’n eerste wedstrijd bij DCIJ.
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Theo van de Hoek

Michael van Dieken
1-1

Michael speelde weer een roemruchte
wedstrijd. Luistert en huivert:
Theo zat te slapen en speelde
(12-18)
en Michael nam de dam met
34-29 (23x34)
38-32 (27x29) en 44-40 met dam naar 1.
Dat deed Michael dus niet. In plaats van 44-40
offerde hij met 43-38. Dat scheelt dus een
schijf. Even later liet Michael zijn dam afnemen
tegen 1 schijf winst, terwijl er zeker 2 en
eigenlijk 3 schijven te verdienen waren.
Uiteindelijk komt Michael nog in de volgende
gewonnen stand terecht:
Theo van de Hoek

Michael speelde hier 39-34 en na 48-42 was
de stand remise, maar als Michael nou gewoon
de dam naar 34 speelde is na:
30-34 (48-26) 21-16 (26-17) 34-45
de stand gewoon gewonnen door een motiefje
op de trik-trak. Zonder Michael zou het leven
toch saai worden.
Stijn
Michael van Dieken
Stijn miste hier goed spel door:
(27-32)
38x27 (16-21) 27x16 (22-27) 33x2 (14-20)
4
31x11 (20x47)

Daems
1-1

Gewonnen werd door Marcel, die in
grootse vorm is, door Kees Pippel en
Martin. De reis terug was heel gezellig.

Wim Winter
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STAND LANDELIJKE 1E KLASSE B
Eerste klasse B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pt Bordpt
1. VAD
 .. .. 9 .. .. .. 18 21 .. 14 .. 6 62 - 38
2. Constant-Charlois Rotterdam ..  .. .. .. .. .. .. 12 13 17 18 6 60 - 45
3. Van Stigt Thans 2
.. ..  .. .. .. .. 11 17 .. 13 15 6 56 - 41
4. Hiltex 2
15 .. ..  16 11 13 .. .. .. .. .. 6 55 - 40
5. IJmuiden
.. .. .. 7  .. 15 13 .. 13 .. .. 5 48 - 48
6. CAB Holland/DEZ
.. .. .. 14 ..  7 15 .. .. 10 .. 5 46 - 49
7. TDV
.. .. .. 10 9 19  .. .. 18 .. .. 4 56 - 41
8. Samen Sterk
6 .. 14 .. 13 9 ..  .. .. .. .. 3 42 - 57
9. PSV Dammen
6 12 8 .. .. .. .. ..  .. .. 14 3 40 - 61
10. Source+ NDG
.. 13 .. .. 10 .. 6 .. ..  .. 14 2 43 - 58
11. SNA
11 11 10 .. .. 10 .. .. .. ..  .. 1 42 - 54
12. Constant-Charlois Rotterdam 2 .. 9 9 .. .. .. .. .. 11 14 ..  1 43 - 61

TOPSCORERS DCIJ 1
5. Marcel Kosters
18. Kees Pippel
43. Joop Wind
44. Albert Roelofs *
51. Jesse Bos
54. Martin van Dijk
79. Stijn Tuijtel
103. Cees van der Vlis
104. Michael van Dieken
118. Willem Winter
128. Jacqueline Schouten
146. Koos de Vries *

WEDS RATING TEGEN
4
1156
1289
3
1345
1204
3
1179
1119
3
1020
1095
4
1253
1227
4
1202
1204
4
1146
1119
4
1107
1143
4
1114
1141
4
1272
1223
2
1135
1407
1
1013
1284
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BORD
3,25
4,33
6,33
8
3,75
3,75
8,5
4,25
8,75
3,5
5,5
10

PNT
8
7
5
5
5
5
4
3
3
2
1
0

HET CHECKERSTOERNOOI
Vrijdag 1 november was het tijd voor een experiment: het checkerstoernooi. Er
werd gehoopt dat dit toernooi geen voordeel aan dammers boven schakers zou
geven en iedereen werd in een grote groep ingedeeld.
Nadat iedereen in het begin moest wennen aan de spelregels, werd duidelijk dat
dammers toch een licht voordeel boven schakers hadden. Alleen Colleen Otten
kon meedraaien met de heren van DC IJmuiden. Nadat de computer rare
tussenstanden ging geven (zoals gebruikelijk ligt dit niet aan de computer), was
het niet meer mogelijk om tussenstanden te geven. Aan het eind van het toernooi
was het dan ook nog even spannend wie gewonnen zou hebben. Het bleek dat
Michael van Dieken en Joop Wind gedeeld eerste waren. De barrage was echter
een kleine teleurstelling, aangezien Joop vergat dat hij niet achteruit mocht slaan.
Ik heb van veel dammers enthousiaste geluiden gehoord. Wat de schakers ervan
vonden is mij onbekend, maar voor de relatie met de schaakvereniging is het
belangrijk om af en toe toernooien samen te houden, dus mocht u een idee
hebben om iets samen met Kijk Uit te doen, meld dit dan bij een van de
bestuursleden.
De eindstand:
PD PA
dammers W
P PS PA
SCHAKERS
W
P
1. 1. Michael van Dieken 10 - 16
1. 11. Colleen Otten
10 - 11
2. 2. Joop Wind
10 - 16
2. 11. S. Westerop
10 - 11
3. 3. Marcel Kosters
10 - 15
3. 15. S. Rosier
10 - 10
4. 4. Jesse Bos
10 - 14
15. A. Visser
10 - 10
4. Martin van Dijk
10 - 14
15. P. Hamersma
10 - 10
6. 6. Peter Pippel
10 - 13
6. 22. S. Koelemij
10 - 9
6. Paul Smit
10 - 13
22. A. Kunst
10 - 9
8. 8. Stijn Tuijtel
10 - 12
22. P. de Koning
10 - 9
8. Cees van der Steen 10 - 12
22. A. Boer
10 - 9
8. Kees Pippel
10 - 12 10. 29. D. Kruiff
10 - 7
11. 11. Wim Winter
10 - 11 11. 30. C. Orozco
10 - 6
11. Albert Roelofs
10 - 11
H. de Vries
10 - 6
13. 15. Frans Elzenga
10 - 10 13. 32. P. Duin
10 - 5
15. Hans Kors
10 - 10 14. 33. M. Gouda
10 - 4
15. Piet Kok
10 - 10 15. 34. A. van Katwijk
10 - 3
15. Henk von Grumbkow 10 - 10 16. 35. J. Bontebal
5 - 6
17. 22. Cees van der Vlis
10 - 9 17. 36. J. Beekhuis
5 - 4
22. Nicole Schouten
10 - 9
36. H. v. Nieuwenhuizen
5 - 4
22. Jan Apeldoorn
10 - 9 19. 38. H. Wijdoogen
5 - 2
PD=Plaatsing dammers
PS=Plaatsing schakers
PA=Plaatsing algemeen
Jesse Bos
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HET ACHTTAL
Dit nieuwe seizoen hebben we onszelf gebombardeerd tot favoriet voor het
kampioenschap. Dat is geen hoogmoed, zeker niet als we zien wie er dit seizoen
in het achttal meespelen. Dat zijn: Jan Apeldoorn, Frans Elzenga, Elbert Holkamp,
Piet Kok, Albert Roelofs, Arjan van Roode, Paul Smit en Ron Tielrooij. U ziet het,
een achttal dat er zijn mag en het aan zijn stand verplicht is om alle wedstrijden in
winst om te zetten.
De eerste wedstrijd was een thuiswedstrijd tegen Kunst & Genoegen. Vorig
seizoen verloren we nog van die club, een mooie gelegenheid dus om iets recht te
zetten. We hadden een vliegende start tegen Kunst & Genoegen, Frans tekende
de eerste winst al vlot aan door een fraaie combinatie uit te voeren tegen de exDCIJ-er Hans Diemel. Albert kreeg de punten daarna een beetje in de schoot
geworpen omdat zijn tegenstander, van der Poel, blunderde en Albert natuurlijk
geen probleem had die blunder af te straffen. Koos de Vries was de invaller voor
Piet Kok, die het begin van dit seizoen nog niet aan dammen is toegekomen
vanwege een wel heel ongelukkig ongeluk waarbij zijn vrouw een been brak en
daarna ook nog eens allerlei complicaties kreeg waardoor Piet wel iets anders
aan zijn hoofd had dan dammen. Koos heeft echter wel vaker laten zien dat hij uit
het goede hout is gesneden en dit seizoen is hij ook in de onderlinge competitie
heel goed gestart. Koos maakte het Duikersloot zo moeilijk dat deze er niet aan te
pas kwam en Koos won deze partij dan ook. Ikzelf speelde tegen Voorn die weinig
weerstand bood, het was dan ook slechts een kwestie van tijd om de punten
binnen te halen. U ziet het, de eerste vijf partijen werden door ons in winst
omgezet, de tussenstand was hier dus al 15-0! Arjan was de eerste die niet de
volle winst boekte, hij was in de partij echter niet in problemen gekomen en de
remise tegen Hoogervorst was een terechte uitslag. Jan kwam in zijn partij ook
niet in moeilijkheden tegen Harte en deelde de punten. Wel gaf hij na afloop nog
even een lesje teamtactiek aan een van onze aanstormende talenten, die meende
dat Jan een sterke voortzetting had gemist. Jan gaf fijntjes aan dat hij die
voortzetting wel had gezien maar de voorkeur gaf aan een meer solide
voortzetting omdat er op dat moment van de wedstrijd al een voorsprong was van
het achttal en het beter was om het teamresultaat in de gaten te houden. Tot slot
was het Elbert die waarschijnlijk medelijden had gekregen met Kunst en
Genoegen. Hij had zijn tegenstander, Könst, overspeeld en de winst lag voor het
oprapen, maar Elbert vond nog een variant die voor hem verliezend was. Hiermee
was de eindstand op 17-5 gekomen en hadden we onze favorietenrol
waargemaakt.
De tweede wedstrijd was een uitwedstrijd tegen HDC 2. Omdat Koos niet
meekon en de wedstrijd voor Piet ook nog iets te vroeg kwam speelde Gerrit Rink
deze keer mee. Ron was deze keer als eerste uit, hij overklaste Wolff die met nog
weinig schijven van het bord al kon opgeven. Daarna zorgde ik voor de tweede
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overwinning van de avond door Besteman te verslaan. Hoewel ik niet al te sterk
speelde, zo nam ik geen damzetje omdat ik foutief meende dat mijn tegenstander
die met winst zou afnemen, stelde Besteman mij twee keer in de gelegenheid om
een niet al te moeilijke combinatie uit te voeren en daarmee de winst op te kunnen
eisen. Frans houdt dit seizoen ook wel van snel uit zijn, hij speelde een sterke
partij en wist met een mooie lokzet zijn tegenstander (van Duijn) naar een
nederlaag te spelen. Daarna was het Arjan die het Moonen zo moeilijk maakte
dat deze een schijf weggaf, niet meer terugkreeg en ook met een nul opgezadeld
werd. Elbert was deze avond de eerste die niet tot winst kwam bij ons. Hij speelde
een sterke
en mooie aanvalspartij, maar in Teeuwen had hij wel een
tegenstander die zich goed kon verdedigen. De remise die overeengekomen werd
was dan ook een terechte. Jan speelde tegen Otto een lastige partij. Otto bood
met zijn spel Jan weinig aanknopingspunten totdat hij het klassiek ging maken.
Daar weet Jan wel raad mee, zoals we allemaal weten, zodat ook Jan de drie
punten mee naar huis kon nemen. Albert had in Briefjes een lastige tegenstander
en mocht tevreden zijn met de remise die er uiteindelijk uit kwam. Tot slot was het
Gerrit die nog wist wat de uitslag van onze eerste wedstrijd was en het een goed
idee vond om ook deze wedstrijd met dezelfde cijfers te winnen. Om de gelijkenis
helemaal compleet te maken speelde hij in gewonnen positie een foutieve zet
waardoor zijn tegenstander (Hagebeek) op slag won. Hierdoor verloren we de
laatste partij, net als de eerste wedstrijd, maar wonnen we met 17-5. Misschien
een ideetje voor de volgende wedstrijden?
TOPSCORERS DCIJ 2
W
+
=
BORD
PUNT
1. Ron Tielrooij
2
2
0
0
1
6
2. Frans Elzenga
2
2
0
0
4
6
3. Paul Smit
2
2
0
0
5,50
6
4. Albert Roelofs
2
1
1
0
3
4
5. Arjan van Roode
2
1
1
0
5,50
4
6. Jan Apeldoorn
2
1
1
0
7,50
4
7. Koos de Vries
1
1
0
0
7
3
8. Elbert Holkamp
2
0
1
1
2
1
9. Gerrit Rink
1
0
0
1
8
0
PROV. 1E KLASSE A
1 3 2 4 5 7 6 W + = - BORDP PUNT
1. DCIJ 2
17
17
2 2 0 0 34 - 10
4

2. BDC
14
1 1 0 0 14 - 5
2

3. Heemstede 2

12
1 1 0 0 12 - 9
2
4. Kunst & Genoegen
5
18 2 1 0 1 23 - 20
2

5. Amstelland 2
5
2
 15 2 2 0 1 20 - 20
6. HDC 2
5
9

2 0 0 2 14 - 29
0
7. Krommenie 2
3 6
0
 2 0 0 2 9 - 33
Deze keer kon ik nog geen partijfragmenten laten zien, die komen de volgende
keer er weer bij.
Paul Smit.
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AGENDA
do
za
wo
vr
za
za

14
16
20
22
23
30

november
november
november
november
november
november

2002
2002
2002
2002
2002
2002

Het Spaarne 3
SNA

vr
di
do
za

6
10
12
14

december
december
december
december

2002
2002
2002
2002

Kijk Uit 2
BDC
Het Spaarne 4
DCIJ 1
Kijk Uit 1

vr
ma

27 december
30 december

2002
2002

do
za
za
vr

9
11
25
31

januari
januari
januari
januari

2003
2003
2003
2003

De Haarlemse Jopen
Constant Charlois 1
DCIJ 1
DCIJ 2
Kijk Uit 3

-

Kijk Uit 2
DCIJ 1
Van Stigt Thans 2
Heemstede 2
Het Oosten 3

za
za
di
vr
di
vr
za

1
8
11
14
18
21
22

februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

H.W.P. 1
VAD
Amstelland 2
Kijk Uit 2
H.W.P. 5
DCIJ 2
DCIJ 1
Kijk Uit 1

-

Kijk Uit 1
DCIJ 1
DCIJ 2
De Vennep 2
Kijk Uit 3
Krommenie 2
CAB Holland/DEZ
Het Spaarne 1

za
ma
vr
za

8
10
14
15

maart
maart
maart
maart

2003
2003 Heemstede 3
2003 Kijk Uit 3
2003 De Uil 1

vr
vr
za

4 april
11 april
12 april

2003 Kijk Uit 2
2003 Aalsmeer 3
2003 Kijk Uit 1

-

De Wijker Toren 5
Kijk Uit 3
A.S.C. 1

za

10 mei

2003 Tal 2

-

Kijk Uit 1

vr

27 juni

2003

Kijk Uit 3
A.A.S. 1
PSV Dammen

Schooldamtoernooi gemeente Velsen
-

Kijk Uit 2
DCIJ 1
De Uil 4
Kijk Uit 1
DCIJ 1

H.W.P. 4
DCIJ 2
Kijk Uit 3
Constant-Charlois 2
Oegstgeest ’80 2

Sneldam/schaakkampioenschap DCIJ en Kijk Uit
Oliebollentoernooi

Nationale competitie promotie/degradatie
-

Kijk Uit 2
Excelsior 2
Kijk Uit 1

Algemene voorjaarsledenvergadering Kijk Uit

De volgende IJ’dammer verschijnt 27 december 2002.
Kopij kunt u inleveren tot en met vrijdag 20 december (liefst eerder) bij:
Jack van Buuren
E-mail heeft de voorkeur! Stuur deze over de elektronische snelweg aan:

IJdammer@hetnet.nl
-32-

