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Het is tijd om te dammen!
Sport is belangrijk. Omdat het leuk is,
maar vooral omdat het mensen dichterbij
elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn
en wat ze in het dagelijks leven ook doen.
Sporters en supporters maken allemaal tijd
vrij voor hun vereniging, voor Damclub
IJmuiden. En zo’n vereniging steunen wij
natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar
kunnen.
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Wim Winter
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Elke vrijdag in het gebouw “Jan Ligthart”
Eksterlaan 8, 1971 KS IJmuiden  0255-510274
Senioren: 19.30 uur
Roken is niet toegestaan!

Senioren:
Senioren 65+:
e
1 jaar senioren:
Studenten t/m 22 jaar:
Donateurs:

Abonnement IJ’dammer:
Bankrekening:
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Felix van den Berg
DCIJ-er van de maand
Ambities
Jan A.
Mutaties
Martin v.D.
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in kwartfinale
Martin v.D.
Op en winteravond
Wim W.
Killerdammen
Jesse B.
Uit de plakboeken van Dukel Jan A.
Fragmenten
Jesse B.
Kerst de Jongtoernooi jeugd Wim W.
Van der Wiele jeugddamtoernooi weer van start Wim W.
De vier musketiers
Conall Sleutel

26 Jeugdleden boeken
vorderingen
Wim W.
26 Tussenstand jeugd
Wim W.
27 Damverslag Den Ilp
Conall Sleutel
28 IJmuidens onderonsje
Wim W.
29 NK Junioren Westerhaar
Stijn T.
34 Stijn ondanks missen van trein
beste DCIJ
Martin v.D.
36 Onderlinge competie
Kees P.
37 Wie past het muiltje
Marcel K.
38 Ruud Holkamp wint het Kerst de
Jongtoernooi 2005
Wim W.
39 DCIJ 1-SNA
Wim W.
41 Stand Hoofdklasse A
Wim W.
42 Stand Provinciale Ereklasse
43 Agenda dammers
44 Oplossing Rabobank probleem
44 Agenda schakers
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De nummering begint altijd linksboven
bij de zwarte schijven. Een zet van veld
1 naar veld 7 ziet er zo uit: 1- 7.
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Bij het slaan van schijven worden altijd
het vertrekveld en het veld van
aankomst genoteerd. Als een zwarte
schijf op veld 1 een witte schijf op veld 7
slaat, ziet dat er zo uit: 1x12. Bij gewone
zetten dus een streepje en bij slagen
een kruisje.

Witspeler
Een ezelsbruggetje voor de slimmeriken: Eigenlijk hoef je alleen de nummering
van de eerste tien velden te kennen. Voor het nummer van de andere velden trek
je in gedachten een rechte lijn vanaf het basisveld naar beneden en voor ieder
vak dat je vanaf de basis passeert, tel je 10 op.
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VAN DE VOORZITTER
Het seizoen 2005-2006 is inmiddels weer volop aan de gang. De eerste
wedstrijden door onze vertegenwoordigende teams zijn alweer gespeeld. Het
eerste kwam de eerste wedstrijd goed weg, maar het tweede werd weggezet.
Alleen vond ik het toch wat merkwaardig dat het team waar onze eerste behoorlijk
moeite mee had een week later in een identieke samenstelling tegen ons tweede
aantrad. Nou moet ik bekennen dat er meer dingen in het leven zijn waar ik mij
over verbaas en mij dan altijd voorneem dat nu vooral niet te doen en het te
benoemen onder het hoofdstuk veranderende tijdgeest en dat misschien wel
vanwege mijn hang naar het verleden. Laten we hopen dat dit eenmalig was,
anders kan het eerste straks ook nog aantreden op vrijdagavond. De tweede
wedstrijd van ons eerste werd ook een gelijkspel, maar dat kwam omdat ik er niet
bij was met mijn gedachten. Het hoe en waarom kunt u lezen in een nieuwe
aflevering van ‘Op een Winteravondje’.
Op onze barbecue werd ik weggeroepen omdat Youssra, mijn vrouw bijna
gearresteerd werd. Economisch delict, € 6.000,- boete, klanten werden de
kapsalon uitgestuurd, familieleden bedreigd door de politie en dat alles omdat de
politie nog bezig was met wetgeving van voor 1995. Ik wist natuurlijk wel dat de
oude winkelsluitingswet niet meer bestond en mompelde schuchter: “Is er dan een
nieuwe gemeenteverordening?” Maar nee hoor, ook hier veranderende tijdgeest,
beste clubleden. De politie was in de war en gebruikte nog steeds de oude
winkelsluitingswet. En gelukkig maar, want als adverteerder in ons onvolprezen
clubblad moet ook ik gewoon de rekening betalen. Maar zo viel voor mij wel de
barbecue in duigen. Ik hoop dat de anderen zich wel vermaakt hebben.
Kees Pippel heeft dit jaar niet de Kerst de Jong beker gewonnen. Ook voor Kees
verandert de tijd blijkbaar. Hij gaat dan ook verhuizen uit de IJmuiderstraatweg en
gaat wat kleiner wonen. Zelf ben ik druk bezig een bejaardenwoning te betrekken
in Amsterdam. Elke meid is op haar toekomst voorbereid. Ik ook dus. En Ruud
Holkamp ook. Hij won dus wel de Kerst de Jong beker en produceerde met zijn
vrouw een prachtige meid. Elbert is dus inmiddels opa geworden. Ook
gefeliciteerd opa Elbert.
De jeugd is ook weer begonnen. Ons jeugdteam heeft zich inmiddels geplaatst
voor het Kampioenschap van Nederland door tweede te worden in de halve
finales. Een verslag staat in dit nummer. Laatst stond ik met Conall en pappa
Ruud te filosoferen hoe lang het nog zou duren voordat Conall een keer remise
zou spelen en een week later won hij van Peter voor de competitie. Ik moet
zeggen dat ik nog nooit iemand zo snel heb zien betalen aan de bar. Op
woensdag 9 september wordt weer het scholentoernooi gespeeld in de
Burgerzaal van de gemeente Velsen. Hopelijk komen er weer veel talenten op af.
>>
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Het grote voordeel wat we nu hebben is enige aansprekende voorbeelden in de
vorm van getalenteerde dammertjes.
De onderlinge competitie is het hart van onze vereniging. Het is van het grootste
belang dat deze goed bezocht wordt. En ik begrijp wel dat er een aanslag
gepleegd wordt op de competitie als er getraind wordt, maar omdat veel spelers
van het eerste toch niet komen op vrijdagavond, als er zaterdags gespeeld wordt
denk ik toch dat we zo maar door moeten gaan.
Tot slot nog even ter info: Als Damclub IJmuiden hebben we de KNDB te kennen
gegeven dat we wel weer eens iets aansprekends willen organiseren en dan
denken we vooral aan een jeugdtoernooi.

Uw voorzitter Wim Winter

vanderWiele
garagedeuren
dubbelglas
dakramen
kozijnen
deuren

Service- en montagebedrijf

Kozijn techniek
Velserduinweg 201
1971 ZC IJmuiden
Tel. 0255 - 527 725
Fax. 0255 – 525 006
Mob. 06 – 2049 41 49

Nico van der Wiele
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DCIJ-ER VAN DE MAAND

Naam:
Geboren:
Woonplaats:

Felix van den Berg
donderdag 15 april 1993
IJmuiden

School:
Andere sporten/Hobby’s:
Lid van D.C.IJ. sinds:

Ichtus College
Voetbal, zwemmen
Het vorige seizoen (2004/2005)

Hoe ben je met dammen in aanraking gekomen?
Positieve punten van DCIJ:
Negatieve punten DCIJ/wat zou er nog beter kunnen:
Wat vind je het leukst aan dammen?
Mooiste partij:
Lastigste tegenstander:
Sterkste dampunt:
Zwakste dampunt:
Beste damprestatie:

Via school
Het is er leuk
Niks
Het is gezellig

Tegen Conall Sleutel
Conall Sleutel, Ingmar Visser
Vastzetten
Weggeven
e
3 Geworden met een toernooi

Favoriet tv-programma:
Favoriete film:
Favoriet gerecht:
Belangrijkste damprestaties:

Politie achtervolgingen
Lord Of The Rings
Spruiten

Over welke speler van de club zou je in de volgende
IJ’dammer wat meer te weten willen komen?
Felix, bedankt voor dit interview!
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Conall Sleutel

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

AMBITIES?
Nou en of. Na het eclatante succes van het vorige seizoen, een zesde plaats, heb
ik de smaak te pakken gekregen. Ruim veertig jaar lang heb ik als kanonnenvoer
voor de sterke spelers gediend. Maar nu heb ook ik de smaak te pakken en heb
trek in meer. De hele zomer heb ik me terdege voorbereid op het nieuwe seizoen.
Ik zal die jonge aanstormende blagen eens even van katoen geven. Mijn
standaard opening: 31-27 heb ik geperfectioneerd en een variant ontdekt
waarmee ik menige clubgenoot op de knieën krijg. Hiermee kom ik waarschijnlijk
in de damboeken. Het zal niet misstaan wanneer de ‘Apeldoorn-variant’ in de
boeken komt net als: het ‘Offer van Dussault’, de ‘Keller variant’, de ‘Ghestemdoorstoot’, de ‘Boom-variant’, en het ‘Roozenburg-systeem’ om maar een aantal
illustere voorgangers te noemen. Maar dat is niet alles. De belangrijkste taak was
het bestuderen van de competitielijst. Wie stonden er op de vijf bovenste
plaatsen? Dat zijn waarschijnlijk ook de grootste concurrenten.
Tijdens het doornemen van de eindstand realiseerde ik me dat ik tijdens de
jaarvergadering heb zitten pitten. Anders was er wel een ingrijpend voorstel van
mij ter tafel gekomen. Van september tot en met mei hebben we negenendertig, ja
u leest het goed, negenendertig speelavonden om de onderlinge competitie af te
werken. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat er slechts achttien wedstrijden
behoeven te worden gespeeld om in de eindrangschikking te komen. Mijn voorstel
had een minimum van vijfentwintig wedstrijden moeten zijn. En ziedaar dan was ik
de clubkampioen geweest. En terecht want die anderen hadden achttien keer
andere zaken aan hun hoofd. Stappen, tv-kijken, het vrouwtje, mannetje of
vriendinnetje behagen, een feestje bouwen enz... En ik, al die tijd maar ploeteren
om de nodige punten te vergaren. Maar goed, ik heb dus zitten pitten en moet er
maar het beste van maken.
Hoe kan ik voorkomen dat die anderen het aantal wedstrijden halen. Ten eerste
zal Jesse door mij benaderd worden. Ik zal hem feliciteren met het resultaat van
het eerste tiental en benadrukken dat zijn trainingen een enorme bijdrage hebben
geleverd. Mijn voorstel aan hem zal zijn dat hij de trainingen met vijf sessies moet
vermeerderen. Als dat gebeurt vallen er een hele kwak concurrenten af en blijven
alleen Albert Roelofs, Cees van der Steen en Piet Kok nog over. Het zal toch wel
eens echt gaan winteren in ons land zodat ook Cees van der Steen de nodige
avonden moet missen? Met Piet Kok zal ik persoonlijk moeten afrekenen. Dat zal
al zwaar genoeg zijn. De enige tegenstander van formaat die overblijft, is dan nog
Albert Roelofs. Ik zal al mijn overtuigingskracht aanwenden om hem in het kwartet
te laten spelen. “Je kunt niet om Albert heen Willem” zal ik de voorzitter zeggen.
Als hij daar intrapt en hem drie keer opstelt is Albert ook geen echte concurrent
meer. De rest is aan mij. Met de ‘Apeldoorn-variant’ reken ik toch wel op een
puntje of tien meer.
>>
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Maar daarnaast gaat het me geld kosten. De tegenstanders worden voortdurend
in de concentratie gestoord als ik ze een drankje aanbied. Met de belofte aan
Willem dat hij na afloop een paar potten bier tegemoet kan zien moet hij toch
zeker wat milder worden. Kortom een scala van mogelijkheden staat mij ter
beschikking. En dan zal ik eindelijk de clubtitel binnen halen.
Eén ding kan nog roet in het eten gooien. Stel je voor dat ze allemaal de
clubavond frequent gaan bezoeken, dan vallen mijn snode plannen in duigen. Het
is niet te hopen.
Dus om mij een plezier te doen; Blijf massaal weg van de clubavond!

Jan Apeldoorn

MUTATIES
Nieuw lid per 1 juli 2005:

Dana van der Wiele.
Hartelijk welkom op onze club!

Uitgeschreven zijn:

Arjan van Roode,
Hans Kors,
Gils Duijndam,
Luke Coebergh van der Braak.
Alle voor in de toekomst veel succes toegewenst.

Secretaris, Martin van Dijk
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BEKERTEAM STRANDT
IN KWARTFINALE
In de vorige IJ’dammer heeft u kunnen lezen dat het bekerviertal van DCIJ
moeizaam de eerste ronde van de landelijke bekerwedstrijden doorgekomen was.
In Naaldwijk was tegen het zwakke Den Haag 2 een sneldambarrage nodig,
waarbij ik (Martin) uiteindelijk matchwinnaar werd.
In de tweede ronde mochten we afreizen naar Huissen, waar vanaf deze ronde de
rest van het toernooi afgewerkt zou worden, om te spelen tegen DC Lent. Met
invaller Wim Winter als vervanger van Stijn was de verwachting dat wij een goede
kans zouden hebben om een ronde verder te komen. Het begon goed, toen Wim
zijn tegenstander met gemak oprolde. Kees Pippel speelde remise maar Jesse
bezweek uiteindelijk onder de druk van NK-ganger Jasper Lemmen. Mijn partij
moest dus de doorslag geven. Ik dwong op de vijftigste zet schijfwinst af en had
vervolgens genoeg tijd om de winst uit te rekenen. Wim was er al gerust op dat ik
zou winnen en besloot in de speelzaal op een ietwat luidruchtige manier wat slaap
te pakken, tot vermaak van de andere spelers. Hierdoor wonnen we met 5-3 en
mochten we in de kwartfinale aantreden tegen het verrassende Het Noorden, dat
in de tweede ronde Van Stigt Thans met o.a. Rob Clerc naar huis stuurde.
De uitslagen tegen Lent waren als volgt:

1.
2.
3.
4.

Lent
Joppe Lemmen
Maarten Nas
Gerald Kosman
Willem van Oosterwijk

-

IJmuiden
Jesse Bos
Kees Pippel
Martin van Dijk
Wim Winter

2-0
1-1
0-2
0-2
3-5

In de kwartfinale, die twee weken later gespeeld werd, mochten we dus tegen Het
Noorden. Het Noorden staat bekend om zijn indrukwekkende jeugdopleiding en
ook tegen ons traden ze met een jong team aan. Bovendien zetten ze als geheim
wapen oud Nederlands kampioen Martin Dolfing in. Daarom schatten we van
tevoren in dat het knap zou zijn om een ronde verder te komen. Stijn kon na twee
keer afwezig te zijn eindelijk meedoen, en dat hebben we geweten.

>>
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Wit heeft als laatste zet
16. 44-39
gespeeld en dreigt natuurlijk met 33-28
en 43-39. Stijn, die sinds hij training
van
Tjalling
Goedemoed
krijgt
nauwelijks meer in “babyzetjes” trapt,
wist vervolgens
16. .. - .. 13-18??
te
produceren,
waarna
precies
hetzelfde zetje in de stand blijft zitten:
17. 33-28
en Stijn gaf op.
Zo stonden we al na anderhalf uur op
een achterstand.

Stijn Tuytel ...0

Kees Pippel had met wit een bekende
opening op het bord tegen Martin
Martijn de Jong ...2
Dolfing, waarbij hij tijdelijk een schijf in
moest leveren, maar waar er verder niet veel aan de hand leek:
Martin Dolfing ...2

Kees heeft een aantal zetten geleden
een voorpost moeten nemen, die zwart
een aantal keer aan kon vallen. Zwart
speelt zijn laatste aanval uit:
26. .. - .. 9-14 Het ogenschijnlijk
logische
27. 44-40 14-19
28. 40-35 19x30 29. 35x24 Wordt
afgestraft door (21-27!) en (13-18)
met doorbraak voor zwart. Daarom
speelt Kees
27. 31-27 14-19 28. 44-40 19x30
29. 40-35 (nu wel) 29. .. - .. 30-34
30. 43-39! 34x43 31. 38x49 13-19
32. 36-31 19-24 33. 48-43 24-29

Kees Pippel ...0
(zwart moet uiteindelijk toch maar eens
terugofferen).
Nu
speelde
Kees
natuurlijk
34. 28-22 17x28 35. 32x34 21x32
36. 37x28 16-21 37. 26x17 11x33

Kees wist er in het eindspel tegen
Martin Dolfing geen remise meer uit
te slepen.
Bron: www.hetnoorden.org
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Wit kan in deze stand eenvoudig de
Martin Dolfing ...2
stand in evenwicht brengen door de
schijf op 33 op te peuzelen. Ik denk
dat Kees ook nog winstpogingen wilde
ondernemen, aangezien hij
38. 49-44 8-13 39. 35-30 !?
speelde. Zwart vervolgde handig met
39. .. - .. 13-19!
Hier kan Kees zich misschien nog
redden door 43-39 te spelen (al lijkt het
me op het eerste gezicht wel gewonnen
voor zwart), maar Kees speelde
40. 43-38
en nu speelt zwart
40. .. - .. 19-24!
en door de
Kees Pippel ...0
meerslag blijft zwart een schijf voor
staan en wint hij uiteindelijk door een simpele afname van Kees’ dam.
Zelf kwam ik vanuit de opening goed te staan tegen de opvallend presterende
Johan Sterrenburg, die in het bekertoernooi verder onder andere van Frits Luteyn
en Wim Bremmer zou winnen. Ik had echter te veel tijd gebruikt om een goed plan
te vinden (dat ik dus niet vond). Gelukkig bleef mijn stand wel goed en kwam ik in
de volgende stand terecht:
Johan Sterrenburg ...2

Hier
heb
ik
met
wit
meer
bewegingsvrijheid. Ik stuurde bewust
aan op de ruil
44. .. - .. 24-30
45. 35x24 19x30
gevolgd door
46. 22-17
Nu is zwart gedwongen de plakker
46. .. - .. 23-28
te nemen.
47. 17x19 28x37. Nu kwam ik er tot
mijn schrik achter (tenminste dat dacht
ik) dat op
48. 19-14 30-34!
en dan
49. .. - .. 15-20
zou volgen. Het punt is dat ik niet enkel
kan slaan, aangezien er dan de
terugslag via schijf 25 zou komen en ik
Martin van Dijk ...0
op zou kunnen geven. Het bleken
echter spoken te zijn, aangezien ik na
48. .. - .. 30-34 49. 40x29 kan slaan en op
49. .. - .. 15-20
50. 29-23 kan spelen, waar ik toch wel remise uit moet kunnen halen. Ook na
dubbelslaan en(15-20), gevolgd door (37-41) lijkt er niet veel voor me aan de
hand. Gevolg van deze misvattingen was dat ik eerst maar een tussenzet
speelde in de vorm van
48. 40-34?
Deze zet wordt echter vrijwel direct
afgestraft
48. .. - .. 15-20 49. 21-17 37-41 50. 17-12?
(natuurlijk offer ik ook nog de verkeerde schijf) 50.
.. -.. 18x 7
>>
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Toen had ik weer genoeg tijd om bij te komen, de notatie bij te werken en de
stand te bekijken. Qua schijven is de stand gelijk, maar de formatie 44-39-34 is
wel heel kwetsbaar, waardoor zwart binnen no time een schijfje kan winnen door
zijn dam naar 33 te brengen en naar dam te slaan. Aangezien we al met 4-0
achterstonden en ik dus per se moest winnen
Johan Sterrenburg ...2
om ons in de race te houden, was het al
duidelijk dat we uitgeschakeld waren. In het
vervolg wist ik het remisegaatje niet meer te
vinden (onder andere waarschijnlijk door op
de verkeerde plek dam te halen). Hiermee
kwam de stand op 0-6.

Martin van Dijk ...0
Na mijn vreselijke blunders mocht
ik vervolgens nog mijn notatie
bijwerken.
Bron: www.hetnoorden.org
Gelukkig wist Jesse nog de eer hoog te houden door in een grappig eindspel nog
te winnen van Jan van Meggelen. Hierdoor was de eindstand 2-6 in het voordeel
van Het Noorden.
Dat onze nederlaag geen schande was, bleek uit het feit dat Het Noorden in de
finale van Witte van Moort wist te winnen. Voor wie deze soap gemist heeft: Het
Noorden was in de finale met Tjalling Goedemoed als invaller op komen dagen en
won met 5-3. Na een paar dagen bleek echter dat Tjalling niet per 1 juli 2004 lid
was van Het Noorden en daardoor niet speelgerechtigd was. Zijn remisepartij
werd daardoor omgezet in een nederlaag, waardoor de eindstand 4-4 werd. Bij
een dergelijke stand dienen er sneldampartijen gespeeld te worden, maar
aangezien dezelfde spelers aan deze wedstrijd mee dienen te spelen, begon Het
Noorden met een reglementaire 0-2 achterstand. Gelukkig voor Het Noorden wist
het deze achterstand alsnog om te zetten in een 5-3 overwinning. Onze uitslagen:
1.
2.
3.
4.

IJmuiden
Kees Pippel
Jesse Bos
Martin van Dijk
Stijn Tuytel

Het Noorden
Martin Dolfing
Jan van Meggelen
Johan Sterrenburg
Martijn de Jong
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0-2
2-0
0-2
0-2
2-6
Martin van Dijk

OP EEN WINTERAVONDJE
En zo zouden Youssra, Nahema, zusje van Youssra en ik op een vrijdagavond
voor de eerste keer in ons nieuwe huis gaan slapen. Bivakkeren nog op
luchtbedden, maar toch, nu ging het gebeuren. Eerst Feroz thuis gebracht en om
even na tienen meldde ik mij in de Jan Voermanstraat. Maar zoals altijd heeft
Youssra een verrassing in petto.
We moesten nog naar een feestje van een klant. In het centrum van Amsterdam
werd een winkel geopend van luxe lampen en we mochten daar aan de
champagne en tulband en konden daar dansen op de meest afgrijselijke moderne
muziek. Maar goed, de champagne smaakte wel en op een gegeven moment
werd het tijd om naar huis toe te gaan, want morgen moesten we dammen en
Youssra moest het beleg op de boterham verdienen.
Ik zet Youssra en Nahema af bij de flat en ga proberen mijn auto ergens kwijt te
raken. Ergens vind ik een plekkie en dan gaat de telefoon, paniek: “Wim, een
man.” Ik sprint twee straten door, neem de lift en kom bij het appartement aan en
tref daar een wat zenuwachtige jongeman en de dames. De man probeerde mij
duidelijk te maken, dat er bij hem thuis spullen van ons stonden en had het
voortdurend over onderhuur. Ik vroeg de man ons niet lastig te vallen en te maken
dat ie wegkwam en wij gingen ons eigen huis binnen. De man bleef slenteren voor
het huis en de dames maakten mij duidelijk dat de man in de woning was
aangetroffen en dat hij aan het helpen was met de verhuizing, alleen dan van mijn
flat naar zijn flat. Dus ik stap weer naar buiten en ga toch maar eens met de man
mee.
In de hal van de woning zie ik een koffer van Youssra, een koffer van Nahema,
een rode ABB-tas, die ik net op een beurs had gekregen, een accuboor en achter
klapdeuren nog mijn zwarte koffertje voor mijn werk en een hamerboor, die ik van
mijn werk had geleend. Ik heb alles onder mijn arm genomen en naar mijn eigen
huis gebracht, de man hartelijk bedankt voor zijn hulp en een schouderklopje
gegeven, want die probeerde mij duidelijk te maken dat hij er niets mee te maken
had, maar omdat hij onderhuurder was geen problemen wilde. Binnen belde ik
onmiddellijk de politie met de mededeling dat mijn buurman een inbreker was. Dat
verhaal van ik heb het niet gedaan geloof ik zelfs niet meer.
De politie arriveerde en riepen tegen Youssra: “Bent u niet die kapster?” “Ze
kennen je al bij de politie, Youssra”, riep ik gevat. Youssra trok meteen de brief
van de deelraad tevoorschijn en riep dat ze wel tot tien uur open mocht zijn. De
agent lachte en wist natuurlijk al lang dat ze fout zaten. Samen liepen we naar de
buurman, maar die deed niet open. De politie maakte een hoop lawaai, maar de
man liet zich niet meer zien. “Is ie wel thuis?”, werd mij gevraagd.
>>
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Ik wist het niet zeker, want ik was ook naar binnen gegaan, maar mijn
schouderklopje had de man toch wel duidelijk moeten maken, dat ik de politie
nooit zou bellen. De officier van justitie werd opgetrommeld. Collega’s politie
kwamen een kijkje nemen en er werd steeds meer lawaai gemaakt om de man
zijn huis uit te krijgen. De buren kwamen in hun onderbroek een kijkje nemen en
vertelden stuk voor stuk dat de bewoner een aardige en nette man was.
Het was inmiddels een uur of drie ’s nachts dat de politie besloot de deur te gaan
forceren. Een koevoet werd gebruikt en zowel kozijn als deur werden gekraakt.
Dat ging van dik hout zaagt men planken. Na een tijdje kwam de politie weer naar
buiten met in hun midden een geboeide buurman die mij heel gemeen aankeek. Ik
wijs natuurlijk meteen naar Youssra alsof die politie gebeld had, maar Youssra
wees naar mij. Dat was gemeen van haar. De man bekende meteen en vertelde
dat hij over het balkon was gegaan, maar ik denk nog steeds dat ie een sleutel
had. In elk geval was de balkondeur dicht.
Nauwelijks geslapen meldde ik mij ’s ochtend bij de politie, want als ik geen
aangifte deed zouden ze hem meteen weer loslaten. Kees Pippel gebeld en
gezegd dat ze maar naar Westerhaar moesten gaan en dat ik wel zou komen.
Inmiddels was het over elven dat ik mij in den auto naar Westerhaar begaf. Ik heb
nog nooit zoveel opgestoken middelvingers en knipperende lichten gezien. Met
honderdtachtig over de vluchtstrook maak je je ook niet echt geliefd, maar ik heb
het gehaald en was op tijd voor de wedstrijd. Helaas leverde het geen punten op.
Ik kon me niet concentreren en werd
weggespeeld.
AUTOMOBIELBEDRIJF

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

Na afloop vertelde iemand uit
Westerhaar mij dat zij nooit de politie
bellen. Misschien de ambulance, maar
de politie, nee…. Tsjonge, je moet
tegenwoordig toch heel wat smoesjes
verzinnen om je verlies te verklaren.

VEEL SCHERP GEPRIJSDE
OCCASIONS OP VOORRAAD

Wim Winter

Onderhoud & reparatie alle merken
APK keuringen
Diesel roetmeting

ook voor alle autoschades
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KILLERDAMMEN
Binnenkort is weer het WK dammen in Amsterdam. Dat is een mooi moment om
even stil te staan bij de remisemarge in het damspel. Tijdens het afgelopen NK
werden de eerste ronden ontsierd door het gebrek aan winstpartijen. Dat wil niet
zeggen dat de partijen niet interessant waren, of dat het evenwicht niet verbroken
werd, maar dat het damspel de voordeelpartij niet beloont.
Herman Hoogland signaleerde het probleem al dat het damspel voordeel te matig
beloont. Om die reden heeft Hoogland na het behalen van zijn wereldtitel in 1912
een methode bedacht om de remisemarge te vergroten. Deze methode ging
echter over rechtlijnige en schuine dambewegingen. Het gevolg was dat het
damspel zou evolueren in een spel dat nauwelijks lijkt op het huidige damspel.
Hoogland was echter wel de eerste speler op het internationale dambord die de
remisemarge als probleem erkende.
Na Hoogland kwam het damspel in een enorme ontwikkeling dankzij
theorieontwikkeling van Ghestem en natuurlijk Roozenburg. Ook kwam de
Russische theorie erbij: de theorie over dunne standen. Deze theorie is ontwikkeld
door jaren op het 8x8 dambord te spelen. Vooral Koeperman, Tsjegoljev en
Andreiko brachten hiermee de standaard van de damtheorie op een nieuw plan.
Dankzij deze theorieontwikkelingen waren weinig dammers bezig met de
remisemarge. Dit was ook niet echt nodig want tijdens wereldkampioenschappen
bestond het deelnemersveld uit mensen die theorie beheersten (Russen en
Nederlanders) en mensen die het niet beheersten (de rest). De Russen en
Nederlanders wonnen altijd wel van de rest. Het gevolg hiervan was dat het grote
aantal remises tussen de top nog niet echt opviel. In deze tijd begon wel de eerste
echte onvrede over het aantal remises: tijdens WK matches was het aantal
remises al schrikbarend. Maar matches die in 20 remises eindigden waren nog
niet voorgekomen.
De eerste persoon die de remisemarge pas echt weer in kaart bracht was
Jannes van der Wal. Jannes. Hij was op een dag klaar met het dammen. Hij had
het damspel niet verlaten, het damspel had hem verlaten. De remisemarge was te
groot en een willekeurige matige hoofdklasser was al in staat om met
anti-dammen remise te behalen tegen een topgrootmeester. Jannes
concentreerde zich dus op het schaken (schaken heeft hetzelfde probleem als het
dammen, alleen had Jannes niet het niveau dat hij zich hieraan stoorde, hij werd
wel meester. Jannes was wel bereid om zich voor het damspel in te zetten en
bedacht daarom het doordammen. Er is in 1996 zelfs een doordamtoernooi (3 om
1 is winst) georganiseerd na zijn dood. Opvallend aan dit toernooi was het aantal
normale overwinningen. Toch is dit een zachte dood gestorven.
>>
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Jannes was een “trendzetter”. Niet alleen zijn damdenkbeelden kregen ten
tijde van zijn hegemonie veel navolging. Ook het doordammen heeft veel in
beweging gezet. De damwereld besefte dat het aantal beslissingen tijdens
matches minimaal aan het worden was. Dit gecombineerd met een teruglopend
ledenaantal van de KNDB en het spetterende commentaar van Mart Smeets op
een dammatch ("de achttiende partij in de strijd om de wereldtitel tussen Wiersma
en Tsjizjov is geëindigd in… jawel… remise") had tot gevolg dat er "iets" moest
gebeuren.
De eerste experimenten waren de matches die in sets gespeeld werden. Dit heeft
het zeer fraaie damboek "Schwarzmanie" van Baljakin opgeleverd in 1997. In dit
boek staat beschreven hoe Baljakin in heel veel sneldampartijen de match van
Schwartzman won. Overwinningen in reguliere dampartijen zijn echter een speld
in een hooiberg. Uit het boek Schwarzmanie kan zelfs geconcludeerd worden dat
als grootmeersters meer dan 10 minuten bedenktijd hebben, zij altijd remise tegen
elkaar spelen. Latere matches hebben dit bevestigd. Tegenwoordig worden
matches dus nog steeds in sets gespeeld, maar als u zich de partijen nog kan
herinneren waarin Georgiev Tsjizjow versloeg, moet u toch de mening delen dat
dit niet de bedoeling van het damspel is.
A. Georgiev

21. 36-31? 18-22

A. Georgiev

A. Tsjizjov
Zie hiernaast:
24. 31-26?
Voor de jeugdleden onder ons: met een
A. Tsjizjov
verkapt zetje van Weiss kun je dus
wereldkampioen worden.
24. .. - .. 19-23 25. 28x19 14x34 26. 39x30 17-22 27. 26x28 15-20
28. 25x 5 13-19 29. 5x23 18x47

>>
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Dammen in sets leverde dus ook niet het gewenste resultaat op, hoewel het wel
een verbetering was ten opzichte van de ouderwetse matches. In 2001 besloot
Henk de Witt maar om het initiatief te nemen en de remisemarge terug te dringen.
Hij gebruikte hiervoor een aangepaste variant van een telling die in de tachtiger
jaren tijdens een Volmac toernooi werd georganiseerd: de Delftse telling. Deze
telling kent de uitslagen 5-0, 3-1 (voor een 3 om 1) en 2-2. Hoewel veel mensen
de Delftse telling maar raar vinden omdat ze vinden dat schijven tellen afbreuk
doet aan het damspel als sport was deze telling toch bijna ingevoerd tijdens het
NK. De toernooien die met de Delftse telling werden georganiseerd leverden
echter bijna geen 3-1 overwinningen op. Om die reden is dit jaar voor het eerst
geëxperimenteerd met een uitgebreide Delftse telling, waarbij 2 dammen tegen 1
ook beloond wordt. De toernooien met Delftse telling zijn nooit erg populair
geweest, maar discussiëren over deze telling wel. Op het FMJD forum hebben
diverse dammers elkaar maandenlang de huid vol gescholden met Delftse telling
als leidraad. Veel dammers hopen dat deze telling nooit ingevoerd wordt, maar
Henk de Witt heeft wel voor eeuwig zijn stempel op het damspel gedrukt.
Wat de precieze invloed van het FMJD forum is geweest is moeilijk aan te geven,
maar sinds de eerste experimenten van Henk de Witt zijn veel dammers intensief
bezig geweest met discussiëren over remise in het damspel. De crème de la
crème van het damspel deed nog even een duit in het zakje door een petitie aan
het FMJD bestuur aan te bieden waarvan de strekking is dat het huidige damspel
geen toekomst meer heeft. Gevolg hiervan was het NK experidammen. Een
cyclus waarin verschillende maatregelen tegen remise in toernooivorm
uitgeprobeerd werden. Dit experidammen is inmiddels geëvolueerd tot het
dammen van de toekomst: Killerdammen.
Over tien jaar zijn we dus allemaal aan het Killerdammen. Een voorproefje op wat
komen gaat is noodzakelijk, want velen onder u weten nog niet wat killerdammen
is. Killerdammen, of volledige demotie, is normaal dammen met een piepkleine
aanpassing: als bij een damslag het laatst geslagen stuk een dam is, eindigt de
slag direct na de dam. Met deze aanpassing blijft de basis van het damspel intact,
terwijl positievoordeel ten alle tijden beloond wordt. In het Zeeland open is al
geëxperimenteerd met 2 dammen tegen 1 te belonen. Dit beloont zelfs 1 dam en
1 schijf tegen 1 dam. Remise zal dus alleen bij echt gelijkwaardige partijen
voorkomen. Georgiev gaf het het Zeeland open al aan dat dit de toekomst van het
dammen is. Ter ondersteuning van deze stelling de belangrijkste sleutelstand in
Killerdammen:

>>
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Wit dreigt met 25-14. Aangezien de zwarte dam op veld 10 zijn slag moet
beëindigen, moet zwart van de lijn af. Wit haalt hierna een tweede dam en wint
zoals in het rechter diagram.
Killerdammen is niet alleen goed toepasbaar voor grootmeesters, de
regelaanpassing is zo eenvoudig dat ome Jan zonder problemen zijn neefje het
damspel kan leren. En voor de problematiek (een tak van het damspel die
inmiddels toch ook wel uitgekauwd is) levert het Killerdammen weer een geheel
nieuwe uitdaging op om motieven en thema's te ontwikkelen. Tot slot van dit
betoog nog enkele voorbeelden van Killerdamproblematiek.

Een nieuwe
coupe Turc van T.Goedemoed

Eindspelen met meer dammen
krijgen verassende effecten (maar
zullen in de praktijk nauwelijks
voorkomen). Deze compositie is
gemaakt door P.v.d.Vorm.
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Mocht u geïnteresseerd zijn in
deelname aan een Killerdamtoernooi:
op 14 oktober is als nevenactiviteit
tijdens het WK een Killerdamtoernooi
georganiseerd.
Kijk hiervoor op
www.wkdammen2005.nl.

J.Bos
Ook het schuiftrompetje heeft een
eigen bewerking (P.v.d.Vorm).

RATINGLIJST DCIJ-ERS 2005
77.
184.
186.
215.
264.
401.
461.
532.
638.
708.

RATING
Jeroen Sterel
Kees Pippel
Wim Winter
Jesse Bos
Martin van Dijk
Stijn Tuytel
Marcel Kosters
Joop Wind
Ruud Holkamp
Jack van Buuren
Ron Tielrooij
Jacqueline Schouten

2005
1458
1355
1284
1283
1269
1248
1193
1173
1148
1130
1123
1104

811.
833.
878.
935.
1048.
1148.
1309.
1323.
1374.
1544.
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RATING
Cees van der Vlis
Harry van der Vossen
Elbert Holkamp
Albert Roelofs
Paul Smit
Leo Binkhorst
Cees van der Steen
Koos de Vries
Piet Kok
Jan Apeldoorn
Frans Elzenga
Nicole Schouten

2005
1081
1075
1064
1050
1027
1027
1005
999
975
972
961
918

“Youssra” presenteert:
















Knippen heren en dames
Wassen
Haarkleuring, haarbehandeling
Watergolven
Advisering haarproducten
Permanent, ontkroezen
High light

Opsteken
Wenkbrauw
Schoonheidsspecialist
Föhnen
Manicure
Epileren
Etc, etc…

Bij ons kunt u
terecht voor
diverse heren en
dames kapsels.

Graag heten wij u welkom in
onze kapsalon aan de:

Een afspraak
maken is niet
nodig, maar wel
mogelijk

Derkinderenstraat 60
1062 BJ Amsterdam
Tel. 020 – 615 19 13
Telefoonnummer: 020 – 615 19 13

Wij zijn geopend
van maandag t/m
zaterdag van 9:00
t/m 19:00 uur.

Voor Jong en Oud

UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL
In zijn damrubrieken van voor de Tweede Wereldoorlog besteedde Dukel veel
aandacht aan het spel van Henk Laros. Diens kwaliteiten als dammer en
componist van fraaie damproblemen kregen veel aandacht. En terecht. Van bijna
elke partij die Laros speelde, maakte hij een uitgebreide studie. Vaak kwam hij
met verrassende vindingen tevoorschijn. Neem nu de volgende diagramstand die
hij bewerkte naar een partij die hij speelde om de meestertitel in 1937.
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Wit aan zet speelt
1. 32-27 13-18?
Een fout die voor wit een onverwachte
kans biedt.
2. 27-22 18x27 verpl.
3. 25-20 15x24 Op (14x25) 37-32
enz. 4. 34-29 Wat nu? Op (24-30)
Of (14-20) komt 29-23 met dam. Al
met al een fraai offer met een mooi slot.
Maar Laros zou Laros niet zijn als hij
alsnog iets fraais liet zien. Plaats in de
diagramstand schijf 47 op 36 en dan
weer:
1. 32-27 13-18 2. 27-22 18x27
Henk Laros
3. 25-20 15x24 4. 34-29
en
niet wit maar zwart trekt aan het langste eind middels:
4. .. - .. 17-22
5. 29x 9 10-14 6. 9x20 19-24 7. 20x29 27-31 8. 36x18 12x45.
Twee aardige mogelijkheden in een alledaagse stand.
Jan Apeldoorn

FRAGMENTEN
Uit de strijd om het Zilveren dambord:
J. Bos

F. Snijder

Fabian speelde de opening al niet
lekker,
nam
een
nauwelijks
verdedigbare voorpost en in de
diagramstand verdwijnt de voorpost van
het bord.
1. .. - .. 16-21! Nu volgt op 22-18
na al het slaan
( 8-13)
waarna
weglopen niet mag vanwege (13-18).
2. 36-31 Dit is de snelste weg naar
de bar, maar het alternatief was
berusten in schijfverlies.
2. .. - .. 12-18 3. 31-27 8-12
4. 27x 7 18x27 5. 32x21 26x17
6. 7x18 13x31 en het feest is over.
Jesse Bos
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KERST DE JONGTOERNOOI JEUGD
Vrijdag 26 augustus 2005.

1. Conall Sleutel
2. Ingmar Visser
Vince van der Wiele
4. Berrie Bottelier
5. Felix van den Berg
6. Dana van der Wiele

1 2
0
2
0 0
0 2
0 0
0 2

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

+
4
3
3
2
1
1

=
0
0
0
1
1
0

1
2
2
2
3
4

P
8
6
6
5
3
2

Bouwmaterialenhandel

A. BEENHAKKER B.V.
Wand en vloertegels
Handvorm stenen
Gipsplaten

Betonwaren
Stukadoorsmaterialen
Dakbedekking

PVC-Buizen (WAVIN
Dealer)
Isolatiematerialen

Bezorgen door heel Noord-Nederland
Regelmatig interessante tegelaanbiedingen
Dokweg 36 – 1976 CA IJmuiden Tel. 0255 – 514010
Zaterdags geopend van 9.00 tot 15.00 uur
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VAN DER WIELE JEUGDDAMTOERNOOI WEER VAN START
Zondag 18 september 2005
Bij Damclub IJmuiden zijn de maandelijkse goed bezochte jeugddamtoernooien
weer begonnen. Elke zondag nadat het eerste van DCIJ op zaterdag een
thuiswedstrijd heeft gespeeld wordt het jeugddammen gehouden. Met name door
de sponsoring van aannemer Nico van der Wiele heeft het toernooi een betere
uitstraling gekregen en wordt het toernooi dermate goed bezocht dat er vorig jaar
door Z@pp-sport opnames werden gemaakt en dit werd dan ook diverse keren
uitgezonden op de televisie.
Raymond Koopmanschap
uit de Heerhugowaard
heeft de septembereditie
van het toernooi op zijn
naam geschreven met
uitermate goed spel.
Hij
won
van
alle
concurrenten, die meer
kans om te winnen geacht
hadden. De bij IJmuiden
spelende Conall Sleutel
werd keurig tweede.

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

Raymond Koopmanschap
Conall Sleutel
Jurre Verhagen
Kevin van Langen
Vince van der Wiele
Robbert Duijn
Jarno Coevert
Pieter Duijn
Felix van den Berg
Ad van Amerongen
Dana van der Wiele
Celina Coevert

W
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

+
6
5
4
3
4
3
3
2
2
1
1
0

=
1
1
2
3
0
1
1
2
2
1
1
1

0
1
1
1
3
3
3
3
3
5
5
6

P
13
11
10
9
8
7
7
6
6
3
3
1
Wim Winter
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DE VIER MUSKETIERS BEREIKEN DE
NATIONALE TOP PUPILLENDAMMEN
Door de 2e plaats in het Kampioenschap van Noord-Holland voor pupillenviertallen
afgelopen mei had IJmuiden zich geplaatst voor de halve finales van het NK.
Zaterdag 8 oktober gingen de vier musketiers, Feroz, Ingmar, Vince en Conall op
weg naar De Lier in Zuid-Holland. Gelukkig hoefden we niet naar Groningen te
gaan. De wedstrijden zouden beginnen om 11.00 uur, maar de teamleiders Jesse
Bos en Martin van Dijk hadden ons opgedragen al om half elf voor een peptalk te
verschijnen en we waren er allemaal al om kwart over tien. Niemand kon de
kracht van de andere viertallen goed inschatten, maar De Lier 1 werd als de
meest te vrezen tegenstander gezien.
De eerste wedstrijd ging tegen Jong en Oud en dat werd een nipte 5-3 zege
doordat Vince het beslissende punt scoorde. Ingmar Visser onderzocht ook nog
de geestelijke gesteldheid van zijn tegenstander van Jong en Oud door met nog 2
seconden bedenktijd en 4 schijven achterstand remise aan te bieden aan zijn
tegenstander. Deze bleek nog helemaal helder te zijn.
PWG 'Gravenpolder uit Zeeland was de volgende tegenstander, maar ze hadden
nog waarschijnlijk nog nooit van "Luctor et Emergo” gehoord. Ze worstelden wel,
maar verzopen geheel in het geweld van IJmuiden. Uiteindelijk vertrokken ze ook
maar met 2 bordpunten uit De Lier.
Hierna volgde een pauze. De volgende tegenstander was Samen Sterk. De
eindstand was 7-1 voor IJmuiden. Jesse en Martin waren toch niet helemaal
tevreden. De remise was te makkelijk weggegeven. Ik stond beter en als je beter
staat moet je ook proberen om de overwinning binnen te halen.
Nu volgde de titanenstrijd tussen de koplopers, De Lier 1 en IJmuiden. Er werd
om stilte gevraagd. Feroz deed wat van hem verwacht werd. Hij won vlekkeloos
zoals het een kopman betaamt en zoals Feroz al zijn partijen won, maar bij de
overige teamleden hadden de stroop(waffels) hun denkvermogen tijdelijk
vertraagd en het ging mis. Het was ook wel zo dat 3 van de 4 dammers van De
Lier 1 afgelopen jaar in de halve finale van het NK voor pupillen stonden. Het was
een 6-2 nederlaag.
Dan maar tegen de reserves van De Lier. Deze hadden geen schijn van kans,
want we wonnen met 7-1 en zo stelden wij, Feroz Amirkhan, Ingmar Visser, Vince
van der Wiele en Conall Sleutel de finaleplaats veilig. Op 3 december strijden wij
mee om het Nederlands Kampioenschap voor pupillen voor clubviertallen.
>>
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Groeten Conall
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JEUGDLEDEN BOEKEN VORDERINGEN
Het lijkt alweer een eeuw geleden, maar aan het einde van het vorige damjaar
hebben een aantal jeugdleden successen geboekt die toch zeker in het clubblad
horen. Vince, Couhaib, Felix, Berrie, Conall en Feroz slaagden er namelijk in om
de Noordhollandse examencommissie van hun damcapaciteiten te overtuigen.
Met zeer goede resultaten wisten de IJmuidense jeugdtoppers namelijk de
volgende diploma's te behalen:
Vince:
Couhaib:
Felix:
Berrie:
Conall:
Feroz:

Sijbrands wit
Wiersma wit
Wiersma wit
Wiersma wit
Wiersma zwart
Roozenburg zwart

De diploma's die de jeugd kan halen zijn in orde van niveau: Wiersma, Sijbrands,
Roozenburg, Springer en Hoogland. Als jeugdleden aan Roozenburg gaan
beginnen, moeten ze met de senioren meedoen. Kortom: binnenkort zullen de
bovengenoemde heren het dammen bij de vereniging domineren.
J.Bos

TUSSENSTAND JEUGDKOMPETITIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

W
5
5
7
2
3
1
5

Ingmar Visser
Felix van den Berg
Vince van der Wiele
Berry Bottelier
Conall Sleutel
Feroz Amirkhan
Dana van der Wiele
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+
4
2
1
1
1
1
0

=
1
1
3
1
1
0
1

0
2
3
0
1
0
4

P
9
5
5
3
3
2
1

DE NOORD-HOLLAND CUP
Op 18 juni zijn drie leden van de damvereniging IJmuiden naar de laatste
wedstrijd om de Noord-Holland cup geweest. Deze damwedstrijd werd in een
gymzaal gehouden. Het verbaasde me wel dat er zoveel damleden waren
gekomen, het was namelijk een erg warme dag. Meer een dag voor het zwembad
of strand.
Ik zat in groep 9 en dacht dat ik te laag was ingedeeld omdat ik de meeste
wedstrijden vrij gemakkelijk won. Later hoorde ik dat 4 dammers uit mijn groep
naar het NK Welpen gingen. Iedereen had een ronde vrij, helaas was dat bij mij
de laatste ronde. Voor iedere speler was er een consumptiebon. Gelukkig kon ik
voordat ik aan mijn vijfde partij
zou gaan beginnen in de kantine
groep 2
een frietje en wat drinken halen. 1. Pepijn Folgers
Heerhugowaard 7 - 12
Er waren pas een paar kinderen 2. Ritchie Wijnker
Den Helder 7 - 11
klaar, dus we moesten erg 3. Feroz Amirkhan
Zaandijk 7 - 9
zachtjes doen. Toen ik mijn 4. Ben Jansen Verplanke
Enkhuizen 7 - 8
frietje op had ging ik even kijken 5. Thomas Vermeulen
Den Ilp 7 - 7
hoe het met Feroz en Vince ging. 6. Martin De Vink
Zegveld 7 - 4
Ze waren allebei nog met een 7. Jan Maarten Koorn
Assendelft 7 - 3
partij bezig. Tot nu toe was alles 8. Marcia Hofmans
Heerhugowaard 7 - 2
goed gegaan. Ik had nog geen
partij verloren.
Groep 8
1. Kasper Erich
IJsselstein 7 - 13
Na mijn pauze werden de potjes 2. Sander Verschuren
Purmerend 7 - 13
al lastiger. Vooral de laatste was 3. Cathy Brammer
Heerhugowaard 7 - 10
erg moeilijk die heb ik ook 4. Vince van der Wiele
IJmuiden 7 - 6
verloren.
Mijn
tegenstander 5. Maurits van Gemeren
Reeuwijk 7 - 6
heette Bram. Ik had nog nooit 6. Naomi Beijer
Amsterdam 7 - 4
tegen hem gespeeld. Zoals de 7. Sanne Rep
Den Ilp 7 - 4
stand nu was zou ik tweede 8. Rob V. Haagten
Reeuwijk 7 - 0
worden. Dat kwam doordat Bram
ook nog niks had verloren.
Groep 9
Gelukkig voor mij speelde Bram 1. Conall Sleutel
IJmuiden 8 - 14
in de laatste partij remise en 2. Bram Scholten
Purmerend 8 - 12
werd ik toch nog eerste. Feroz 3. Loek Dijkman
Zaandam 8 - 11
zat in groep 2 hij was derde 4. Raymon Koopmanschap Heerhugowaard 8 - 10
geworden. En Vince (groep 8) 5. Anouk V.D. Bijl
IJsselstein 8 - 9
was vierde. Helaas was hij net 6. Lisa Wals
Den Ilp 8 - 8
buiten de prijzen gevallen. Het 7. Wilco Kruijer
Heerhugowaard 8 - 5
toernooi
was
erg
goed 8. Patrick Rutte
Ilpendam 8 - 2
georganiseerd.
9. Hakan Bokhoven
Reeuwijk 8 - 0
Conall Sleutel
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IJMUIDENS ONDERONSJE
Een kwartet van de jeugd van Damclub IJmuiden heeft zich vorige week geplaatst
voor het Kampioenschap van Nederland, dat in december gehouden zal gaan
worden. Dat de jeugd in IJmuiden inmiddels zo sterk is geworden heeft wel als
nevenresultaat dat er voor de anderen nauwelijks nog eer te behalen is. De
IJmuidenaren gingen dan ook deze keer zelf met alle prijzen aan de haal in het
Van der Wiele jeugdtoernooi dat gehouden werd in het Jan Ligthart-gebouw aan
de Eksterstraat.
Het toernooi werd gewonnen door Feroz Amirkhan die het toernooi al vele malen
heeft gewonnen. Tweede werd Ingmar Visser en derde Conall Sleutel.
De B-groep werd gewonnen door Vince van der Wiele en dan hebben we precies
alle namen te pakken van de finalisten in december. Tweede in de B-groep werd
Felix van den Berg en derde Dana van der Wiele en zusje van Vince.

Wim Winter
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NK JUNIOREN WESTERHAAR
Het is alweer een tijdje geleden, maar van 6 tot en met 16 juli werd het NK
junioren in, hoe kan het ook anders, Westerhaar gehouden. Voor de 26e keer
inmiddels. Aangezien ik op 6 juli ’s avonds een examenfeest had en de dag
daarop diploma-uitreiking, vond ik dat dit boven dammen ging en heb ik mijn
wedstrijd tegen Wouter Ludwig op 5 juli vooruit gespeeld. Vorig jaar moest ik ook
de eerste ronde tegen Wouter. Hij ging toen in een remisestand door zijn klok, net
als Steven Wijker dit jaar, alleen stond die gewonnen. Hierdoor begon ik vol
goede moed aan deze partij. Het begin van de partij zal ik u en mezelf besparen,
want het was niet om aan te zien. Wouter rekende zich echter te rijk en wilde de
stand forceren in de volgende stand die, als hij er niet achter loopt maar gewoon
31-27 doet, gelijkwaardig is.
Stijn Tuytel
Ik ‘vreesde’ voor de achterloop met
43. 33-29, maar toen hij deze zet
speelde had ik, toch niet bepaald een
zetjesspeler, het gevoel dat er iets in
zat. En inderdaad. Na
43. .. - .. 16-21
keek Wouter (in
het NK aspiranten 2002 trapte ik tegen
hem in een 1-om-2, dus ik had nog iets
recht te zetten) even verbaasd, maar
zag al snel het vervolg:
44. 29x 7 17-22 45. 26x28 8-12
46. 7x18 13x44
Ik wist niet precies wat het zetje
opleverde, maar het gaf in ieder geval
Wouter Ludwig
kansen. Na
47. 34-29 30-35
48. 29-24 35-40 49. 24-20 40-45 50. 20-15 44-49 51. 31-27
ontstond de volgende stand:
51. .. - .. 49-35, zodat wit niet kan
Stijn Tuytel
offeren en doorlopen, omdat ik schijf
tien teruggooi en vervolgens damhaal.
52. 32-28 en nu 52. .. - .. 45-50!
met als clou dat als wit nu de dam laat
slaan, zwart schijven gaat eten en
zwart moeilijk naar dam kan lopen. Op
38-33 en 23-19 volgt 35-19. Maar zo
zeker was ik niet van mijn zaak, zeker
niet als wit 27-22 speelt. Hierna moet er
met 50-45 nog een hoop geploeterd
worden. Gelukkig gaf Wouter op, en
kon ik kijken wie mijn gastgezin zou
zijn.
Wouter Ludwig
>>
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En ja hoor, net als vorig jaar mocht ik tijdens het toernooi bij de familie Heijink
overnachten. Onder sommige dammers zoals Jasper Lemmen en Steven Wijker
is deze naam een begrip. Dat komt vooral doordat de hond de restjes van het
eten opeet en er een grote zak achterin de tuin staat dat dient als springkussen
(vorig jaar heb ik nog wekenlang met schrammen van dit onding rondgelopen). Ik
zat samen met Jochem Zweerink bij de familie Heijink. Alleen was hij er de eerste
nacht nog niet, omdat hij geen wedstrijd vooruit speelde. Ik vond het leuk om te
horen dat ik weer bij Heijink zou zitten, omdat ik het vorig jaar hier erg naar mijn
zin had gehad. Achteraf zou het ook met Jochem heel gezellig worden.
Enfin, terug naar het toernooi. Nadat ik een nacht lang niet had geslapen en
ondanks de klamboe, een kilo zwaarder was door de muggenprikken, moest ik de
tweede ronde tegen Klaas-Hendrik Leijenaar aantreden. Tegen deze Fries heb ik
altijd moeite. Deze keer stond hij weer beter:
Klaas-Hendrik Leijenaar

Met mijn laatste zet 45. 35-30
hoopte ik op (20-24), waarna ik met
28-23 een grote rondslag maak en een
schijf voorkom. Helaas deed hij dit niet
en verloor ik slordig de partij.

De derde ronde was tegen Daniël
Merkus. Deze Gelderlander (in totaal
waren er zes Gelderlanders) heeft de
laatste jaren een flinke ontwikkeling
gemaakt in zijn spel. Het leek er in het
begin van het toernooi op dat hij in de
middenmoot zou eindigen, maar na drie
nederlagen op het eind van het toernooi
Stijn Tuytel
eindigde hij alsnog laatste. Op zich
opmerkelijk; -3 en dan laatste in een veld van twaalf. De spanning was het hele
toernooi te voelen; tot twee rondes voor het einde kon elke deelnemer nog
kampioen van Nederland worden. Volgens organisatoren was het NK van dit jaar
nog nooit zo spannend geweest als dit jaar. Ik denk dat niet alleen de kleine
verschillen tussen de deelnemers ervoor zorgden dat de uitslagen zo dicht bij
elkaar lagen. Maar ook durfde bijna niemand risico’s te nemen, omdat veel
mensen bang waren voor het niveau van hun tegenstander. Veel partijen waren
dan ook saai om te bekijken. Ook de uitslag was op een gegeven moment niet
meer spannend: remise. De een na laatste ronde lag het winstpercentage onder
de 20%, te laag.
Na deze partij was het al tien uur ’s avonds. Gelukkig kon ik met Peter Hoopman
meerijden naar Almelo (want de bussen die eens in de twee uur Westerhaar
passeren rijden ook niet meer na negenen) en nog net op tijd de laatste trein
pakken.
>>
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Na een leuk feest en een saaie diploma-uitreiking was het heel vroeg toen de trein
naar Almelo ging. Mijn partij tegen Jochem Zweerink eindigde in remise. De hele
partij ging ongeveer gelijk op, alleen moest ik op het einde even opletten. Jochem
had in het begin van het toernooi de smaak te pakken. Zo won hij verrassend van
de latere nummers een en twee, respectievelijk Ernst-Jan de Bruijn en KlaasHendrik Leijenaar, omdat zij te grote risico’s tegen Jochem namen.
De volgende ronde vond ik dat het tijd werd om de partijen wat spannender te
maken, omdat ook mijn partijen niet spannend waren. Mijn doelstelling lukte, maar
na dertig zetten stond ik verloren. Het was achteraf gezien ook niet handig om
een spannende partij te spelen tegen Danny Slotboom, maar het was wel een
leerzame partij. In elk geval was dit goed voor het winstpercentage, omdat de
andere vijf partijen weer in remise eindigden.
Hin Wong heeft jarenlang geen finale jeugd gespeeld. Hij zat er altijd dicht
tegenaan, maar altijd was er een concurrent die hem in een rechtstreeks duel dan
weer versloeg. Hin heeft met zijn sneldamtitel van de junioren afgelopen jaar
bewezen dat hij bij de Nederlandse juniorentop hoort. Ik hoopte toch, omdat hij zo
onbekend was met het spelen van een NK, dat hij een fout zou maken. Het
partijverloop was omgekeerd. Ik stond slecht en Hin won in het volgende fragment
een schijf:
Hin Wong
30. .. - .. 8-12
(het zetje met 34-30 en 24-20 mislukt
door ( 9-13) en (18-22)).
31. 31-26 (46-41 was beter, hoewel
zwart dan door
( 6-11)
41-37
(18-23x23)! ook beter staat)
31. .. - .. 3- 8! 32. 43-38
(verhindert (7-11)) 32. .. - .. 17-21!
33. 26x17 12x21 34. 46-41 18-23
35. 29x18 13x31 36. 41-36 21-27
37. 32x21 16x27
In mijn berekeningen won ik nu met
38-32 een schijf terug, maar dit kon niet
Stijn Tuytel
meer omdat schijf 29 weg was. Na
38. 34-29 27-32 39. 38x27 31x22 40. 33-28 22x33 41. 39x28 koos
zwart met een schijf voorsprong het verkeerde plan. Waarschijnlijk is zo snel
mogelijk de vork 7,12,17,18 opbouwen wel winst.
Voor Boudewijn Derkx, juniorenwereldkampioen 2004, was dit toernooi de laatste
kans om toch nog juniorenkampioen van Nederland te worden. Vorig jaar eindigde
hij op een teleurstellende score van –1. Ook dit jaar kon hij geen potten breken.
Aan zijn avontuurlijke spel lag het niet, maar hij was de rondeteller van het
toernooi. Ook nu speelde hij ambitieus, maar het evenwicht werd niet verbroken.
>>
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De nevenactiviteiten waren minder goed geregeld dan vorig jaar, maar we
vermaakten ons wel met voetballen na elke ronde. Met Jochem en de
pleegkinderen van de familie Heijink (drie bijdehante meisjes van twaalf) werd er
bij het gastgezin ook nog gevoetbald. Op een gegeven moment wilden ze Jochem
en mij zien paardrijden (ze hadden vier paarden, twintig kippen, tien ganzen en
een katje). Maar dat hebben we toch maar niet gedaan.
Die avond waren Jochem en ik nog naar dé markt van Westerhaar geweest die
helemaal in het teken stond van de USA. Geesje en Gerrit Heijink verkochten
daar hun bloemen (Geesje had geen boerderij maar een bloemenzaak). Het
mooiste van die avond was nog dat thuis Gerrit het wel een geslaagde avond
vond en het ene na het andere glaasje graanjenever achterover ging. Na een
tijdje ging hij steeds meer onzin brabbelen in een plat dialect (wat voor Jochem
nog wel te begrijpen was, maar voor mij niet) en kwamen er steeds meer slechte
grappen. Dit heeft hij een paar avonden zo gedaan en we vonden het allemaal
prachtig.
Het dammen ging gewoon verder. Maikel Palmans was mijn tegenstander in de
achtste ronde. Hij stond inmiddels op +1 en stond gedeeld eerste met drie
anderen. Om de verschillen duidelijk te maken, ik stond gedeeld laatste met –1.
We hadden een beetje een matte partij. Op het laatst werd het spannend:
Maikel Palmans

In een soort podkowa-stand kon ik
alleen nog maar
42. 37-32 doen.
De zetten 44-40 en 47-41 waren
verhinderd door (23-28). Op 30-24 en
44-39 komt het verrassende (17-21)!!
De 1-om-2 met 47-41 is verhinderd
door een dammetje. Zwart kwam na
37-32 onder druk te staan. Ongetwijfeld
was het eindspel ergens voor mij
gewonnen, maar de einduitslag was
remise.

De tiende ronde moest ik tegen Pim
Meurs. Dit veelbelovende talent is een
Stijn Tuytel
product van Meurs. Uiteindelijk zou hij
na de barrage in zijn eerste jaar al met het EK meedoen. Tegen Pim heb ik
uiteindelijk de saaiste partij van het toernooi gespeeld. De einduitslag was voor de
verandering remise. Hiermee had Pim zijn naam van rondeteller eer aangedaan.
De spanning was te snijden. Het winstpercentage lag onder de 20%. Het verschil
tussen de nummer 1 en de nummer 12 was drie punten. Verwacht werd dat deze
ronde een slagveld zou gaan worden. Dat werd het ook. Wim was wezen kijken,
en kon gelijk zien dat ik hard gepoetst werd en als eerste een nul aan de broek
>>
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had. Hiermee stond Ernst-Jan op een score van +2, en was hij zeker van een
plaats bij de eerste vier. Klaas-Hendrik won van Wouter stond hij ook op +2.
Omdat Pim de laatste ronde van Jochem won (die op zijn gemiddelde stond na
een goed begin van het toernooi en niks had aan remise), kwam Pim op +1 te
staan. Boudewijn won van Daniël, zodat Boudewijn ook op +1 stond. Hin speelde
de enige remise van de dag tegen Maikel, waardoor Hin misschien wel de
verrassing van het toernooi was met +1. Patrick had tegen Danny nog wat goed te
maken. Vorig jaar, eveneens in de laatste ronde verloor Patrick van Danny,
waardoor Danny na de barrage naar het EK en WK mocht. Deze keer was het
Danny die moest buigen voor Patrick, tot ongenoegen van Danny (om het maar
zacht uit te drukken, hij stond de hele partij beter en zag nu een EK-plaats aan
zich voorbijgaan).
Klaas-Hendrik en Ernst-Jan moesten barrage spelen om de eerste plaats. Hin,
Boudewijn, Pim en Maikel streden om de derde plaats, welke recht gaf op een
EK-ticket. Deze barrage deed me aan vorig jaar denken, toen er zes spelers
waren die om de eerste plaats barrage moesten spelen. Boudewijn won de
barrage om de derde plaats, Pim werd vierde, Hin vijfde en Maikel zesde. KlaasHendrik verloor met 3-1 in de barrage van Ernst-Jan, zodat die Nederlands
kampioen werd. Voor de duidelijkheid nog even de eindstand:
Eindstand NK junioren 2005, Westerhaar
1. Ernst-Jan de Bruijn
2. Klaas-Hendrik Leijenaar
3. Boudewijn Derkx
4. Pim Meurs
5. Hin Wong
6. Maikel Palmans
7. Danny Slotboom
8. Jochem Zweerink
9. Patrick Stork
10. Stijn Tuytel
11. Wouter Ludwig
12. Daniël Merkus

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

-

P
13 WK+EK
13 WK+EK
12 EK
12
12
12
11
11
11
10
10
9
Stijn Tuytel
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STIJN ONDANKS MISSEN VAN TREIN
BESTE DCIJ’ER
Op het moment dat aan alle reguliere damwedstrijden een einde gekomen is,
biedt een aantal zomertoernooien de echte damjunkies een kans om aan de
zomerstop te ontsnappen. Een voorbode van deze toernooien is het
hoogaangeschreven DUWO Kennisstad Damfestival in Delft. Een week lang vindt
er in Delft een aantal toernooien plaats waarbij geëxperimenteerd wordt met de
zogenaamde “Delftse telling”, waarbij een voordeelremise in de uiteindelijke score
terug te vinden is. Het belangrijkste toernooi binnen dit festival is het
invitatietoernooi, waarbij damzwaargewichten zoals Georgiev, Tsjizjov en
Schwarzman een week lang elkaar met deze telling bestrijden, hetgeen resulteert
in vreemde uitslagen als 10- 0, 7- 3, 6- 4 en 5- 5.
Naast dit invitatietoernooi vindt ook een aantal andere toernooien plaats. Zo vindt
er als opening van het festival traditioneel op zaterdag een openluchttoernooi
plaats. Voorgaande jaren had al een aantal DCIJ’ers aan dit toernooi
deelgenomen en ook dit jaar besloten Jesse Bos, Martin van Dijk, Stijn Tuytel en
Feroz Amirkhan zich voor dit toernooi op te geven. Aangezien het vervoer per
auto in het verleden geen succes was geweest (parkeerboetes, afgezette wegen
en verdere vertragingen), werd besloten om dit jaar per trein naar Delft af te
reizen. Helaas moest Jesse op het laatste moment nog afzeggen, wat betekende
dat ik (Martin) samen met Feroz per trein via Haarlem richting Delft zou reizen en
Stijn ons in Haarlem zou vergezellen.
Aangezien Stijn ondanks zijn jonge leeftijd al een reputatie heeft als laatkomer (ik
noem een toernooi in Rijnsburg), had ik hem een uur van tevoren nog opgebeld
(zodat hij zich niet zou verslapen) en afgesproken waar hij in de trein zou stappen.
Om 10.54 stopt de trein in Haarlem en ik kijk of ik Stijn al op het perron zie staan.
Niet dus. Gelukkig blijft de trein nog een vijftal minuten stilstaan. Nog steeds geen
Stijn. U raadt het al: Stijn komt precies op tijd om de trein weg te zien rijden. En de
volgende trein kwam pas een halfuur later. Mocht u in de toekomst Stijn als
passagier hebben, hierbij een tip: spreek minstens een kwartier van tevoren met
hem af.
Ook het weer leek niet mee te zitten. In Den Haag regende het en ook boven Delft
hingen donkere wolken. Gelukkig bleef het bij die wolken en werd het zelfs nog
echt terrasweer, waardoor ik op het eind van de dag zelfs nog verbrand was. Het
toernooi werd dit jaar niet op de Beestenmarkt, maar op de Markt gehouden,
naast de kerk waarin veel overleden Oranjes liggen. Voordeel van een dergelijke
locatie is, dat ook veel buitenstaanders en toeristen (op een positieve manier) in
aanraking komen met het damspel. De organisatie had er in ieder geval alles aan
gedaan om het damspel positief uit te dragen. Zo kreeg bijvoorbeeld iedere
deelnemer een speciaal DUWO T-shirt om aan te trekken.
>>
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Stijn was uiteindelijk nog op tijd voor de eerste ronde en samen met Stijn werd ik
in de gemengde A- en B-poule ingedeeld; Feroz mocht zijn talenten tonen in de
C-poule. Zowel Stijn als ik begon slecht, maar na een aantal rondes wisten we
beide nog aardig de weg omhoog in het klassement te vinden. In de laatste ronde
lootte Stijn echter iets gunstiger dan ik: ik verloor van N’diaga Samb, terwijl Stijn
Paul Wijninga wist te verslaan. Hierdoor eindigde Stijn met 7-10 als 8e, terwijl ik
zelf met 7- 8 als 10e eindigde. Overigens wist de sterke Kameroenees Flaubert
“tovenaar” Ndonzi de A-poule te winnen, voor Erno Prosman en Peter van der
Stap. Feroz tot slot had het niet makkelijk in de C-poule, maar wist met een score
van 7- 7 wel als hoogste pupil van het toernooi te eindigen en mocht daarvoor
een beker in ontvangst nemen. Stijn was overigens de beste junior en ook hij
kreeg uiteindelijk een prijs. We besloten de dag met een patatje bij het station en
ditmaal konden we wel met zijn drieën de trein pakken.
Vier dagen later ging ik, ditmaal alleen, weer naar Delft. Ditmaal was er een
toernooi voor studenten. Dit toernooi was vroeger een toernooi voor
studententeams van dezelfde universiteit (een aantal jaren geleden pakte ik
samen met toenmalige teamgenoten Peter Hoogteijling en Jesse Bos nog
namens de Universiteit van Amsterdam de titel), maar gezien de moeite die er
gedaan moet worden om aan voldoende teams te komen werd er dit jaar
individueel gespeeld volgens het Zwitsers systeem en met scores van 5- 0
(reguliere overwinning), 3- 1 (puntenoverwinning) en 2- 2 (reguliere remise). Na
twee rondes stond ik verrassend aan kop, nadat ik van Michiel Kloosterziel en
Arjen de Mooij gewonnen had (twee keer met mazzel, maar toch). Gedurende het
toernooi wist ik een tijd die positie te consolideren, maar uiteindelijk wist Michiel
Kloosterziel door al zijn andere partijen te winnen alsnog de titel te pakken. Wel
werd ik tweede, voor o.a. Bas Messemaker, Jasper Daems en Arjen de Mooij.
Hiervoor ontving ik nog een aardig bedrag aan prijzengeld.
Nadat ik met de studentengroep in de stad wat gegeten had, kon ik vervolgens
weer aanschuiven voor het sneldamtoernooi, waaraan ook de grootmeesters van
de hoofdgroep aanschoven. Helaas bleek de ratingsgrens van mijn poule
ongeveer op 1250+ te liggen, waardoor ik één van de hapjes voor de
(groot)meesters werd. Resultaat: ik pakte in de eerste drie rondes al nullen tegen
Ron Heusdens, Peter van der Stap en N’diaga Samb en mocht samen met o.a.
Wim Bremmer en Waldo Aliar aan de laatste tafels zitten. Uiteindelijk wist ik nog
vier punten plus twee punten van de dummy te pakken, maar ik heb geen kans
meer gekregen om tegen bijvoorbeeld Georgiev aan te schuiven. Mochten
sommige DCIJ’ers al denken dat ons oudejaarstoernooi sterk bezet is, dan zou ik
ze willen aanraden eens aan dit sneldamtoernooi mee te doen.
Al met al vond ik het weer leuk om aan dit damfestival mee te doen en hoop ik dat
er volgend jaar nog meer DCIJ’ers de weg naar Delft weten te vinden. Alle
uitslagen en foto’s zijn trouwens terug te vinden op
http://www.damclub-dos-delft.nl/.
Martin van Dijk
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TUSSENSTAND
ONDERLINGE COMPETITIE
Stand 14 oktober 2005
Pl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
26.
27.

G
C
C
A
C
A
E
A
C
A
A
A
E
C
C
A
C
C
E
C
A
E
C
C
C
C
E

Speler
Totaal Gem
Martin van Dijk
7575 1515
Wim Winter
7475 1495
Jan Apeldoorn
6600 1100
Cees van der Vlis
5600 1400
Paul Smit
5325 1065
Henk von Grumbkow
5125 1025
Piet Kok
4925
985
Ruud Holkamp
4675 1558
Cees van der Steen
3925
785
Albert Roelofs
3650
913
Kees Pippel
3450 1725
Feroz Amirkhan
3450
863
Peter Pippel
3075 1025
Koos de Vries
3000 1500
Stijn Tuytel
2700 1350
Nicole Schouten
2700
675
Harry van der Vossen
2525
842
Rien Hühl
1500
750
Jacqueline Schouten
1400
700
Jesse Bos
1025 1025
Conall Sleutel
550
275
Leo Binkhorst
275
275
Ron Tielrooij
0
0
Marcel Kosters
0
0
Elbert Holkamp
0
0
J.M.Koorn

Periodekamp.
1e periode
2e periode
3e periode

Groep A
Martin van Dijk

Groep C
Jan Apeldoorn

W
5
5
6
4
5
5
5
3
5
4
2
4
3
2
2
4
3
2
2
1
2
1
0
0
0

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

0
1
1
0
2
2
1
0
2
1
0
2
1
0
0
3
1
1
1
0
2
1
0
0
0

Pt
8
8
7
6
5
5
5
5
3
3
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0

Groep E
Henk von Grumkow

Opmerking: Henk heeft met zijn verrassende overwinning op Jan Apeldoorn een
goede slag geslagen: direct periode kampioen!
Kees Pippel
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WIE PAST HET MUILTJE?
Laatst was ik met Haitze Meurs en Jeanine van der Horst op bezoek bij Ton
Sijbrands in Muiden. Haitze is onze nieuwe dynamische sympathieke aparte
multimiljonair voorzitter. Jeanine is onze frisse sympathieke doortastende pittige
accountant nieuwe penningmeester. Het was gezellig en we praatten over van
alles.
Natuurlijk kwam het gesprek ook even op een gezamenlijke liefde, namelijk DCIJ.
Ton haalde zijn herinnering aan de simultaan in ‘De Halve Maan’ op 13 maart
2000 ter gelegenheid van het vijfenzeventig jarige jubileum naar boven. Eén van
zijn tegenstanders kende hij namelijk niet en hij brak zich maar het hoofd over wie
dat nu kon zijn. Een redelijk jonge speler, een twintiger of dertiger moet het zijn
geweest. Ik was het niet, want mijn partij had hij al en ik wist ook nog wel dat ik
met boter en suiker was ingemaakt. Kortom, een oproep aan de lezer om Ton aan
van zijn mysterieuze tegenstander te helpen. Bericht mag rechtstreeks naar Ton
maar kan ook naar mij.

1.
5.
9.
13.
17.
21.
25.
29.
33.

31-27
41-36
41-36
30-25
33-28
36x27
38-33
29x20
32x21

19-23
10-14
7-11
14-19
4- 9
2- 8
14-20
15x24
23x41

2.
6.
10.
14.
18.
22.
26.
30.
34.

Sijbrands – Assepoester 2-0
33-28 17-22 3. 28x19 22x31
46-41 11-17 7. 36-31 17-21
35-30 12-17 11. 27-21 16x27
25x14 9x20 15. 38-32 5-10
39-33 17-22 19. 28x17 11x22
43-38
1- 7 23. 49-43 7-11
42-38 8-12 27. 34-29 23x34
45-40 18-23 31. 47-42 13-18
21-17 12x21 35. 42-37 41x32

4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.
32.
36.

36x27
39-33
32x12
44-39
31-27
33-28
40x29
27-22
38x 7

14x23
21-26
8x17
10-14
22x31
20-24
20-25
18x27

Heel attent kreeg ik ook mijn eigen verliespartij mee. Ik heb hem nagespeeld en
gauw ergens onderin een la gelegd.

Marcel Kosters
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RUUD HOLKAMP WINT HET
KERST DE JONG-TOERNOOI 2005
Iedereen was blij dat de vakantie weer over was en we weer naar school en naar
onze baas mogen. Goed uitgerust en vol energie begonnen we dus weer aan het
Kerst de Jong-toernooi. Elk jaar heb ik eigenlijk maar een bedoeling en dat is: hoe
houd ik Kees Pippel van de eerste plaats af? Vals spelen, diverse toernooivormen
had ik uitgeprobeerd en nooit lukte het. Maar nu wel.
Ruud Holkamp was ongenaakbaar in de tweede groep. Behalve van Jack wist hij
alle partijen te winnen en speelde zich meteen natuurlijk hevig in de kijker.
Misschien komt het omdat Ruud net vader is geworden en hij een beetje serieuzer
is geworden, maar het was grote klasse wat we zagen. Proficiat Ruud.
Joop is gelukkig ook weer terug van weggeweest en is ook weer beschikbaar voor
het eerste. Als beloning ontving hij daarvoor de poedelprijs.

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

Groep A
Cees van der Vlis
Jesse Bos
Martin van Dijk
Stijn Tuytel
Kees Pippel
Wim Winter
Marcel Kosters
Albert Roelofs
Joop Wind

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Groep B
Ruud Holkamp
Jack van Buuren
Nicole Schouten
Jan Apeldoorn
Henk von Grumbkow
Paul Smit
Rien Hühl
Piet Kok

1 2
2
0
2 0
2 1
1 0
0 0
0 1
0 0
0 1

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

1 2
1
1
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0

7
2
1
2
0
2
1

8
2
2
2
1
2
2
0

9 W
2 8
1 8
2 8
1 8
2 8
2 8
2 8
2
1 8
0 1
8

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

7
2
2
1
2
1
1

8 W
2 7
2 7
2 7
0 7
2 7
1 7
1 7
1
7

+
5
4
4
2
3
3
2
1
0
+
6
5
3
2
1
1
0
1

=
1
3
2
5
3
3
2
2
3
=
1
2
1
2
3
3
4
2

2
1
2
1
2
2
4
5
5

P Gem.
11 1,38
11 1,38
10 1,25
9 1,13
9 1,13
9 1,13
6 0,75
4 0,50
3 0,38

- P Gem.
0 13 1,86
0 12 1,71
3 7 1,00
3 6 0,86
3 5 0,71
3 5 0,71
3 4 0,57
4 4 0,57
Wim Winter.
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DCIJ 1 – SNA
Ronde 1: 17 september 2005. Uitslag 10-10.

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

IJmuiden
Stijn Tuytel (1248)
Martin van Dijk (1269)
Jesse Bos (1283)
Marcel Kosters (1193)
Willem Winter (1284)
Harry van der Vossen (1075)
Joop Wind (1173)
Albert Roelofs (1050)
Cees van der Vlis (1081)
Jacqueline Schouten (1104)

-

SNA
Steven Wijker (1243)
Jacco Ambags (1229)
Rinus Veenstra (1190)
Richard Mooser (1345)
Benno van Straten (1266)
Jan Groeneweg (1082)
Karel van Straaten (1215)
Guido Verhagen (1180)
Mike Koopmanschap (1191)
Erik van Kampen (1134)

2 - 0 (7)
1 - 1 (10)
2 - 0 (5)
0 - 2 (3)
1 - 1 (2)
1 - 1 (9)
1 - 1 (8)
0 - 2 (6)
2 - 0 (1)
0 - 2 (4)
10 -10

In feite waren we als de dood voor SNA. Jesse probeerde ons nog op te kikkeren
door ons een mailtje te sturen, waarin hij uitlegde dat we niet bang moesten zijn
voor SNA, maar we waren het wel. Ik tenminste wel. We begonnen geweldig
doordat Cees van de Vlis Mike Koopmanschap een pak slaag gaf. In feite een
sensatie natuurlijk.
Mike Koopmanschap ...0

Mike moet hier zetten als ( 9-14) en (18-23)
gaan doen om uit de hekstelling te komen,
maar doet dat niet en wordt door onze Cees
opgepeuzeld. Zie hier: (18-22) 34-29 ( 3- 8)
33-28 (22x33) 29x38 ( 8-12) 38-32 (27x38)
42x33 ( 9-14) 33-28 (12-18) 47-41 (18-23)
28-22 (13-18) 22x13 (19x 8) 24-20
en Cees staat
Benno van Straten ...1
een schijf voor
en de rest ging
vlot.
Prima
gedaan Cees.

Cees van der Vlis ...2

Als je nu in zo’n waardeloze stand terecht komt,
dan ben je uiteindelijk toch heel blij met remise.
Hoe ik de haven heb bereikt weet ik nu nog niet.
Willem Winter ...1
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>>

Marcel Kosters ...0

Richard heeft natuurlijk een goede opleiding
gehad in IJmuiden, maar Marcel maakt het
hem hier wel makkelijk en laat zich aftroeven.
Waarschijnlijk kan hij hier het beste ( 3- 9)
spelen. Op 33-29 volgt dan
(19-24)
28x30 (18-23) 29x18 (13x42) 47x38 (21-27)
en zwart heeft een vrije doorloop.
Jacqueline liet de tegenstander een voorpost,
die naar mate de partij vorderde steeds sterker
werd en uiteindelijk zo sterk, dat ze kon
opgeven.

Richard Mooser ...2

Jesse hield zijn tegenstander goed onder druk
en uiteindelijk raakte deze de weg kwijt. Simpel
maar heel vakkundig.

Albert gaf zijn centrum weg en speelde in feite veel te passief. Albert, we willen
weer je sprankelende ondernemende spel van vorig jaar zien! Joop maakte
keurig remise tegen de sterke Karel van Straaten.
Steven Wijker ...0
Stijn vond onze nieuwe digitale klokken eigenlijk
veel te duur en besloot onze pijn wat te
verlichten door in een verloren stand zijn
tegenstander door de klok te jagen. Goed zo,
jochie. Eigenlijk heeft Stijn ons gered deze
wedstrijd. Als zwart hier (20-25) speelt kan
Stijn eigenlijk alleen nog maar een hand geven
aan zijn tegenstander.
Harry maakte remise tegen Groeneweg.
Martin van Dijk ...1
Stijn Tuytel ...2
Volgens mij heeft Martin hier grote winstkansen
tegen de sterke Ambags. Martin speelde hier
(12-17), maar had hier moeten spelen (18-23).
38-32 mag niet door (12-18) en dreigt 21-27.
Dus moet 37-32.. Dan (21-26) 31-27 (12-18)
28-22 ( 7-11) 33-28 (10-15) 39-33 (15-20)
en wit heeft geen zet meer.

Jacco Ambags ...1
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1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12

Stand Hoofdklasse A
Witte van Moort 2
Het Noorden Groningen
SNA
Apeldoorn
Franeker
DVSB
Hiltex 2
VAD
Huizum
Harderwijk
IJmuiden
ADG

Topscorers DCIJ 1
7 Stijn Tuytel
25 Jesse Bos
37 Martin van Dijk
65 Cees van der Vlis
78 Kees Pippel
103 Harry van der Vossen
105 Marcel Kosters
115 Joop Wind
124 Willem Winter
126 Albert Roelofs
142 Jacqueline Schouten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12
12
10
8
12 15
10 13
10
8
11
14
8 12
12
12
10 9
8
10
12
7
10
11
9
11
9
8
8
11
10 5 10
6
8 9

WEDS RATING TEGEN BORD
3
1248
1167 3
3
1283
1215 4,67
3
1269
1150 2,33
3
1081
1164 8,67
2
1355
1277 3,5
3
1075
1189 7,67
3
1193
1174 5
2
1173
1266 5
3
1284
1266 3,67
3
1050
1249 8
2
1104
1165 9,5

Pt
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
0

Bordpt
34 - 26
35 - 25
33 - 27
33 - 27
32 - 28
31 - 29
30 - 30
28 - 32
29 - 31
27 - 33
25 - 35
23 - 37

PNT
5
4
4
3
2
2
2
1
1
1
0

GEM
1,67
1,33
1,33
1
1
0,67
0,67
0,50
0,33
0,33
0

Wim Winter
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PROVINCIALE EREKLASSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Provinciale ereklasse
S.N.A.
Purmerend '66
Dam Comb. Zaanstreek
Damclub IJmuiden 2
D.D.V.
Ons Genoegen Den Ilp

1 2 3 4 5 6 Pt
14
14 4
12 2
11
2
2
9
2
5 7
0
2 4
0

TOPSCORERS DCIJ 2
7. Ruud Holkamp
14. Martin vanDijk
21. Frans Elzenga
37. Cees van der Vlis
38. Albert Roelofs
41. Piet Kok
44. Nicole Schouten
-. Paul Smit

WEDS
2
1
2
1
1
2
2
2

-

PNT
3
2
2
1
1
1
1
0

Bordpt
28 - 4
12 - 4
11 - 5
11 - 21
12 - 20
6 - 26

GEM
1
2
4
3
4
6,5
7,5
5

ER WORDT NOG STEEDS
GEDAMD IN DE MAAN!!!
kom eens aan in
Café de Halve Maan
Hagelingerweg 36
Santpoort
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AGENDA
vr
za
za

21 oktober
29 oktober
5 november

2005 DCIJ 2
2005 Franeker
2005

-

Purmerend ’66
DCIJ 1

Noord-Hollandcup in Enkhuizen
Selectiedag nationale trainingsgroepen
Schooldamtoernooi Gemeente Velsen
Harderwijk
Dam Combinatie Zaanstreek 3
DCIJ 1
Maandelijks jeugdtoernooi DCIJ aanvang 10.15 uur
telt mee voor Noord-Holland cup

wo
za
ma
za

9
12
14
26

november
november
november
november

2005
2005
2005
2005

zo

27 november

2005

vr
za
za
vr
za
vr

2
3
10
16
17
30

december
december
december
december
december
december

2005 DCIJ 2
Ons Genoegen Den Ilp
2005
Nederlands kampioenschap pupillenviertallen
2005 VAD
DCIJ 1
2005 Ons Genoegen Den Ilp
DCIJ 2
2005
Noord-Hollandcup Assendelt
Oudejaarstoernooi
2005

za
zo
vr
za
za
za

7
8
13
14
21
28

januari
januari
januari
januari
januari
januari

2006 DCIJ 1
DC Apeldoorn
2006
Maandelijks jeugdtoernooi DCIJ aanvang 10.15 uur
2006 DCIJ 2
Dam Combinatie Zaanstreek 3
e
2006
Noord-Hollands kampioenschap junioren en aspiranten 1 ronde
2006 Huizum
DCIJ 1
2006
Halve finale Noord-Hollands kampioenschap pupillen en welpen

DCIJ 1
DCIJ 2
Hiltex 2

za
za
zo

4 februari
4 februari
5 februari

za

11 februari

di
za

14 februari
18 februari

za

4 maart

2006

za

11 maart

2006

vr
za
za
do

17
18
25
30

maart
maart
maart
maart

2006
2006
2006
2006

Jeugdtoernooi in Enkhuizen
Finale schooldammen Noord-Holland
e
Noord-Hollands kampioenschap junioren en aspiranten 2 ronde
DCIJ 2
DDV
Nationale Competitie promotie/degradatie
Noord-Hollandcup Heerhugowaard
SNA 2
DCIJ 2

za
za
vr

1
8
14
14/15

april
april
april
april

2006
2006
2006
2006

Sneldamkampioenschap alle categorieën Noord-Holland
Nationale jeugddamdag
Paaseieren-dam-schaaktoernooi
Halve finale NK-pupillen

1/5 mei

2006

za
vr

20 mei
26 mei

2006
2006

NK Pupillen
Halve finale NK junioren en aspiranten
Clubkampioenschap jeugd Noord-Holland
Ledenvergadering Damclub IJmuiden

za

17 juni

2006

Noord-Hollandcup Den Ilp

2006
2006
2006

NK Wellpen
NK junioren
NK-aspiranten

za

1 juli
5/15 juli
14/22 juli

2006 DCIJ 1
DVSB
2006
Halve finale Noord-Hollands kampioenschap pupillen en welpen
2006
Maandelijks jeugdtoernooi DCIJ aanvang 10.15 uur
Halve finale schooldammen Noord-Holland
2006
e
Noord-Hollands kampioenschap junioren en aspiranten 2 ronde
2006 Purmerend ’66
DCIJ 2
2006 Amersfoorts Dam Genootschap
DCIJ 1
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OPLOSSING RABOBANK
Nu en in het verleden staan op teletekst van die probleempjes die je wel ‘eventjes’
snel oplost. Als je ze dan niet oplost maar toch zelf er wil uitkomen noteer je ze in
een diagramboekje en kijkt ernaar, later wanneer je de tijd er voor hebt. Tuurlijk,
het is makkelijker om het vraagteken van je afstandsbediening te gebruiken, maar
de lol van het oplossen gaat hier vanaf. Tientallen jaren heb ik naar de oplossing
gezocht waarvan ik ook de auteur niet weet.
Laatst kwam ik dat boekje weer tegen en heb dat probleempje op de computer
gezet. Het gratis programma van Harm Jetten vond het probleem in slechts
anderhalve seconde. Tja... die computers.
1. 17-11 6x17
5. 43-38 21x43
9. 4x12

2. 47-41 36x47
6. 48x39 12x23

3. 23-18 47x45
7. 39-34 45x29

4. 37-31 26x28
8. 24x 4 15x24

Jack van Buuren

WEDSTRIJDAGENDA SCHAAKVERENIGING KIJK UIT
za 15-10-2005 Kijk Uit 1
vr 04-11-2005
za 05-11-2005
vr 18-11-2005
vr 25-11-2005
za 26-11-2005

-

De Toren 1

Chess Society Zandvoort 2Kijk Uit 3
Voorschoten 1
Kijk Uit 2
Vredeburg 2
Kijk Uit 1
-

Kijk Uit 2
Santpoort 4
Kijk Uit 1
De Haarlemse Jopen 1
Kijk Uit 3
ASV 2

Kijk Uit 2
Kijk Uit 3
za 17-12-2005 Zukertort Amstelveen 3
vr 09-12-2005

-

De Uil 2
S.C. Aalsmeer 3
Kijk Uit 1

ma 9-01-2006 De Vennep 2
–
Kijk Uit 2
vr 13-01-2006
Corus Chess Toernament t/m 29 januari 2006
vr 30-01-2006 De Vennep 4
Kijk Uit 3

za 04-02-2006 Kijk Uit 1
VAS 3
vr 10-02-2006 Kijk Uit 2
Aalsmeer 2
vr 12-02-2005 Schoolschaakkampioenschap 2006 voor basisscholen
vr 03-03-2006
za 04-03-2006
vr 17-03-2006
di 21-03-2006
za 25-03-2006

Kijk Uit 3
BAT Zevenaar 1
Het Spaarne 3
Bakkum 2
Kijk Uit 1

vr 14-04-2006
za 22-04-2006 Kijk Uit 1

Lasker 2
Kijk Uit 1
Kijk Uit 2
Kijk Uit 3
Paul Keres 2

Paaseieren-schaak-damtoernooi
ZSC Saende 1

?? ?? Schaakmatch IJmond
vr 02-06-2006

-

-

Newcastle

Algemene voorjaarsledenvergadering Kijk Uit

Het verschijnen van de volgende IJ’dammer is 16 december 2005.
Kopij kunt u inleveren bij tot en met vrijdag 9 december (liefst eerder) bij:
Jack van Buuren
E-mailen heeft de voorkeur! Stuur deze over de elektronische snelweg aan:

IJdammer@hetnet.nl
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