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VAN DE VOORZITTER 

 
Het seizoen zit er weer op. Het was een bewogen seizoen. Het begon al met de 
verandering van de exploitatie van het clubgebouw. Ton de Haas heeft deze 
overgedragen aan Ank Pippel en die heeft dat op haar beurt goed aangepakt. Het 
is een zware taak en het bestuur is erg tevreden over hoe het gegaan is. Verder 
denk ik terug aan ons 75 jarig jubileum, ook hierover kunnen we zeer tevreden 
zijn, het was een mooi feest. 
 
Wat betreft prestaties van onze teams kunnen we ook al tevreden zijn. Het eerste 
heeft zich keurig gehandhaafd en het tweede bleek in de top van de provinciale 
hoofdklasse goed mee te kunnen draaien. De onderlinge competitie draaide goed, 
Kees Pippel wist voor de tweede achtereenvolgende keer het kampioenschap te 
behalen. Dan hebben we natuurlijk ook nog de komst van de schakers op de 
vrijdagavond en getuige de reacties op de jaarvergadering is het daardoor op de 
clubavond een stuk gezelliger geworden (ze mogen dus blijven en willen dat zelf 
ook graag). 
 
Maar ja, we kunnen niet achteruit blijven kijken, we zullen ook naar de toekomst 
moeten kijken. Die toekomst is met het achteruit lopen van het ledenaantal toch 
wel zorgelijk. Gelukkig zijn we nog steeds een sterke vereniging, maar wil dit zo 
blijven dan zullen we er wel voor moeten zorgen dat we een aantrekkelijke 
vereniging blijven en dan vooral de jeugd de nodige aandacht moeten geven. 
 
Om de club sterk te houden is ook een goed bestuur nodig en helaas is het zo dat 
we plotseling naar twee nieuwe bestuursleden moesten zoeken omdat Cees van 
der Steen uit het bestuur trad (op deze plaats wil ik hem ook nog bedanken voor 
het vele werk dat hij op voortreffelijke wijze heeft verricht) en omdat Richard 
Mooser helaas naar S.N.A. is vertrokken. Gelukkig hebben we in Jack van Buuren 
al een goede vervanger gevonden maar, er is op het moment dat ik dit schrijf nog 
iemand nodig die bereid is zich in te zetten voor de club. Bovendien zullen we het 
komend seizoen op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter omdat, zoals ik dat 
vorig jaar al heb aangegeven, dit voor mij het laatste jaar is dat ik in het bestuur 
zit; het is tijd voor vernieuwing! 
 
Al met al ben ik toch zeer optimistisch over de toekomst van D.C.IJ., een club met 
zo’n rijke historie heeft nog veel mogelijkheden voor de toekomst! 
 
 

Uw voorzitter, 
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WAAR IS HET INTERVIEW GEBLEVEN? 

 
Voor de zoveelste keer zit ik achter mijn beeldscherm. De IJ’dammer moet 
volgende week verschijnen. Alle punten van de vaste rubrieken worden hierbij 
doorlopen zoals bondscompetities, mutaties, fragmenten, het voorwoord, 
toernooiverslagen en nog veel meer… Elke keer verbaas ik me weer wanneer ik 
aan het blad begin er nog zo weinig materiaal heb. Na diverse telefoontjes, om 
kopij binnen te halen, lukt het iedere keer weer om een leuk resultaat, in de vorm 
van een boekje, uit te brengen! Dit resultaat geeft na het uitwerken en puzzelen 
van al dit werk, net zoals je in een dampartij naar winst loopt te zoeken (en deze 
ook vindt), veel voldoening. 
 
Maar, zoals de kop het al aankondigt, waar is dat interview gebleven?  
Alle huidige leden zijn reeds geïnterviewd en het werd ook eens tijd voor een 
andere vorm van deze rubriek. Toen ik het blad van Bert de Haas in 1994 
overnam, waren al heel wat nummers verschenen en ook al heel wat mensen 
geïnterviewd. Nu is het moment gekomen om dit soort rubrieken te ‘privatiseren’ 
oftewel deze in andere handen te geven die op hun beurt verantwoordelijk zijn 
voor ‘hun’ rubriek. Het is dan ook de bedoeling dat personen voor het verschijnen 
van De IJ’dammer kopij opsturen of inleveren bij de redactie. 
 
Niet alleen bij het interview is dit van toepassing, maar ook bij andere rubrieken. 
Nu gebeurt het al bij de rubrieken van Jan Apeldoorn (‘anekdotes’ en ‘uit de 
plakboeken van Dukel’), het voorwoord van de voorzitter, mutaties door de 
secretaris, de jeugd door de jeugdleider en fragmenten ingezonden door de leden 
(helaas meestal dezelfde, maar met dank voor hun bijdrage). 
 
 
Kortom, de personen waar de IJ’dammer op zoek naar is: 
 
 - Verslagen maken diverse onderlinge D.C.IJ.-toernooien 
 - Bijzondere nieuwigheden uit de damwereld 
 - Verslag 1e team van diverse wedstrijden (teamleider 1e) 
 - Verslag 2e team van diverse wedstrijden (teamleider 2e) 
 - Onderlinge competitie (competitieleider) 
 
 
Nu denken de meeste lezers onder u, hier geef ik mij niet voor op want het is te 
moeilijk, tijdrovend of ik ben hier toch niet geschikt voor. 
Deze drie punten hoor je vaak, maar hier wil ik wel bij aantekenen; moeilijk is het 
niet, men heeft wel inzet nodig (denk maar aan het uitwerken van het bepalen van 
een tactiek in je spel), tijdrovend valt wel mee als je elke keer een stukje doet en 
over de geschiktheid kan ik heel duidelijk zijn; alle leden die zich willen inzetten 
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zijn geschikt en genieten de bescherming van de redactie (denk aan taalfouten, 
opmerkingen en adviezen). 
 
Als Jack van Buuren de redactie zes jaar lang voert, waarom zou u het niet voor 
één of meerdere rubrieken kunnen?  
 
 

DE IJ’DAMMER, EEN BLAD VOOR 
LEDEN EN DOOR LEDEN!!!  

 
 
 

 
Jack van Buuren 

 
P.S., bij het openen van het nieuwe seizoen hoor ik het graag van als iemand die 
één of meerdere rubrieken onder zijn of haar hoede willen nemen. 
 
 
 

MUTATIES 

 
Helaas moeten wij dit seizoen afscheid nemen van drie leden, te weten: 
 
 

Bert van Domselaar (stopt als reserve van DCIJ) 
 

Cor Verdel (stopt bij DCIJ) 
 

Richard Mooser (naar SNA) 
 

en 
 

Ruud Holkamp (kiest voor Krommenie). 
 
 
Deze leden worden namens bestuur en leden hartelijk bedankt voor hun getoonde 
inzet de afgelopen jaren!!! 
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CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT 

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 

Geopend dagelijks van 

12.00 tot 22.00 uur 

ook op zon- en 

feestdagen 

“MANOR” 



-7- 

DAMMERS, AARDIGE JONGENS…..! 

 
Puur commercieel is het voor een horecabedrijf een ramp wanneer zij een 
damclub in hun etablissement herbergen. „Je verleent op een avond minimaal 
zo’n vijf uur gastvrijheid aan die gasten, maar van de netto inkomsten kun je nog 
niet eens het licht laten branden”, zo beklaagde ooit een ober zich tegenover mij. 
Na enige tijd hielden de meeste neringdoenden het dan ook voor gezien en 
zeiden de verbintenis voortijdig op. 
In het midden van de jaren zeventig was D.C.IJ. weer eens naarstig op zoek naar 
een speelzaal voor de wedstrijden van het eerste tiental. Na lang zoeken vonden 
we een enthousiaste uitbater die bereid was om deze „topclub” voor de 
zaterdagmiddag te huisvesten. Boven zijn gerenommeerde restaurant aan de 
„zuidzij” bevond zich een alleraardigst gezellig ingerichte zaal. De topper was de 
prachtige bar voorzien van krukken en een rijke sortering van de meest 
uiteenlopende alcoholische versnaperingen. 
Voor aanvang van de wedstrijden zorgde een in smetteloos zwart geklede ober 
ervoor dat er koffie werd geserveerd. Misschien was aan hem en zijn baas de 
mening toegedaan dat dammen dorstig en hongerig maakte. Niets bleek minder 
waar. Urenlang zat de man in het zwarte pak verveeld voor zich uit te staren en te 
wachten op een bestelling. Bij de volgende wedstrijden echter serveerde hij nog 
steeds de koffie maar daarna verdween hij naar beneden. Als de dammers iets 
wensten moesten ze hem maar roepen. Ook deze werkwijze hield niet lang stand. 
De trap opklimmen om voor een van de klanten een flesje limonade open te 
trekken was hem al gauw te veel. 
 
Voor aanvang van de laatste wedstrijd kwam de baas zelf even naar boven. Hij 
stelde voor om één van de clubleden achter de bar te plaatsen. Deze moest de 
drankjes uitschenken, de consumpties noteren en na afloop afrekenen. We 
vonden Leo van Ombergen bereid deze taak op zich te nemen. Leo had echter 
geen ervaring en zoals spoedig bleek was hij ook totaal ongeschikt voor dat werk. 
Hij had geen flauw idee van de hoeveelheden en de prijzen. Whisky, wodka, 
cognac en de meest exclusieve wijnen werden voor de prijs van twee kwartjes in 
bierglazen geserveerd. De één na de andere scheutige dammer bestelde een 
rondje bij de alsmaar lachende Leo die, zo leek het, steeds meer plezier in zijn 
werk kreeg. Die middag haalde de blij verraste restauranthouder geheel tegen zijn 
verwachtingen in een verdrievoudigde omzet. 
 
Uitgezwaaid door een glimlachende restaurateur verlieten uren later luid pratend, 
lallend en uitgelaten de dammers het etablissement. „Dammers, aardige jongens 
maar ze moesten een borreltje lusten”. Bij het checken van zijn drankvoorraad zal 
ook zijn mening over dammers wel een drastisch gewijzigd kunnen zijn. 
 

Jan Apeldoorn. 
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PAASEIERENTOERNOOI 

 
Op vrijdag 21 april, voorafgaand aan Pasen, werd dit toernooi voor het eerst in 
samenwerking met schaakclub Kijk Uit gehouden. Deze opzet kan als zeer 
geslaagd worden ervaren. Op dit toernooi werden, zoals de afgelopen jaren, 
teams gevormd d.m.v. lootjes trekken. De teams bestonden uit drie dammers en 
twee schakers en speelden een halve competitie. 
 

Teamcaptains 1 2 3 4 5 6 7 Bordpt. Punten

1 André Kunst * 9 5 6 7 7 7 41 11

2 Albert Roelofs 1 * 9 6 8 8 7 39 10

3 Peter Hamersma 5 1 * 5 6 6 7 30 8

4 Sinclair Koelemij 4 4 5 * 9 5 8 35 6

5 Paul Smit 3 2 4 1 * 9 7 26 4

6 Peter Pippel 3 2 4 5 1 * 5 20 2

7 Andries Visser 3 3 3 2 3 5 * 19 1
 

 
Opvallend bij de individuele resultaten is de 100% score van de schaker Henk van 
Nieuwenhuizen en de bijna 100% score van onze dammer Jan Apeldoorn. (92%)  
 
De individuele resultaten staan op de volgende pagina. 
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Individuele res. Eiertoernooi 1 2 3 4 5 6 7 Bordpt. Perc.

1 Joop Wind * 1 1 0 2 2 1 7 58%

Elbert Holkamp * 2 0 1 1 1 0 5 42%

Jan Apeldoorn * 2 2 1 2 2 2 11 92%

André Kunst * 2 0 2 0 0 2 6 50%

Henk van Nieuwenhuizen * 2 2 2 2 2 2 12 100%

Totaal bordpunten * 9 5 6 7 7 7 41 68%

2 Kees Pippel 1 * 2 2 2 2 1 10 83%

Albert Roelofs 0 * 1 0 2 0 2 5 42%

Piet Kok 0 * 2 1 2 2 2 9 75%

Peter van Nieuwenhuizen 0 * 2 1 1 2 2 8 67%

Harry Olivier 0 * 2 2 1 2 0 7 58%

Totaal bordpunten 1 * 9 6 8 8 7 39 65%

3 Ron Tielrooij 1 0 * 2 2 1 1 7 58%

Cees vd Steen 2 1 * 1 1 1 1 7 58%

Henk von Grumbkow 0 0 * 0 2 1 1 4 33%

Peter Hamersma 2 0 * 0 0 1 2 5 42%

Dick Kruijf 0 0 * 2 1 2 2 7 58%

Totaal bordpunten 5 1 * 5 6 6 7 30 50%

4 Wim Winter 2 0 0 * 2 0 1 5 42%

Frans Elzenga 1 2 1 * 2 0 2 8 67%

Rien Hühl 1 1 2 * 2 1 1 8 67%

Sinclair Koelemij 0 1 2 * 1 2 2 8 67%

Sjef Kesnar 0 0 0 * 2 2 2 6 50%

Totaal bordpunten 4 4 5 * 9 5 8 35 58%

5 Michael Dieken 0 0 0 0 * 2 1 3 25%

Paul Smit 1 0 1 0 * 2 2 6 50%

Gert Schol 0 0 0 0 * 1 1 2 17%

Nicolai Drel 2 1 2 1 * 2 2 10 83%

Hans Wijdoogen 0 1 1 0 * 2 1 5 42%

Totaal bordpunten 3 2 4 1 * 9 7 26 43%

6 Ruud Holkamp 0 0 1 2 0 * 0 3 25%

Cees vd Vlis 1 2 1 2 0 * 2 8 67%

Peter Pippel 0 0 1 1 1 * 1 4 33%

Sebastiaan van Westerop 2 0 1 0 0 * 0 3 25%

Hajo de Vries 0 0 0 0 0 * 2 2 17%

Totaal bordpunten 3 2 4 5 1 * 5 20 33%

7 Martin van Dijk 1 1 1 1 1 2 * 7 58%

Michel Dernier 2 0 1 1 1 1 * 6 50%

Bram van Bakel 0 0 1 0 0 0 * 1 8%

Andries Visser 0 0 0 0 0 2 * 2 17%

Arend Boer 0 2 0 0 1 0 * 3 25%

Totaal bordpunten 3 3 3 2 3 5 * 19 32%
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FRAGMENTEN 

 
Uit het VAD Paastoernooi 

Ik had hier net besloten dat ik teveel risico in de 
opening had genomen toen mijn tegenstander 
mij een handje hielp met: 
 
 … (13-19) 29-23  (18x29)A 
 33x13 ( 9x18) 
 
En de problemen openingsmoeilijkheden zijn 
weg. 
 
A. De schijfwinst met … (19x28) 
 32x23 (18x29) 27x18 (12x23) 33x24 (20x29) 
is fout door26-21(16x36) 37-31 (36x27) 
 38-33 (29x38) 43x1! 
 

Het vervolg ging het helemaal mis met de zwartspeler en na 30 zetten kon ik de 
winst forceren. 
 
 25-20! (11-17) of? 
 40-34 (29x40) 20x29 (23x34) 27-22 (17x39) 
 38-33 (39x28) 32x 3 
 
Zwart gaf zich pas gewonnen nadat hij 
eindeloos bleef doorharken, zelfs toen hij twee 
schijven achterstond. 
 

  
 
 
 
 
 
De stand na 
23 zetten van een trainingspartijtje. 
 
Uit dit fragment blijkt dat Stijn wel degelijk beter 
kan dammen dan hij tot nu toe bij DCIJ heeft 
laten zien. 

 

J. Bos- K de Jonge 

 

J. Bos- K de Jonge 

 

Stijn-Jesse 
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Ik speelde hier de foutieve lokzet  (12-18)  waarna wit de directe combinatie met 
 37-32 (28x37) 34-29 (23x34) 39x30 (25x34) 33-28 (22x33) 31x24 
 niet mag nemen in verband met (34-39) 43x34 ( 4-10) 15x13 (8x50). 
 
Stijn offerde eerst 15-10! om te vervolgen met: ( 4x15)A  37-32 (28x37) 34-29 
 (23x34) 39x30 (25x34) 33-28 (22x33)   31x 4!  
 
A Na (14x 5)  Haalt Stijn een heuse 7-klapper uit met: 
 34-29 (23x34) 39x30 (28x50) 37-32 (25x34) 32x1! 
 
Als je toevallig binnenkort een keer tegen Stijn speelt: wees dan gewaarschuwd! 
 

Jesse Bos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2E LUILAK SNELDAMTOERNOOI  
(10 juni 2000) 

 
De opkomst was iets groter dan vorig jaar. Vorig jaar waren we gestart met 10 
deelnemers. Dit jaar, zo waren de verwachtingen, zou het deelnemersveld zeker 
groter zou kunnen zijn. Helaas voor ons toernooi was er de volgende dag het 
nationaal sneldamkampioenschap met daarbij vier spelers die anders zeker 
aanwezig waren geweest. De winnaar van vorig jaar, Ron Tielrooij, was helaas 
niet aanwezig. Vorig jaar won hij in de tweede ronde (bijna) alles.  
  
Ook dit jaar werd een dubbele ronde gespeeld. In de eerste ronde 10 minuten per 
speler per partij en in ronde twee 5 minuten per speler per partij. Om middernacht 
is het toernooi van start gegaan en de prijsuitreiking vond plaats om ongeveer 
halfzeven in de morgen. 
 
De gemeente heeft ons dit jaar in staat gesteld een wisselbokaal voor het toernooi 
aan te schaffen. Vandaar dat Ron op deze bokaal nog niet voorkwam. Maar het 
eerste toernooi is dus echt gewonnen door Ron en hij komt dus ook als eerste en 
Marcel als tweede winnaar op de bokaal. Voor iedere deelnemer was er een 
kleine attentie. 
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De uitslag: 
 

Plaats Deelnemers Ronde 1 Ronde 2 Totaal S.B. punten 

 1 Marcel Kosters  16  16  32   

 2 Jesse Bos  15  16  31   

 3 Cees van der Vlis  16  14  30   

 4 Joop Wind  14  14  28  516 

 5 Michael van Dieken  16  12  28  509 

 6 Arjan van Roode  14  12  26  

 7 Cees van der Steen  14  10  24  

 8 Ruud Holkamp  11  11  22  

 9 Paul Smit  8  10  18  

 10 Frans Elzenga  6  9  15  

 11 Gert Schol  2  7  9  

 12 Patrick  0  1  1  

 
Om de inwendige mens ook te verwennen heeft Ank Pippel ervoor gezorgd dat er 
voor ons een heerlijke visschotel klaar stond. (De volgende morgen ging zij op 
vakantie.) Ook waren er voor de deelnemers broodjes aanwezig plus lekkere 
hapjes.  
 
Zelfs op dit toernooi was een toeschouwer aanwezig. Om 03.00 uur kwam Jack 
van Buuren nog even een kijkje nemen om de sfeer te proeven. 
Om ongeveer 07.00 uur ging een ieder moe maar voldaan na een zeer gezellig 
toernooi weer naar huis. Om te slapen. Om te dromen van die vreselijke blunders, 
prachtige slagzetten, de geweldige tijdnood of … 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Arjan van Roode 
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UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL 

 
In de jaren dat Piet Roozenburg lid was van D.C.IJ. (1952-1962) liet hij bijna 
wekelijks op de clubavond zien over welke capaciteiten hij beschikte. 
Dukel: Het is altijd aantrekkelijk om na afloop van zijn partijen naar de analyses en 
opmerkingen te luisteren. Maar een staaltje van bijzondere schoonheid deed zich 
voor in de partij P. Roozenburg – A.W. Beukema toen laatstgenoemde meende 
remise te kunnen maken. 
 
De stand deed zich voor in de onderlinge D.C.IJ.-competitie. 
 

Met wit aan zet speelde Roozenburg. 1. 27-21. 
Sluiten met ( 8-12) verliest door: 
 32-28 (23x32) 29-23 (18x38) 39-33 (38x29) 
 en 34x 3. 
 
 1. … 17-22 2. 21-16   9-14? 
 
Beukema voerde een combinatie uit om remise 
af te dwingen, doch de ex-wereldkampioen had 
het spel beter berekend en won knap op de 
volgende wijze: 
 
 3. 16x 7  6-11 4.  7x16 22-28 
 5. 33x22 18x38 6. 29x20 15x33 

 
 7. 16-11 19-24 8. 11- 6 24-29 9. 34x23 33-39 10.  6- 1 39-44 
gedwongen. Op  (38-43)  direct winst met  1- 6 
 
 11. 23-18 44-50 12. 18-12  8x17 13.  1- 6. 
 
Op. (38-43) volgt 48x39 (50x22) en  26-21  met winst. 
 

J. Apeldoorn. 
 

 

Roozenburg - Dukel 
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IN MEMORIAM 

 
 

Hendrik Smit (vrijdag 11 maart 1921 – vrijdag 28 april 2000) 

 
 
Beste  mevrouw Smit, familie en vrienden. 
 
Vorige week woensdag werd ik  gebeld door de dochter van Henk, die mij 
vertelde, dat haar vader heel erg ziek was. Nog geen twee dagen daarna werd ik 
weer door haar gebeld; nu met het  bericht, dat haar vader was overleden.  
U kunt zich voorstellen, dat onze leden hevig schrokken, toen zij van zijn 
overlijden hoorden. 
 
Niemand van ons had dit verwacht. Want ondanks de problemen die hij de laatste 
jaren kreeg  met zijn gezondheid, vonden wij hem zeer vitaal. Hij kwam bij mij in 
elk geval niet over als een man van bijna tachtig jaar. 
 
Begin februari was hij nog op ons jubileumfeest in het zeehavenmuseum in 
IJmuiden. Ook was hij nog aanwezig in Santpoort bij de door ons georganiseerde 
damsimultaan, die door Ton Sijbrands werd gegeven.  
 
In  1961 gaf Henk een simultaan bij zijn toenmalige Damclub CDA. Hieraan deed  
toen een 12-jarige jongen mee, waarin Henk een toekomstig wereldkampioen 
zag. U begrijpt het al… Dit was Ton Sijbrands. 
 
Het zag er volgens ons naar uit, dat wij Henk in het nieuwe seizoen weer op onze 
club konden verwachten. De club waar hij meer dan 20 jaar lid van was. In een 
artikel over hem in het maandblad ‘Dammen’ komt zijn bevlogenheid voor het 
damspel tot uitdrukking. 
 
De laatste twee jaar kon hij vanwege zijn gezondheid niet  meer regelmatig  
spelen. Ik denk, dat  dit voor hem heel moeilijk is geweest. Vele jaren is hij 
secretaris geweest van onze club. In de stukken die ik later tegen kwam… komt 
ook  zijn taalkundige spitsvondigheid sterk naar voren.  
  
Als ik met hem in gesprek kwam, moest ik altijd zeer aandachtig luisteren. 
Woordspelingen  speelden altijd een belangrijke rol in de conversatie met hem.   
Ik vond dat heel leuk en zal het missen. Moeilijke problemen, die zich bijvoorbeeld 
op een jaarvergadering voordeden wist hij altijd op een zeer ludieke wijze te 
becommentariëren.   
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Zijn theoretische kennis van het damspel lag op zo’n hoog niveau dat  velen van 
ons waaronder ikzelf moeite hadden ooit een dampartij van hem te winnen. Wij 
zullen Henk op onze vrijdagse damavond heel erg missen en hem blijven 
herinneren als een sportieve, integere en goede damvriend. 
 
Uit naam van al onze leden  wil ik de hele familie Smit veel sterkte toewensen in 
de komende tijd!  
 
 
 

Tekst uitgesproken door  C.van der Steen 
 in de Verlosserkerk te Haarlem-noord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henk Smit 
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JAN WIELAARD IN GESPREK 

MET HENK SMIT 
(Dammen april 1996-nummer 113/114) 

 
Op 11 maart werd Henk Smit 75 jaar. De meeste jonge 
dammers zullen bij het horen van die naam de wenkbrauwen 
fronsen. Inderdaad, Henk Smit is nooit grootmeester 
geworden, had geen belangrijke bestuursfuncties, deed nooit 
mee aan het kampioenschap van Nederland, werd ook geen 
kampioen van Noord-Holland, en zelfs niet van Amsterdam, de 
stad waar hij werd geboren. Toch is Henk Smit voor de 
Nederlandse en internationale damwereld om verschillende 
redenen heel belangrijk geweest. Ikzelf zal een jaar of vijftien 
zijn geweest – het was midden jaren vijftig – toen ik voor het 
eerst werd geconfronteerd met de naam van Henk Smit. In die 
tijd speelde ik elke zaterdagmiddag tegen Piet Gielen, oud-
speler van het Rotterdamse Constant, die toen ongeveer 
dezelfde leeftijd gehad moet hebben als Henk Smit nu. Piet 
Gielen was mijn eerste leermeester op het dambord en ook – 
wat toen misschien nog belangrijker was – de opa van mijn 
eerste vriendinnetje. Zij stond aan het eind van de middag 
altijd ongeduldig te wachten tot ik m’n partij beëindigd had. Als 
dat dan eindelijk het geval was, mocht ik niet de deur uit 

alvorens de uitgeknipte damrubriek van Henk Smit in m’n handen gedrukt te krijgen. Gielen had 
die rubriek ’s zaterdagsmorgens altijd al nagespeeld voordat wij aan onze partij begonnen. Bij 
het afscheid zei hij steevast: “Doe er je voordeel mee; het is weer een heel interessante 
analyse.” Veertig jaar later zit ik eindelijk tegenover de auteur van de damrubriek, in Haarlem-
Noord. “Die rubrieken uit Trouw zijn allemaal bewaard in plakboeken. Nee, hier thuis heb ik ze 
niet meer. Ze liggen nu in het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek (IWO) in de 
Amsterdamse Bijlmer. Dat komt doordat de dambibliotheek van Philip de Schaap, die vroegen 
in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam aan de Singel was gehuisvest, daar nu ook 
is ondergebracht. En die plakboeken heb ik al jaren geleden aan De Schaap gegeven.” 
Henk Smit werd in de Amsterdamse Pijp geboren, in de Tolstraat, waar een grote 
diamantslijperij stond. Hij zag de beroemde dammer J.H. Vos, een diamantbewerker, die daar 
vlak achter in de Lutmastraat woonde, elke morgen naar de fabriek lopen. 
”Toen ik zeventien jaar was ben ik op de Christelijke Damvereniging Amsterdam, CDA, gegaan; 
die had het clublokaal in de Quellijnstraat, vlak bij de Ferdinand Bolstraat, ook in de Pijp. Het 
was overigens niet zo vreemd dat Smit, die uit een gereformeerd gezin kwam, juist naar het in 
1924 opgerichte CDA ging. Dit jaar, ruim zeventig jaar later, is de opvolger van CDA, dat in 
1980 fuseerde met damclub Fahrenheit en eerst Amsterdam ’80 ging heten en later Hiltex, 
clubkampioen van Nederland is geworden. De naam CDA was overigens al eens eerder 
verdwenen. Dat was in de oorlog, van de Duitsers moest de naam veranderd worden in 
Patrimonium. Waarom precies die naam werd gekozen weet ik niet meer, maar het 
opmerkelijkste was misschien wel dat de damclub over verschillende wijken werd opgesplitst. In 
de oorlog moest ik daarom veertig minuten lopen naar een afdeling van CDA die in de Ter 
Haarstraat, in Amsterdam-West speelde. Wat ik me van die periode nog goed kan herinneren, 
is dat als het luchtalarm ging en de spelers nerveus werden, ik dan heel vaak m’n slag kon 
slaan.” 
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Henk Smit leerde het dammen van zijn vader, die ook 
met hem schaakte. ‘De partijen van de match Euwe - 
Aljechin stonden vaak op het bord in die tijd. Maar 
dammen boeide me meer, misschien omdat ik er meer 
van wist. Ik speelde altijd de damrubriek van Jan van 
Dartelen in De Standaard. Toen ik lid werd van CDA 
mocht ik al gelijk in het eerste spelen. De theorie haalde 
ik uit de boeken, zoals De Haas & Battefeld. En later 
vroeg ik voor mijn verjaardag altijd damboeken, zoals 
Damstudies & Analyses van De Jongh & Springer. Maar 
bij ons op de club had je ook goede spelers waar je veel 
van leerde. J.J. de Jong bijvoorbeeld en Gerard Couprie, 
die won van Keller in een bij CDA gehouden toernooi. En 
je had Frits Kuiper en Gijs Oudhof, die ooit met een 

prachtige Coup Raphaël de ex-kampioen van Nederland, A.K.W. Damme, versloeg. De echt 
grote spelers zaten in die tijd toch vooral in Gezellig Samenzijn, GS, zoals Keller, Vos, 
Rustenburg, J. Bedolla, P.G. van Hout, J.J. de Wit en J. Kwaad. In de crisisjaren waren er in 
Amsterdam heel veel damclubs. Je had ook de joodse clubs als Van Embden, Dos en 
Crescendo met spelers als Jac. Druyf, Philip de Schaap, C. Katoen, Groenteman, Aandacht en 
Buitenkant.’ 
Na het noemen van al die grote namen van toen, vraagt Smit zich af of de damjeugd van nu 
eigenlijk wel geïnteresseerd is in de damhistorie. ‘Ik merk wel dat jongere spelers weinig of niets 
van de achtergronden van ons spel afweten. Ik speelde een keer in Den Haag waar een jonge 
speler in een bekende combinatie liep, waardoor ik na twaalf zetten al een stuk voorkwam. Ik 
zei hem dat die combinatie was voorgekomen in de partij Bizot - Bélard in het WK 1928. Tot 
mijn grote verbazing nam een van de bestuursleden van de Haagse club de jongen in 
bescherming door te zeggen: ja, dat kan hij niet weten, want toen was hij nog niet geboren. Zo’n 
opmerking is toch niet te geloven. Ik weet toch ook dat Bonifatius in 754 in Dokkum is 
vermoord, alhoewel ik toen toch ook niet leefde.’ 
De eerste damwedstrijd die Smit zag, was de match Raichenbach – Springer in 1937, in het 
Victoria-hotel in Amsterdam. Het was de negende partij, waarin Springer op de 47ste zet een 
enorme blunder maakte. “Ik was toen zestien jaar en mocht nog niet op een damclub, omdat ik 
vooral eerst mijn huiswerk moest maken, vond mijn vader. Die match was prachtig, dat is 
overigens al zo vaak gezegd, en werd om propagandistische redenen op verschillende plaatsen 
in het hele land gespeeld. Later heb ik gehoord dat Springer, die in die tijd werkloos was, voor 
elke volgende partij eerst bij het dambestuur moest bedelen om zijn reiskosten uitbetaald te 
krijgen, omdat hij anders niet met de trein mee kon om de volgende dag zijn partij te spelen.” 
Door zijn drukke baan bij de Nederlandsche Bank, op de afdeling personeelszaken, had Smit 
na de oorlog weinig gelegenheid in persoonlijke wedstrijden uit te komen. Z’n belangrijkste 
wapenfeiten zijn twee keer een tweede plaats in het kampioenschap van Amsterdam, achter 
respectievelijk Jan Metz en Wim van der Sluis. Baris Dukel had Smit in één van zijn 
damrubrieken in Het Damspel vlak na de oorlog nog eens geroemd. De IJmuidense meester 
refereerde daarbij onder andere aan een Coup Turc die Smit in de clubwedstrijd CDA - 
Crescendo in 1937/1938 uitvoerde tegen van Lochem. “Dukel had in Het Damspel een oproep 
gedaan om partijen waarin een Coup Turc was voorgekomen, naar hem op te sturen. Van 
Lochem was een beetje een drukke man. Ik liet een damzet open staan, waarop van Lochem, 
die zijn echtgenote had meegenomen riep: ‘Vrouw, ik heb dam!’ Daarna haalde ik die Coup 
Turc eruit.” 
In 1950 kreeg Smit van Trouw het verzoek om de damrubriek over te nemen van Jurriaan 
Schröder. ‘Dat had te maken met dat Schröder in de oorlog een pro-Duitse houding had 
getoond. De verzetskrant Trouw was daar waarschijnlijk pas vijf jaar na de oorlog 
achtergekomen. Schröder dacht dat ik zelf naar Trouw was gestapt, om zo zijn rubriek te 
kunnen overnemen. Wat dus niet waar was, maar hij heeft het mij wel kwalijk genomen.’ Smit 

 

Henk Smit achter de stand uit zijn partij tegen 

Verheij ( zie ook Partijen en Fragmenten) 
(Foto: Hendrik Jan Smit) 



-18- 

heeft die rubriek negentien jaar verzorgd, tot 1969. In dat jaar overleed zijn eerste vrouw. Hij 
had een groot gezin waar hij toen helemaal alleen voor kwam te staan. ‘Er waren nog vijf 
kinderen thuis. Die moest ik toen alleen opvoeden. Harm Wiersma heeft eerst een tijdje de 
rubriek overgenomen en daarna Frank Drost. Die doet het nog steeds.’ Smit heeft die rubriek 
voor Trouw altijd graag gedaan. Ook deed hij de damverslaggeving voor het blad. ‘Als ik naar 
grote toernooien ging, moest ik daar wel vakantie voor opnemen. Maar ook dat vond ik erg leuk 
om te doen.’ Henk Smit was de eerste die in Nederland Russische partijen in z’n rubriek 
publiceerde. ‘Dat kwam zo. Ik had van 1954 tot 1956 ook nog een rubriek in Het Damspel, 
‘Kijkjes in de Damwereld’, die ook nu nog steeds bestaat. Naar aanleiding van die rubriek kreeg 
ik een reactie van Vladimir Kaplan uit Kiew. Hij vroeg mij om partijmateriaal, maar stuurde zelf 
ook partijen en partijfragmenten op. Daarna vroeg ook Freidenfeld uit Riga, de voorzitter van de 
Letlandse dambond, om inlichtingen. En ook hij stuurde partijen op. Die partijen publiceerde ik 
in Trouw. Zodoende konden de lezers kennisnemen van de partijen van tot dan toe onbekende 
Russen. Keller, die een damrubriek in Het Vrije Volk had, kwam naar mij toe om te vragen waar 
ik dat materiaal vandaan had. Hij vond het zonde dat niet iedereen van die partijen kon 
kennisnemen. En zo kwamen wij op het idee om de Persvereniging van Damredacteuren op te 
richten, samen met Henk Fokkink, Herman De Jongh van het Algemeen Handelsblad en Philip 
de Schaap van Het Parool. 
‘Ik heb in die periode ook nog gecorrespondeerd met Jutlandow uit Tasjkent, de secretaris van 
de dambond van Oezbekistan, en met Koslow, de secretaris van de damsectie van de Sovjet-
Unie. Ik was de Russische taal niet machtig, dus moest ik die brieven wel vertaald krijgen. Nu 
waren er wel vertalers Russisch, maar die vond ik veel te duur. Ik luisterde wel eens op de 
ultrakorte golf naar radio Moskou, die hadden uitzendingen in het Nederlands. En toen kwam ik 
op het idee die Russische artikelen daar naar toe te sturen met het verzoek ze voor mij te 
vertalen. Binnen veertien dagen had ik de exacte vertaling gratis in huis!’ 
Behalve voor Trouw gebruikte Smit de Russische kopij ook voor een artikelenreeks in Het 
Damspel van juni 1957 tot november 1958 over het damleven in de Sovjet-Unie. Die 
correspondentie met de Russen heeft Smit ook nog problemen uit onverwachte hoek 
opgeleverd. ‘Op een gegeven moment kreeg ik de Binnenlandse Veiligheidsdienst de BVD, op 
m’n dak.  Dat gesprek had plaats op de Nederlandsche Bank. Ze wilden weten hoe ik aan die 
Russische kontakten kwam! Ook moest ik op een keer bij Bruins-Slot, de hoofdredacteur van 
Trouw komen. Dat was na de inval van de Russen in Hongarije in 1956. Hij vond dat ik moest 
minderen met het publiceren van Russische partijen. Maar ook dat is met een sisser afgelopen. 
Ik had in Het Damspel juist geschreven dat het maar goed was dat de Russen na die inval 
waren weggebleven op het WK, dat in 1956 in Nederland werd georganiseerd. Maar daar was 
Keller weer boos over, want die dacht dat door ferme taal van mij de kontakten met Rusland 
zouden worden afgebroken. Dat gebeurde echter niet. Een jaar later waren Koeperman en zijn 
trainer Kaplan en ook Koslow van de partij op het kandidatentoernooi in Rotterdam. Nog vóór 
Koeperman z’n eerste partij van Wim Roozenburg had gewonnen,had ik in een vluggertje 
Koslow verslagen. Ik was dus in feite de eerste Nederlander op eigen bodem die van een Rus 
won!’ Koslow was overigens een behoorlijk streng heerschap, herinnert Smit zich. ‘We hadden 
een keer een rondvaart door de Rotterdamse haven. Iedereen ging mee, behalve Koeperman, 
want die moest van Koslow zijn middagdutje doen. En toen Kaplan eens aan mij om een 
Nederlands damboek vroeg – dat was een jaar later tijdens de match om het WK 1958 tussen 
Koeperman en Deslauriers – mocht ik hem dat niet geven. Van Koslow mocht Kaplan ook niet 
zelfstandig boeken kopen. Dat moest allemaal via hem geregeld worden.’ 
Smit kwam via zijn Russische contacten ook als eerste in het bezit van de Russische partijen 
die met de Agafonow-variant werden gespeeld. ‘Ik ben de eerste die deze variant in Nederland 
heeft toegepast, samen met Leen de Rooij en nog een andere CDA speler. We speelden toen 
tegen Jozef Blankenaar en we haalden met z’n drieën vijf punten!’ Smit was ook de man die de 
eerste (en tot nu toe tevens laatste) telefoonwedstrijd heeft georganiseerd, dat was op 17 mei 
1958. ‘Ik kreeg van Freidenfeld het verzoek binnen veertien dagen een wedstrijd Amsterdam-
Riga per telefoon te organiseren. Keller, die toen voorzitter was van het District Amsterdam, zei 
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dat dit onmogelijk was. Maar ik wilde dat die wedstrijd hoe dan ook doorging, omdat dit erg 
belangrijk was voor het contact met de Russen. Daarna ben ik naar Roschar gegaan, de 
voorzitter van CDA in die tijd. Hij werkte bij de Amsterdamse Bank. Hij vond de directie bereid 
kantoorruimte beschikbaar te stellen, plus een geroutineerde telefoniste. De cijfernotaties 
werden, om vergissingen te voorkomen, vervangen door aardrijkskundige namen zoals Brussel-
Frankfurt. Deze code was door Riga opgesteld. Zij betaalden bovendien de telefoonverbinding. 
Die wedstrijd duurde ruim acht uur en eindigde in een 6-6 gelijk spel. Ik speelde remise met hun 
eerste man Waldis Zwirboelis, die ook aan het kampioenschap van Rusland had meegedaan. 
Het is nog een interessante partij geworden. Hij heeft toen een erg kansrijke voortzetting 
gemist.’ 
In 1961 deed een klein blond jongetje van elf jaar mee aan een simultaan die Smit gaf bij CDA. 
‘Ik dacht direct: die moet ik in de gaten houden. En een jaar later schreef ik in Trouw: deze 12-
jarige Tonny Sijbrands is een toekomstige wereldkampioen. Keller zei daarna: dat schrijf je 
alleen omdat hij op jouw club speelt.’ Het is duidelijk dat de geschiedenis de eerste leermeester 
van Sijbrands in het gelijk heeft gesteld. Smit had als eerste het enorme talent van Sijbrands in 
de gaten. Zuiver historisch bezien was het in die beginperiode van Sijbrands’ damcarrière 
vooral Leen de Rooij die zich bij CDA over het jonge damgenie ontfermde, een taak die later 
door Keller zou worden overgenomen. In die zin is Henk Smit dus eigenlijk niet de formele 
leermeester van Sijbrands geweest. Maar hij heeft hem wel iets bijgebracht dat voor zijn 
vorming als dammer minstens zo belangrijk is geweest als het technisch onderricht: de liefde 
voor het spel. Sijbrands zal dat dertig jaar later toelichten in een gelegenheidsboekje voor Smits 
71ste verjaardag, waarin alle 28 partijen zijn bijeengebracht die hij en Smit in de afgelopen jaren 
met elkaar gespeeld hebben, waaronder veel vriendschappelijke duels en matches. Sijbrands 
schrijft onder meer: ‘U vertelde mij bijvoorbeeld over de grote dammers uit heden en verleden, 
over hun verschillende speelstijlen, en u liet mij de 
hoogtepunten uit hun partijen zien. Zo herinner ik mij (…) 
dat u mij dat fantastische offer liet zien waarmee 
Andreiko in 1965 van Rappoport won, alsook de 
nauwelijks minder legendarische winst die Andreiko in 
datzelfde jaar op Kow Zrizjkin boekte. Of u vertelde mij 
dat ‘de Russen’ een bepaalde vertakking van de Vos-
variant inclusief de opstoot 29-24x24 helemaal ‘uit’ 
geanalyseerd hadden, of dat Sjtsjogoljew zo briljant de 
omsingeling hanteerde enz. enz. Dit alles altijd gepaard 
gaande aan een enthousiasme en een overvloedig 
gebruik van adjectieven en superlatieven dat mijn ‘echte’ 
leermeester (Keller) geheel vreemd was. Kortom: op een 
leeftijd waarop ik daar ontvankelijk voor was, wakkerde u 
indirect het besef bij mij aan dat dammen méér was dan 
alleen maar het koelbloedig verzilveren van kansen op 
de momenten dat die zich voordoen, en dat dammen –
als het al niet tot de hogere kunsten moest worden 
gerekend – in ieder geval een stuk cultuur was! In die zin 
hebt u zeer sterk bijgedragen aan mijn ‘opvoeding’ tot 
dammer.’ 
Het is dan ook die reden dat Sijbrands op de omslag van het boekje tot zijn ‘dampedagoog’ 
bombardeert. Smit: “Ton en ik hebben nog vrij lang bij CDA gespeeld. Maar op een gegeven 
moment wilde ik hem naar GS hebben, de club van de grote meesters, omdat hij daar meer 
tegenstand zou hebben. Het was bovendien een ‘nette’ vereniging. Ikzelf wilde naar 
Blankenaar, daar was het gezelliger en die club had een goede onderlinge. Spelers zoals Wim 
van der Sluis, Piet van Heerde, Jan Metz, Lex den Doop, Max Stahlberg en Joop Verheij deden 
ook mee aan het kampioenschap van Amsterdam. Nou, toen wilde Ton daar natuurlijk ook naar 
toe. Maar daarna heeft Keller, die in GS speelde, de ouders van Ton gebeld om te zeggen dat 

 

Op het Centraal Station van Amsterdam stelt Smit 
enkele damtechnische vragen aan Ton Sijbrands en 
zijn leermeester Keller, die juist zijn teruggekeerd uit 

Alès (1966) 
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hij juist niet naar Blankenaar moest gaan, omdat ze daar ook klaverjasten en het bovendien 
‘communisten’ waren. Uiteindelijk is Ton toch naar GS gegaan. Al in 1969 fuseerde GS echter 
met Blankenaar tot het Verenigd Amsterdams Damgenootschap, VAD, vanwege het 
teruglopend ledental van beide verenigingen. ‘Philip de Schaap polste mij wat ik van de fusie 
vond. Hij beschouwde mij als een buitenbeentje. Ik zei: niet doen. De clubs verschillen te veel. 
En inderdaad, de club kreeg een andere sfeer. Herman Groeneveld speelde in die tijd 
bijvoorbeeld op blote voeten. Dat was bij GS natuurlijk onmogelijk geweest.’ Smit bleef bij VAD 
tot 1977. Toen verhuisde hij naar Haarlem. ‘Ik speelde eerst bij HDC (Haarlemse Damclub). 
Vroeger was dat een sterke club met spelers zoals de gebroeders van Dartelen en Sluiter. Maar 
dat beviel me toch niet zo. Als 56-jarige was ik daar zo’n beetje de jongste. In 1979 ben ik toen 
naar IJmuiden gegaan, waar ik nu nog steeds speel.’ 
Elf jaar geleden kreeg Smit longkanker, waarna een long weggehaald moest worden. ‘Ik 
behoorde tot de zeven procent die het haalde. Gelukkig had ik geen uitzaaiingen.’ Het gevolg 
was wel dat Smit op de damclub nogal last heeft als er gerookt wordt. ‘Maar ja, je kunt dat niet 
verbieden. Ik heb wel minder lucht. En de scherpte in m’n spel is mede daardoor ook gedaald. 
Vorig jaar speelde ik grotendeels in het tweede. Hoewel ik dit jaar wel in het eerste had kunnen 
zitten, heb ik besloten af te zien van de competitiewedstrijden, en gezegd: stel mij maar meer 
op als reserve. Ik merk dat ik het een nadeel vind dat de clubavond op vrijdag is en dat je de 
zaterdag erna weer voor de clubcompetitie moet spelen.’ Smit studeert niet veel meer. ‘Ik speel 
nog wel graag dingen na. Zoals bijvoorbeeld de artikelen van Roozenburg in Dammen. Dat vind 
ik een erg interessante serie.’ Hij heeft zijn eigen partijen allemaal weggegooid. ‘Ach, ik vind 
mezelf niet zo’n belangrijke speler.’ Nadere informatie bij Ton Sijbrands leert echter dat Smit 
wel degelijk leuke en interessante partijen heeft gespeeld. ‘De rechter vleugelopsluiting was één 
van zijn specialiteiten. Ik heb in De Volkskrant ooit een partij gepubliceerd van Smit tegen Piet 
van Heerde uit het kampioenschap van Noord-Holland 1959, in de korte vleugelopsluiting. Die 
partij doet ook nu nog modern aan. Een andere specialiteit van hem was de omsingeling. Met 
zwart laat hij de tegenstander dan op 24 komen. Een prachtige omsingelingspartij is 
bijvoorbeeld die tegen Bastiaannet uit de onderlinge van Blankenaar in 1968, waarin Smit door 
een offer wint. Strategisch speelde Smit vaak mooie partijen maar heel vaak verblunderde hij 
z’n stand in tijdnood. In het algemeen was hij wel alert op zijn eigen combinatiemogelijkheden, 
maar minder op die van de tegenstander.’ In het al eerder gememoreerde boekje schrijft 
Sijbrands nog het volgende over Smit. Bij het redigeren van wat men met een groot woord mijn 
damtechnische mémoires zou kunnen noemen, viel (…) eens te meer op hoeveel partijen u en 
ik wel niet gewisseld hebben, terwijl ik eveneens getroffen werd, door de onmiskenbaar hoge 
‘amusementswaarde’ van veruit de meeste van al die (voornamelijk vriendschappelijke) duels. 

Daarbij denk ik met name aan die offerrijke partij die 
zelfs eens een artikel van Kaplan in het Russische 
Sjasiki gehaald heeft, maar ook aan ons duel in het 
Van Leeuwen-systeem, de beide theoretische 
discussies in de Keller-variant en de twee partijen 
waarin een Partie-Bonnard centraal stond. Behalve 
een groot damliefhebber is Smit ook een groot 
muziekliefhebber. “Ik kreeg op m’n zesde al les van 
mijn vader, die kerkorganist was. Maar hij was veel te 
ongeduldig. Daarom ben ik met spelen gestopt. Ik 
denk dat ik wel kan zeggen dat ik een specialist ben 
op het gebied van Bach. Ik heb Ton, die ook een 
groot muziekliefhebber is, en daar ook heel veel 
talent voor heeft, wel eens meegenomen naar de 
Matthäus Passion in het Concertgebouw in 
Amsterdam. Ik heb wel eens tegen Ton gezegd: als ik 
je niet was tegengekomen in het dammen dan had ik 
je wel ontmoet in de muziek.” 

 

Zomer 1982: landskampioen DCIJ op punt van 
vertrek naar Moskou. Op de foto zichtbaar v.l.n.r. 
Gerard Beerepoot, Henk Smit, Lex den Doop, Ton 

de Haas, Wim Jurg en Ton Sijbrands 

(foto: Hendrik Jan Smit) 
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NOG A-THEMATISCHER 

 
In de Volkskrant damrubriek van 13 en 20 mei heeft Ton Sijbrands de 15e match- 
partij Koeperman - Sjtsjogoljev om het wereldkampioenschap 1961 besproken.  

 
Het kritieke moment ontstaat na de 30e zet van 
Koeperman: 30. 46-41? In deze explosieve 
stand ging Sjtsjogoljev verder met 
 
 30. … 14-19 31. 40-35 19x30 
 32. 35x24 13-19 33. 24x13  8x19. 
 
Een voor de hand liggende manoeuvre die 
echter geen voordeel bracht. Integendeel, een 
benauwde remise voor de zwartspeler was het 
resultaat. 
 
 
 

Bijna 16 jaar na dato vond Frank van Sterkenburg een knappe en verbijsterende 
versterking (er bestond toen nog geen Truus!), te weten: 30.  ...   12-18! 
Het sterkste spel van beide kanten is nu: 
 31. 47-42  8-12 32. 37-32 14-19 33. 32x21 19x30 34. 29-23 18x29 
 35. 33x35    en wit houdt zich vooralsnog op de been. 
 
Een heel ander idee - ook bepaald niet voor de hand liggend - is om in de 
diagramstand  met   30.  …   2- 7!! verder te gaan. Deze op het eerste gezicht is 
belachelijke zet wordt gerechtvaardigd door de dreiging  31. ..-.. 14-19 
 32. 40-35 19x30 33. 35x24 27-32 34. 38x 9  8-13 35.  9x18 12x34 
 36. 39x30 en 20x47 of 49. 
 
In deze rubriek gaan we uitgebreid 
onderzoeken wat deze zet waard is. We 
beginnen met  31. 28-23   25-30!! 
 32. 24x35 13-19 33. 40-34 19x28 
 
Als wit nu verder gaat met 34. 37-31 dan speelt 
zwart   34.  …  17-21 en wordt wit opgerold: 
 35. 26x17 12x21 dreigt met  36.  …  21-26 
gevolgd door het thematische 37. ..-..  28-32. 
 36. 31-26  7-12 37. 26x17 12x21 
en zwart staat oppermachtig: 

 

Koeperman - Sjtsjogoljev 

 

Stand na 33.  …  19x28 
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 38. 35-30  8-13 39. 30-25 21-26 40. 34-30 20-24 41. 29x18 22x13 
 42. 33x31 26x46 43.39-34    (Op  43. 30-24  46-19!) 
43.     …        46-14! 
(Na 43.    …    46-28  is  44.  36-31 vervelend. (Er dreigt  45. 38-32  47-42) 
 44. 30-24 14-28 45. 34-29 28-19 46. 38-33 19x48 
 47. 25-20 15x24 48. 29x20 48-25 49. 20-15 25-14 en zwart wint. 
 
Daarom speelt wit in de tweede diagramstand het beste 34. 35-30! Er dreigt   
 35. 29-23  30-24  39-34  en  33x 2. Zwart kan dus niet 33.   …   17-21 spelen en 
moet daardoor zijn formatie 8,12,17 aanspreken. 
 34. …  8-13 35. 30-25 12-18 36. 37-31 13-19! 
Nu faalt  37. 34-30 door de slagwending 37. … 18-23! 38. 29x18 22x13 
 39. 31x22 17-21!! 40. 26x17 28-32 41. 38x27 13-18 42. 22x24 20x49
 en zwart wint. 
Wit moet dus verder met        37. 41-37  19-24!  38. 37-32   28x37 
 39.  31x42 18-23! 
Voor al niet  39…7-12? Want dan speelt wit  40.  34-30  en 39-34. 
 
40.29x18 22x13 
Zwart beheerst het gehele bord en gaat makkelijk winnen, b.v. 41. 42-37 17-22 
 42. 47-42  7-12 43. 34-29 13-19 44. 39-34 12-18 45. 37-31 18-23! 
 
Als wit in de tweede diagramstand na 34.  35-30     8-13  niet vervolgt met 
 35. 30-25 maar in plaats daarvan 35. 37-31 speelt, dan wordt het spelbeeld er 
voor wit niet vrolijker op. 35. …  20-25! 36. 41-37 14-20 
 37. 30-24 12-18 38. 37-32 28x37 39. 31x42 11-16 40. 47-41  7-11 
 41. 41-37 27-31 42. 36x27 22x31 43. 38-32 18-23 
 44. 29x 9    20x47++ 
 
Een heel ander idee is om in de beginstand na  30.  …   2- 7  niet direct  31. 28-23 
te spelen, maar eerst  31. 37-32 in te lassen. 
 31. … 11-16 32. 32x21 16x27 
 33. 28-23 25-30 34. 24x35 13-19 
 35. 41-37 19x28 36. 37-31 
Verhinderd  36.   …   17-21x21 door 38.29-23! 
en 31-26. 
 36. … 20-25 37. 40-34 14-20 
Niet bang voor    38.  29-23  28x19 
 39. 33-28 22x44 40. 31x24  44-49! 
 
 38.  35-30  (Na 38. 47-41  17-21  39. 26x17  
12x21 faalt   40.  29-23 28x19  41.  31-26 met 
41.   …   22-28, 19-24 en 24-30) 
 38. …  8-13 (Natuurlijk niet 38.   …  17-
21x21 wegens   40. 31-26 en daarna damzet) 
 39. 47-42 12-18 40. 30-24  6-11 

 

Stand na 44.  …  16-21 
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 41. 42-37 11-16 42. 37-32 28x37 
 43. 31x42  7-11 44. 42-3716-21!!  Zie hier de start van een ingenieus 
winstplan. 
 45. 37-32 11-16 46.  24-19 (Op 46. 32-28 13-19) 
 46. … 13x24 47. 32-28 27-32 48. 28x37 22-27 49. 37-32 24-30 
 50. 32-28 18-22 51. 29-23 20-24 52. 23-19 24x13 53. 28-23 15-20
 54. 23-18 13-19 55. 18-12 17x 8 56. 26x28  19-24! 
 57. 28-22 27x18   Wit heeft wel enige compensatie, maar dat lijkt niet 
voldoende te zijn voor remise. Twee varianten om dat te illustreren: 
 

 58. 38-32  8-12 59. 36-31 12-17 
 60. 34-29 30-35 61. 39-34   18-22 ++ 
 
 58. 36-31 18-22 59. 38-32 16-21 
 60. 32-28 21-26 61. 28x17 26x37 
 62. 17-11  37-41 63. 11- 6 41-46 
 64. 34-29 (Op 64. 6- 1  8-13) 
 64. …  8-12    en zwart wint. 
    
Vooralsnog lijkt het erop dat wit na 30.  2- 7 niet 
aan verlies kan ontsnappen. Enige 
voorzichtigheid is wel geboden, want een foutje 
is snel gemaakt. 
 

 
 
 
 
Tenslotte een probleem met een verrassende 
slagwisseling. Het slagprincipe is door Tholel 
uitgevoerd in een partij tegen Johan 
Krajenbrink, maar de prachtige elegante 
beginstand is van mijn hand. Wit speelt en 
wint. 
 
 
 
 
 
 

Kees Pippel 
 

 

Stand na 56.  …  19-24 

 

Het zetje van Tholel 
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DE JEUGD 

 
Op het moment dat jullie dit lezen zijn jullie waarschijnlijk op weg naar Amsterdam 
om daar het seizoen af te sluiten en het 75 jarig jubileum van DC IJmuiden te 
vieren met een partijtje lasergame. Als het meezit is het dan ook net zulk mooi 
weer als dat het bij de laatste damlessen van het seizoen was. Het was toen zelfs 
zulk mooi weer dat de omstandigheden niet geschikt waren om binnen te gaan 
zitten. 
 
Toch werd er nog gedamd aan het eind van het jaar. Op de laatste avond werd 
een toernooitje gehouden dat door André is gewonnen vóór Tim en Johan. Ook is 
het clubkampioenschap van Kennemerland voor viertallen weer gehouden. André, 
Sander, Johan en Tim wisten daar beslag te leggen op de derde plaats. Dat 
leverde een bronzen medaille op. In het kampioenschap viel vooral de goede 
prestatie van Tim op, die voor het eerst meedeed en een persoonlijke score 
haalde van 7 uit 6. Van de IJmuidenaren wist alleen André een positief 
gemiddelde te behalen. 
 
De eindstand. 
 

 1. Heemstede 1 6 - 11 
 2. HDC 1 6 - 9 
 3. DCIJ 6 - 3 
 4. Heemstede 2 6 - 1 

 
 
 
Rest mij nog iedereen een prettige vakantie te wensen en de datum van het begin 
van het nieuwe seizoen aan te kondigen. Het nieuwe seizoen zal beginnen op 
vrijdag 8 september. 
 
 
Prettige vakantie en tot volgend jaar! 
 

J. Bos 
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75-JARIG BESTAAN DCIJ 

 
Op zaterdag 15 april werden de festiviteiten van het 75-jarig bestaan van onze 
damclub IJmuiden op gepaste wijze afgesloten met een damtoernooi. Dit toernooi 
volgens Zwitsers-systeem werd gewonnen door Kees Pippel. Wat belangrijk was 
voor dit toernooi was het deelnemersveld. Met oud-leden als Anton Blok, Henk 
Winter, René Boulonois, Lex den Doop en Ron Tielrooij werd de viering afgerond. 
Een geheel verzorgde gezellige dag waarbij ook de innerlijke mens verzorgd 
werd! 
 
 

  D.C.IJ. 75 JAAR W. + = - P. S.B. 

1. Pippel, C. 8 6 2 0 14 126 
2. Mooser, R. 8 6 1 1 13 119 
3. Boulonois, R. 8 4 3 1 11 82 
4. Wind, J. 8 4 3 1 11 85 
5. Winter, W. 8 4 2 2 10 90 
6. Doop, A. den 8 4 2 2 10 86 
7. Schouten, J. 8 4 2 2 10 83 
8. Kosters, M. 8 4 2 2 10 80 
9. Roelofs, A. 8 4 2 2 10 66 

10. Steen, C. van der 8 4 1 3 9 62 
11. Dijk, M. van 8 3 2 3 8 64 
12. Tielrooij, R. 8 2 4 2 8 63 
13. Vries, K. de 8 1 6 1 8 67 
14. Kok, P. 8 2 4 2 8 55 
15. Vlis, C. van der 8 3 2 3 8 50 
16. Dieken, M, van 8 3 2 3 8 46 
17. Hühl, M.A. 8 1 5 2 7 51 
18. Pippel, P. 8 2 3 3 7 40 
19. Binkhorst, L. 8 2 3 3 7 43 
20. Smit, P. 8 3 1 4 7 37 
21. Schouten, N. 8 2 2 4 6 34 
22. Grumbkow, H. von 8 1 4 3 6 40 
23. Schol, G. 8 2 2 4 6 32 
24. Bakel, B. van 8 1 4 3 6 34 
25. Apeldoorn, J. 8 1 3 4 5 38 
26. Elzenga, F. 8 1 3 4 5 29 
27. Dernier, M. 8 1 3 4 5 27 

 
Winter, H. 8 2 1 5 5 27 

29. Blok, A. 8 1 2 5 4 25 
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EINDSTAND ONDERLINGE 

COMPETITIE ’99-’00 
 

 
NAAM 

 
TOTAAL GEM. WEDST. PUNTEN 

       1. Pippel, C. 
 

29.750 1.488 20 31 

2. Holkamp, R. 
 

28.275 1.346 21 29 

3. Dijk, M.van 
 

30.525 1.327 23 31 

4. Bos, J. 
 

28.700 1.305 22 29 

5. Dieken, M.van 
 

25.775 1.121 23 25 

6. Kok, P. 
 

23.175 1.104 21 25 

7. Roelofs, A. 
 

24.575 1.068 23 24 

8. Steen, C.van der 
 

26.525 1.061 25 26 

9. Kosters, M. 
 

28.475 1.055 27 27 

10. Binkhorst, L. 
 

25.000 1.042 24 26 

11. Apeldoorn, J. 
 

20.450 1.023 20 21 

12. Hühl, R. 
 

26.400 1.015 26 28 

13. Smit, P. 
 

20.350 925 22 20 

14. Rink, G. 
 

18.100 905 20 21 

15. Vlis, C.van der 
 

20.400 850 24 19 

16. Bakel, B.van 
 

24.900 830 30 27 

17. Schol, G. 
 

16.000 800 20 17 

18. Grumbkow. H.von 
 

20.225 697 29 21 

19. Pippel, P 
 

13.000 650 20 14 

20. Dernier, M.   11.350 473 24 11 

21. Winter, W.   14.600 1.460 10 15 

22. Holkamp, E. 
 

20.450 1.136 18 20 

23. Vries, K.de 
 

15.700 1.121 14 16 

24. Tielrooij, R. 
 

4.450 1.113 4 4 

25. Elzenga, F. 
 

18.825 991 19 18 

26. Roode, A. van 
 

9.750 975 10 10 

27. Schouten, Nic. 
 

12.800 800 16 13 

28. Vader, G. 
 

8.650 618 14 10 

29. Bouwer,R. 
 

6.200 517 12 7 

30. Kok, J. 
 

850 425 2 1 

31. Meijer, H. 
 

150 75 2 0 

32. Tuitel, S. 
 

25 25 1 0 
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ONDERLINGE COMPETITIE 

 SEIZOEN 2000 - 2001 
  
Zoals jullie weten ben ik volgend jaar wedstrijdleider. 
Het is natuurlijk handig als iedereen mijn telefoonnummer weet om eventueel af te 
kunnen afmelden. 
 
Omdat ik soms niet thuis ben heb ik de volgende adressen: 
 

Voor diegenen die internet hebben:   mj.dieken@quicknet.nl 
 
Telefonisch: 020-8835457 dit is een zogenaamde XOIP-nummer. 
Gewoon inspreken als voicemail. 
Je kunt ook naar dit nummer faxen. Ik krijg het bericht dan als E-mail op mijn 
computer!! 

  
 
Natuurlijk kun je ook "gewoon"bellen. 
 

Het nummer daarvoor is: 072 - 5400674. 
  
  
Groetjes en prettige vakantie, 
  

Michael van Dieken, wedstrijdleider 
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 AGENDA 

   

 vr 18 augustus 00 Kerst de Jongtoernooi 
 za 16 september 00  RDG-DIO - DCIJ 1 

 ma 18 september 00  Ghandi - DCIJ 2 

 za 30 september 00  DCIJ 1 - VAD 

 vr 6 oktober 00  DCIJ 2 - Het Probleem 

 za 14 oktober 00  IDV H.I.Ambacht - DCIJ1 

 Vr 27 oktober 00  DCIJ 2 - Zaandam 

 za 28 oktober 00  DCIJ 1 - Schiedam 

 za 11 november 00  Lepelaar TBA - DCIJ 1 

 za 25 november 00  DCIJ 1 - CAB Holland/DEZ 

 do 30 november 00  Het Oosten - DCIJ 2 

 za 9 december 00  DCIJ 1 - Source+/NDG 

 vr 15 december 00  DCIJ 2 - DDD 

 vr 12 januari 01  DCIJ 2 - Damlust 

 za 13 januari 01  Heijmans Excelsior - DCIJ 1 

 za 27 januari 01  DCIJ 1 - TDV 

 ma 5 februari 01  DDV - DCIJ 2 

 za 7 februari 01 10  PWG ’s-Gravenpolder - DCIJ 1 

 vr 23 februari 01  DCIJ 2 - Purmerend 

 za 10 maart 01 11e  DCIJ 1 - RDC Rijnsburg 

 di 13 maart 01  Almere - DCIJ 2 

   
 De wedstrijden van ons tweede team zijn onder voorbehoud! 

  
   

 
De datum van de volgende IJ’dammer zal op het prikbord in de speelzaal 
verschijnen. 

 
 

Kopij voor de volgende IJ’dammer kunt u inleveren bij: 
 

Jack van Buuren 
Marcel Kosters 

Jesse Bos 
 

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

 
jacstana@wishmail.net 

 



 

 



 

 


