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Voor een partij dammen 
en een goed glas bier: 

 

Op naar  
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VOORWOORD 
 
 
We hebben een bewogen periode achter de rug; de wethouder van sport en 
recreatie van de gemeente Velsen had op aanraden van de brandweer besloten 
dat er niet meer dan 25 personen in ons clubgebouw mochten in verband met de 
brandveiligheid. Er moesten eerst een aantal aanpassingen gedaan worden, zoals 
een nooduitgang, noodverlichting en een brandslang. Dit was naar aanleiding van 
de brand in Volendam en de gemeente wilde geen risico nemen voor het geval 
dat er bij ons een brand uit zou breken. Helaas ging dit zonder overleg met ons en 
kwam het besluit erg rauw op ons dak. Protesteren hielp niet meer en het enige 
dat we konden doen was de schade zo beperkt mogelijk houden. Na overleg met 
de wethouder zegde deze toe dat we een vervangende ruimte kregen en dat de 
periode dat we geen gebruik konden maken van ons clubgebouw zo kort mogelijk 
zou zijn. Die ruimte kregen we al snel, het was geen ideale ruimte zoals we 
gemerkt hebben maar we konden in ieder geval dammen. Gelukkig duurde het 
niet al te lang en konden we na ongeveer vijf weken weer terug in ons eigen 
gebouw. Inmiddels waren daar de aanpassingen gereed en kunnen we nu weer 
veilig dammen. Zo’n  periode in een ander gebouw dammen heeft voor mij in 
ieder geval geleerd dat we erg blij mogen zijn met ons eigen clubgebouw. Het is 
een ideale ruimte om onze sport te beoefenen en om gezellig in de bar nog wat te 
drinken en te kletsen.  
 
Voor degenen onder ons die over moderne communicatiemiddelen beschikken 
kan ik melden dat we op internet nu ook onze eigen  homepage hebben  waarop 
informatie over onze vereniging is te vinden. Willem Winter heeft dit voor ons 
kunnen regelen en zal de informatie zoveel mogelijk actualiseren. Als u nog iets 
hebt, een partij analyse of  een leuke anekdote of zoiets dan kunt u dat bij Willem 
inleveren. Overigens kunt u dat ook doen bij Jack van Buuren, die kan altijd wel 
iets voor het clubblad gebruiken. 
 
De resultaten van onze teams zijn heel wisselend; het tiental doet het goed en is 
zeker van nog een jaar in de eerste klasse van de K.N.D.B., het achttal 
daarentegen heeft het dit jaar erg zwaar en zal waarschijnlijk wel degraderen. Er 
is echter nog een kans dat we erin blijven, hoe dat zit kunt u elders in dit blad 
lezen. 
 

Uw voorzitter, 
Paul Smit 
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Artikel De Hofgeest 18/01/2001 op pagina 6. 
 

Door aangescherpte voorschriften brandveiligheid 
 

Gebruikers gebouw Jan Ligthart in grote problemen 
 
IJmuiden – Negen verenigingen in IJmuiden zijn in 
grote problemen gekomen door de nieuwe 
brandveiligheidsvoorschriften van de gemeente 
Velsen. Naar aanleiding van de brand die in de 
nieuwjaarsnacht woedde in café De Hemel in 
Volendam, heeft Velsen evenals veel andere 
gemeenten het beleid met betrekking tot de 
brandveiligheid in openbare ruimten kritisch bekeken. 
Hieruit is een aantal maatregelen voortgekomen, die 
hebben geleid tot veel commotie. 
In het gebouw Jan Ligthart aan de Eksterlaan 8 in 
IJmuiden zijn negen verenigingen gehuisvest, 
waaronder Damclub IJmuiden, Aquariumvereniging 
Velsen en Vogelvereniging Fauna Lelisena. Alle 
betrokken verenigingen kregen vorige week een 
schrijven van de gemeente Velsen, waarin wordt 
gesteld dat de ruimtes niet voldoen aan alle eisen op 
het gebied van brandveiligheid. Volgens de gemeente 
ligt het in de bedoeling voor het eind van de maand 
februari alle noodzakelijke voorzieningen te treffen om 
de ruimtes weer geschikt te maken voor gebruik. Tot 
die tijd mogen zich niet meer dan 25 personen tegelijk 
in het pand ophouden. “En dat is natuurlijk veel te 
kort”, reageert A. van Roode, secretaris van Damclub 
IJmuiden. Volgens hem zijn er op verschillende 
avonden wel 50 tot 80 mensen in het gebouw 
aanwezig. Dat is nodig, omdat enkele verenigingen 
het gebouw tijdens hun clubavonden met elkaar 
delen. “De schaakvereniging zal op grond van deze 
nieuwe regels moeten verhuizen naar een andere 
speelavond”, constateert Van Roode. Hij vervolgt: ”De 
bridgeclub zou niet eens meer een avond kunnen 
houden, zonder dat het aantal van 25 toegestane 
personen te overschrijden”. 
In een reactie aan het college van burgemeester en 
wethouders vraagt Damclub IJmuiden, mede namens 
de andere verenigingen, om een oplossing. “Wij 
hebben begrip voor de bezorgdheid van de 
gemeente”, zo stelt men. Om vervolgens de vraag te 
stellen: ”Waarom is er voor ons gebouw een 
uitzondering gemaakt?” Men doelt hier op het feit dat 
dezelfde maatregelen gelden voor alle 
schoolgebouwen in de gemeente. Tevens vragen de 
clubleden zich af hoe het mogelijk is dat een 
maximum van 25 personen geldt, terwijl het gebouw 
dat drie klaslokalen omvat, gewoonlijk gebruikt zou 
worden om 90 personen tegelijk les te geven. Ook 
wordt de gemeente het verwijt gemaakt dat zij niet 
veel eerder actie heeft ondernomen. “Er is ruim een 
jaar geleden een inspectie gehouden. Op basis van 
het rapport heeft de gemeente geen actie 
ondernomen. Geen van de betrokken  
 
 

Verenigingen heeft het rapport ontvangen”, aldus Van 
Roode. Hij stelt de gemeente Velsen voor enkele 
tijdelijke maatregelen te nemen. Daarbij valt te denken 
aan het plaatsen van emmers water en extra 
brandblussers. Ook zou een rookverbod kunnen 
worden ingesteld. Zo zou het mogelijk moeten zijn om 
het maximaal aantal toegestane personen te verhogen 
tot vijftig. Ook de Aquariumvereniging Velsen heeft het 
college van Velsen inmiddels aangeschreven. 
Voorzitter A. Ras “Drie jaar geleden hebben wij de 
brandveiligheid van onze locatie al bij de gemeente 
aangekaart. Vorig jaar leek er schot in de zaak te 
komen toen de brandweercommandant een rapport 
heeft opgesteld. Daaruit bleek dat er inderdaad 
maatregelen nodig zijn. Maar de uitvoering van die 
maatregelen heeft de gemeente steeds maar voor zich 
uitgeschoven. Kennelijk moet er eerst iets 
verschrikkelijks gebeuren, zoals nu in Volendam, 
voordat men actie onderneemt”. Ras voorziet een 
enorme schadepost voor de verenigingen wanneer de 
ruimtes nog slechts beperkt toegankelijk zijn. 
“Competities zijn in volle gang, bingoavonden worden 
georganiseerd. Allemaal zaken die geld voor de clubs 
opbrengen. Maar die kunnen nu geen doorgang vinden. 
De vogelvereniging Fauna Felisena kan zelfs helemaal 
niet meer over het pand beschikken totdat de nodige 
maatregelen genomen zijn”.  
Een woordvoerder van de gemeente Velsen zei in een 
reactie dat de voorbereidingen voor het brandveilig 
maken van de locatie al geruime tijd in gang waren. Het 
is wel zo dat, na de ramp in Volendam, de regels 
strakker worden gehanteerd dan vroeger. “De 
verenigingen moeten zich onderwerpen aan de 
gevolgen daarvan”. Woensdagavond  kort na het ter 
perse gaan van deze krant, had wethouder A.Korf een 
gesprek met de betrokkenen over deze kwestie. 
(Raimond Bos) 
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DAMMEN, SOMS ZIT HET MEE, 

 SOMS ZIT HET TEGEN! 
 
 
Bepaald mee zat het in mijn partij tegen Albert Roelofs. Albert had als laatst zet ( 
8-12) gespeeld. Natuurlijk een blunder. Maar deze zet stelde me in staat om één 
van mijn opmerkelijkste overwinningen te behalen. De stand lijkt op een miniatuur 
voor beginners en daar zo opmerkelijk. 

A. Roelofs 

 
J. Apeldoorn 

 
Het tweede fragment is uit de 
bondscompetitiewedstrijd tegen 
Purmerend. 
 
Mijn laatste zet  (14-20)  was een lokzet. 
Aangezien ik na de partij slechts zelden 
met m’n tegenstanders analyseer wat ik 
met of bij het zetje had gezien. Zonder 
de schijven te beroeren komt u er 
ongetwijfeld uit. Wit speelde  33. 44-39 
Mijn hoop was gevestigd op: 
 

33. 30-25 16-21! 34. 25x23  9-14 
35. 27x16 24-30   36. 35x24 13-19 
37. 24x13  8x48 of 50   

 

Er volgde: 
30-24 (19x39) 28x 8 (12x 3) 
38-33 (39x28) 32x21  

 
En er volgde nog: 

 
(14-19) 

21-17 (19-23) 17-12 (23-29) 
12-  7 (29-33)  7-  2 (33-39) 
 2-11 (39-43) 11-16  

 
en Albert gaf op. 
 
 
 

J. Apeldoorn 

 
D. Lust 

 

 
J. Apeldoorn 
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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” 
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UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL 
 
 
In de rubriek van Dukel kwamen alle facetten van het damspel aan bod. Ook de 
opening. Hij zelf hechtte grote waarde aan een gedegen stukkie ter voorbereiding 
van de vele wedstrijden die hij speelde. In 1952 ontving hij van Bizot uit Zwaag 
(niet te verwarren met de Franse oud-wereldkampioen, zelfs geen familie) een 
fraaie studie. 
 
Vanuit de aanvangsstand ging het als volgt: 

1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 16-21 4. 37-32 21-26 
5. 41-37 15-20 6. 30-25 18-23 7. 44-39 17-21 8. 31-27 11-16 
9. 40-34 12-18 10. 34-30 20-24 11. 50-44 10-15 12. 44-40 7-11 

13. 40-34 5-10?          
 
Wit dreigde met 34-29, 27-22 en 18-23, dus is  5-10 logisch.       14.  47-41     1-  7 
Tot zover is alles strikt logisch volgens het sterke wedstrijdspel gespeeld. Wit aan 
zet speelde:  15.   49-44   en zwart krijgt gelegenheid tot het nemen van een 
damcombinatie. Wit die alles doorziet, kan de zwarte dam opvangen. Tot slot 
volgt dan de afwikkeling. 
 

 

 
 

De combinatie waarbij maar liefst 27 
schijven verdwijnen is als volgt: 

15. ..-.. 24-29 16. 33x24 14-20 
17. 25x 5  4-10 18. 5x14 9x49 

Nu maakt wit dam door: 
19. 30-24 19x30 20. 28x19 13x24 
21. 37-31 26x28 22. 38-32 49x47 
23. 32x 1 21x32 24. 39-33 47x29 
25. 1x25 en zwart vervolgt met: 
25. ..-.. 24-30 26. 25x27 16-21 
27. 27x 7  en met  2x11 neemt  

zwart de witte dam weer af met als 
eindstand: wit 6 en zwart 5 schijven. 
 

Een prachtig studie. Misschien iets voor onze ambitieuze jonge D.C.IJ.-ers 
 

J. Apeldoorn 
 



-8- 

HET GROTE BEKERAVONTUUR 
 
 
Kees Pippel deed een jaar of vijf geleden voor het laatst met de beker mee. Zijn 
team werd gediskwalificeerd. Marcel Kosters en Jesse Bos deden drie jaar 
geleden met de beker mee. Hun team werd ook gediskwalificeerd. Martin deed 
vorig jaar nog met Zaandijk met de beker mee. Zijn team overleefde de eerste 
ronde niet omdat hij de enige eerste klasser was. In de wintermaanden van het 
vorige jaar (volgens sommigen ook vorig millennium) ontstond het onzalige plan 
om deze vier cupfighters in één team te verenigen. Het resultaat moest een team 
zijn dat de wereld op zijn kop deed staan. En dat werd het. 
 
Het begon op een regenachtige vrijdagavond. Het clubgebouw was geheel 
verlaten. Geheel? Nee, er waren nog zeven mensen. Twee van die zes waren 
barkeeper. Een was brandwacht. De overige vier waren de mensen die een 
hoofdrol in dit verhaal zullen spelen. Deze vier mensen wachtten op hun 
tegenstanders, de leden van Hiltex 2. Op het formulier stonden 4 totaal 
onbekende namen, dus de vier hadden geheel geen vrees voor hun 
tegenstanders. Er werd zelfs gespeculeerd dat er helemaal geen team zou komen 
omdat Hiltex 1 al verstek had laten gaan, maar nee, om veertien minuten voor 
acht ging de deur van het gebouw open en klonk de stem van nationaal 
grootmeester Hein Meijer. Na hem kwamen niemand minder dan GMI Johan 
Bastiaannet, MN Cock van Leeuwen en eerste klasser Peter van Heun binnen. 
Onbevreesd namen zij plaats achter de borden om het ineens nietige IJmuiden 
even de les te lezen. Bastiaannet tegen van de Vlis, Van Leeuwen tegen Bos, 
Van Heun tegen Kosters en Meijer tegen Pippel. Op dat moment kregen enkele 
IJmuidenaren last van een plotseling opkomende benauwdheid. Snel werd Verdel 
gebeld om te vragen of dit allemaal wel zo kon. Verdel gaf echter geen kik, dus 
moest aangetreden worden tegen landskampioen Hiltex op oorlogssterkte. 
 
De wedstrijd begon met een rappe overwinning van Bastiaannet op van de Vlis. 
Na ongeveer drie uur spelen hadden Kosters en Pippel een slechte positie 
verkregen. Alleen Bos had een stand verkregen waarin nog niets beslist lijkt. In 
het vierde uur zou echter alles anders worden. Het begon met de partij op bord 
drie. Van Leeuwen was in onoverkomelijke tijdnood gekomen. Het enige dat Bos 
hoefde te doen was na iedere zet een flinke ram op de klok geven. Het vlaggetje 
van de nationale meester zou vanzelf wel vallen. Ironisch genoeg gebeurde dat 
op het moment dat de stand onvermijdelijk remise was. Toen stond het 2-2. 
Kosters zijn partij zeer bekwaam opgebouwd. Hij had ervoor gezorgd dat zijn 
tegenstander zo goed kwam te staan dat hij niet kon kiezen tussen de 
verschillende winstvarianten, begon te twijfelen en uiteindelijk zelfs verloor. Tegen 
iedere redelijke verwachting in won Marcel dus.  En toen was er nog Pippel. De 
eindspelkenner wist na een magnifieke verdediging een zwaar bevochten punten 
binnen te halen. Daarmee had IJmuiden dus Hiltex met 5-3 verslagen! 
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Na IJmuiden stond het nietige Zaandam op het programma. De inmiddels zeer 
zelfverzekerde DCIJ-ers moesten deze wedstrijd natuurlijk wel even winnen. 
Sterspeler van Dijk was inmiddels ook weer wedergekeerd na een eenmalige 
absentie. Zaandam werd ook overtuigend verslagen. Op papier dan. Van Dijk 
maakte zijn faam meer dan waar met een fraaie overwinning op Foks. Ook Pippel 
hield geen spaan meer heel van Holkamp jr. Alleen Kosters en Bos, die in de 
vorige ontmoeting voor de zo belangrijke winstpartijen hadden gezorgd lieten het 
even afweten. Bij Bos gebeurde dit: 
 

J. Bos 

 
E. v.d. Vlies 

18. ..-.. 12-17? 19. 22-18 13x22 
20. 37-31 26x28 21. 39-34 28x30 
22. 35x 4 22-28 23.   4-31  7-12 
24. 29-24? 20x29 25. 31-27 25-30 
26. 37x 9  3x14    

 
Na deze achterlijke gang van zaken 
besloot Bos maar remise aan te bieden 
dat door de witspeler ten onrechte 
dankbaar werd ontvangen. Kosters 
presteerde ongeveer hetzelfde, alleen 
zag zijn tegenstander het allemaal niet. 
Uiteindelijk was 2-6 de uitslag. 

 
In de volgende ronde staat het Diemense DDV te wachten. Het is een 
hoofdklassenteam dus er zal met 6-2 gewonnen moeten worden. Als die wedstrijd 
een overwinning oplevert is plaatsing voor de nationale beker een feit. Helaas is in 
de eerste twee ronden al zoveel geluk gebruikt dat het waarschijnlijk nu op is. 
 

J.Bos 
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ONDERLINGE COMPETITIE 

SEIZOEN 2000 / 2001 
 

 
 

 W 
GEM. 
W.P. 

TOT. 
 W.P. 

1.  C. Pippel 9 1.475 13.275 

2.  W. Winter 14 1.468 20.550 

3.  J. Bos 12 1.342 16.100 

4.  M. Kosters 17 1.260 21.425 

5.  M. van Dieken 15 1.255 18.825 

6.  R. Tielrooij 14 1.207 16.900 

7.  E. Holkamp 13 1.183 15.375 

8.  C. v.d. Vlis 15 1.052 15.775 

9.  A. Roelofs 13 1.048 13.625 

10.  M. van Dijk 12 1.033 12.400 

11.  R. Hühl 15 1.022 15.325 

12.  J. Apeldoorn 12 1.017 12.200 

13.  P. Kok 14 1.000 14.000 

14.  L. Binkhorst 17 943 16.025 

15.  P. Smit 15 922 13.825 

16.  F. Elzenga 10 900 9.000 

17.  C. v.d. Steen 17 896 15.225 

18.  P. Pippel 11 880 9.675 

19.  B. van Bakel 16 844 13.500 

20.  G. Rink 13 698 9.075 

21.  G. Schol 10 630 6.300 

22.  H. von Grumbkow 14 564 7.900 

23.  M. Dernier 15 385 5.775 

  A. van Roode 2 1.775 3.550 

  St. Tuitel 7 968 6.775 

  Jet Kok 5 955 4.775 

  K. de Vries 7 639 4.475 

  G. vader 5 485 2.425 

  R. Bouwer 7 361 2.525 
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HTTP://WWW.IJMUIDEN.NL/ 
 
 
Oftewel damclub IJmuiden op internet. Als je als damclub een beetje serieus 
genomen wilt worden en ook nog een nieuw halfbakken bestuurslid krijgt als 
manager Cybercenter dan moet er natuurlijk wel wat gaan gebeuren op dat 
gebied. Even vriendje Henk de Leur gecontact, die beschikt over de site 
www.ijmuiden.nl en gevraagd of we wat hem betreft daar gebruik van mogen 
maken. Jullie weten dat ik altijd erg aardig ben tegen iedereen (okay, niet tegen 
iedereen) en dus mocht het. Prachtig natuurlijk, een adres waar je je vingers bij 
aflikt. Een ander vriendje, vriend Harry (eigenlijk meer een vage kennis) was 
bereid tegen de somma van veel bier de website in elkaar te steken. 
 

 
Dit is Harry 

Op vrijdagavond, als we de hiernaast 
staande meneer dronken aan de bar 
zien hangen, wel dat is die meneer van 
de website. Duikmaatje van me en 
volstrekt niet serieus mee te praten. 
Eigenlijk drink ik ook alleen bier met 
hem. 
De vraag is nu natuurlijk, wat gaan we 
doen met onze website? In eerste 
instantie reclame maken voor ons 
cluppie. 

In tweede instantie wordt het een informatiepunt. Als u denkt, moet ik dammen 
vanavond en uw agenda is niet bijgewerkt, dan belt u niet meer, maar kijkt u op de 
website. Verplicht! En probeer vooral niet mij te bellen, want ik verwijs u gewoon 
naar de website. En verder wordt natuurlijk de democratie op deze wijze versterkt. 
Als u het niet eens bent met het bestuur, stuurt u een berichtje naar Harry en die 
zet alle nieuwste roddels gewoon op internet. Kijk, dat doet u natuurlijk niet als ik 
mogelijk voorzitter zou worden, maar zolang Paul voorzitter is mag dat best. Nu 
nog wel, later gaat de censuur er op. 
Het viertal heeft laatst een fantastische prestatie geleverd door Hiltex klop te 
geven. Zoiets hoort de volgende dag op de website te staan en alle DCIJ-leden 
vallen elkaar de volgende dag huilend in de armen als ze het nieuws vernemen. 
Zo gaat dat. Mijn stukkies worden na elke wedstrijd meteen gefabriekt en 
gepubliceerd en zo weten wij allemaal heel snel met hoeveel we nu weer hebben 
verloren. Als we gewonnen hebben dan ben ik niet zo snel, want dan ga ik met 
Harry bier drinken. 
Beste mede clubleden. Verzin wat. We hebben nu een website. We kunnen 
publiceren wat we willen en doen wat we willen. Gebruik uw fantasie en kom met 
voorstellen. 
 

Wim Winter 
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DE JEUGD 
 
Na en lange periode van afwezigheid is 
de jeugdleider weer terug van vakantie 
en andere zaken die even voorrang 
hadden. In de tussentijd heeft Peter 
Pippel de zaken waar genomen. Sander 
en Johan zijn inmiddels onderweg om 
meesters van het klassieke spelgenre te 
worden, terwijl Ingmar de beginsels van 
het damspel al aardig onder de knie 
begint te krijgen. Binnenkort is het 
Noord Hollands kampioen sneldammen 
in Purmerend en kunnen de jongeren 
hun kunsten gaan vertonen om het 
echie. Informatie over dit toernooi volgt 
spoedig. 

Dan nog een opgave: 

 
Wit speelt en wint 

Jesse Bos, jeugdleider. 
 

HEIJMANS EXCELSIOR-IJMUIDEN 13-7 
 
 
We moesten helemaal naar Brabant en dat is ver weg en ik had nog een beetje 
een kater en toen moest ik spelen tegen een dame in het leer, een dame met een 
zwart leren pakje aan. U begrijpt, beste lezer, dat ik daar moeite mee heb. Trillend 
ging ik aan het bord zitten en toen ik ook nog door kreeg dat deze dame al zeven 
keer kampioen van Nederland was geweest kon je mij opdweilen. 
 

Wim Winter 

 
Karen van Lith 

 
Toch kreeg ik door grandioos spel nog 
de volgende kans. Ik speelde hier 
 (26-31), maar als ik nu (17-21) had 
gespeeld sta ik toch aardig gewonnen. 
Ik dreig met  7-11, dus moet er dam 
gehaald worden met ( 6- 1). Ik speel dan 
41-47 en als de dam naar 29 slaat, 
speel ik de dam naar 38 en win door 
(33x42) en 24x22. Ook de andere 
mogelijkheden voor wit gaan fout.  
 
Geweldig, maar ja dat leren pakkie, hè. 

 



-13- 

Marcel speelde tegen grootmeester van der Kooij, beroepsdammer en het precies 
het voorbeeld waarom je vooral geen profdammer moet worden, armlastig en 
ongelukkig. Marcel speelde een uitstekende partij en ging in tijdnood de boot in. 
Stomme plakker en volgens mij nergens voor nodig. Martin speelde tegen van 
Ballegooijen, ook iemand met een rating van boven de 1400 en velen malen 
spelend in het kampioenschap van Nederland. Volgens mij wist Martin dat niet, 
want anders speel je niet zo onbevangen op winst. Martin won dus gewoon. Kijk 
die mentaliteit hebben we nodig bij DCIJ. Gewoon op winst spelen en niet bang 
zijn. Wat kampioen van Nederland? Van je eigen kracht uitgaan. Geweldig. 
Sindsdien heb ik een zwak voor Martin. Jesse speelde tegen Frank Teer een 
aanvalspartij en verloor deze. Fout natuurlijk. Als je een aanvalspartij speelt win je 
die, anders moet je geen aanvalspartij spelen. Dat zijn de regels en Jesse moet 
zich natuurlijk wel aan de regels houden.  
 
Kees Pippel speelde tegen Bram 
Vermeulen van Neerlands Hoop in 
Bange Dagen. Kees toverde hier de zet 
dam 48-43 tevoorschijn en Bram lag 
onder de tafel van het lachen en kwam 
natuurlijk met 35-30. Het was dan ook 
de 13e van de maand. Cees kon zich 
meteen gaan melden, want ik zag het 
gebeuren. 
 
Elbert had bijna remise. Ik was toch wel 
tevreden over Elbert. Hij speelde zoals 
hij moet spelen, maar zijn tegenstander 
kreeg net even teveel grip op de stand. 

Kees Pippel 

 
A. Vermeulen 

 
Jacqueline stond volgens mij uitstekend. Ze had een doorbraak genomen en had 
een goede stand, maar begon ineens zomaar een schijf weg te geven. Ze dacht 
zeker dat het Sinterklaas was. Onze penningmeester speelde remise. Op zich in 
orde, alleen zat er volgens mij meer in. Er zal wel tijdnood meegespeeld hebben, 
maar volgens mij had Albert moeten winnen. Minder zuinigjes, svp!!! Pakken die 
winst. Michael won op prachtige wijze van de heer Kalpoe.  Zo mooi dat ik het 
maar niet laat zien. Geeft niet Michael, de punten waren binnen. Sinds ik in de 
competitie verloor van Michael heb ik enig respect voor hem gekregen. Joop 
speelde keurig remise tegen Balak. Kortom we hadden weer lekker verloren. 
Opvallend was de uitstekende sfeer toen we weggingen. Het leek wel alsof we 
gewonnen hadden. IJmuidenaren houden behalve anderen ook zichzelf voor de 
gek. 

Wim Winter 
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1E KLASSE A 
 
 
 

1e klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bp 

1.  Schiedam ** 10 12 12 10 . 9 17 13 11 12 14 10 16 120 

2.  RDC 10 ** 10 10 16 8 14 . 11 12 13 11 10 15 115 

3.  Heijmans Excelsior 8 10 ** 7 11 11 13 13 . 13 13 14 10 15 113 

4.  TDV 8 10 13 ** 13 9 8 17 12 . 11 12 10 13 113 

5.  CAB Holland/DEZ 10 4 9 7 ** 10 . 11 15 11 11 12 10 12 100 

6.  IDV H.I.Ambacht . 12 9 11 10 ** 12 9 9 13 10 10 10 11 105 

7.  RDG-DIO 11 6 7 12 . 8 ** 9 10 11 14 14 10 11 102 

8.  IJmuiden 3 . 7 3 9 11 11 ** 13 15 6 10 10 9 88 

9.  PWG 's-Gravenpolder 7 9 . 8 5 11 10 7 ** 10 11 13 10 8 91 

10.  Source+NDG 9 8 7 . 9 7 9 5 10 ** 11 10 10 4 85 

11.  VAD Amsterdam 8 7 7 9 9 10 6 14 9 9 ** . 10 3 88 

12.  Lepelaar TBA 6 9 6 8 8 10 6 10 7 10 . ** 10 3 80 
 

Topscorers D.C.IJ. 1 Rating W P 
Tegen 
rating Bord 

36.  Kees Pippel 1360 10 11 1200 4,6 

38.  Michael van Dieken 1099 10 11 1183 7,0 

41.  Martin van Dijk 1127 10 11 1159 6,0 

42.  Joop Wind 1193 10 11 1103 8,3 

45.  Willem Winter 1255 8 10 1227 4,5 

96.  Jesse Bos 1098 10 7 1312 3,5 

97.  Elbert Holkamp 1064 10 7 1246 4,5 

98.  Marcel Kosters 1109 10 7 1219 5,0 

107.  Jacqueline Schouten 1137 10 6 1251 5,1 

124.  Albert Roelofs 1039 9 4 1177 7,0 

135.  Cees van der Vlis 1098 2 2 1307 2,5 

147.  Cees van der Steen 1051 1 1 1256 6,0 
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PUBLIC RELATIONS 
 
Onlangs werd ik door een clublid benaderd of ik in de nabije toekomst de P.R. van 
de damclub wilde verzorgen. Een klus die ik geenszins ambieerde maar die mij 
wel leuk leek. Ter voorbereiding van deze breed omvattende taak, bracht ik een 
bezoek aan de “Halve Maan”. Een etablissement waar ik me bepaald niet op m’n 
gemak voel. Maar ja, voor D.C.IJ. en de goede zaak moet je het nodige ongemak 
op de kop toe nemen. 
 
Het was zaterdagmiddag zo rond een uur of vijf. Een bont gezelschap van 
beiderlei kunnen vulde de kroeg. De meeste aanwezigen hadden de midlifecrisis 
al enige jaren achter zich liggen maar dat viel in de duistere kroeg nauwelijks 
waar te nemen. Zeker niet als je het bier en de wijn rijkelijk laat vloeien en je 
besprenkelt het geheel met een flinke dosis parfum. Als de gezelligheid het 
hoogtepunt bereikt voelt iedereen zich minstens twintig jaar jonger. Wim Koster de 
uitbater van de “Halve Maan” stond, in smetteloos zwart gekleed, naast de deur 
die toegang tot de toiletten verschaft. Met zijn karakteristieke roze kop en de 
armen over elkaar staarde hij naar de tafel in de hoek waar een tweetal mannen 
aan het dammen waren. Bij tijd en wijle knikte hij goedkeurend. Toen hij mij 
ontwaarde wenste hij uitnodigend met zijn hand. Men zijn op het lijf geschreven 
geaffecteerde stem zei hij: “Dat knaapje heeft talent”. 
Korte tijd later had ik plaatsgenomen op het gammele meubilair en tegenover me 
zat wat men noemt een “oudere jongere”. Hij had lang zwart krullend haar tot over 
zijn schouders dat echter lang niet in aanraking was geweest met water en 
shampoo. Hij keek wat glazig uit zijn ogen. Zo’n blik die bij ons dammers maar al 
te bekend is. Ik wist niet goed wat te doen, kon deze knaap goed dammen of kon 
ik hem inmaken en moest dat dan ook. De tweestrijd dammen - P.R. brandde in 
alle hevigheid los. Och, laat ik maar beginnen. We hadden nog maar amper zo’n 
set of tien gespeeld en ik tuinde al in een één om twee. De duisternis kon ik 
nauwelijks als excuus aanvoeren. Even verder in de partij stond ik totaal verloren. 
Van armoede moest ik een schijf offeren. Wim Kosters gezicht zag een mengeling 
van vertwijfeling en bewondering te zien. Met andere woorden hij begreep er niets 
meer van. 
En toen gebeurde het wonder. Met twee schijven meer stond mijn tegenstander 
plotseling verloren. Ik had u graag het verloop van deze partij getoond, maar 
helaas, ik word bij ons edele spel niet gehinderd door een goed geheugen dus 
kan ik u niet laten meegenieten van al dit fraais. 
Willem Koster glom van trots toen de knaap mij de hand schudde. Maar ik was 
vertwijfeld. “Wat was de winst van deze P.R.-daad? Had ik iemand voorgoed van 
het dammen verlost of had D.C.IJ. de goede contacten met de “Halve Maan” 
aangehaald. De toekomst zal het leren. Voor mij houdt het in dat ik in het belang 
van D.C.IJ. nog vaak de “Halve Maan” moet bezoeken. Het leven is afzien, zeker 
voor een bewogen P.R.-man. 

Jan Apeldoorn 
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HET ACHTTAL 
 
Met nog een wedstrijd te gaan (als u dit leest is die misschien ook al gespeeld) 
ziet het er slecht uit. Degradatie is waarschijnlijk maar nog niet een feit. Hoe dat 
zo gekomen is leest u in dit verslag. Zoals u in de vorige twee nummers van de 
IJ’dammer heeft kunnen lezen hebben we van Gandhi, Zaandam en D.D.D. 
verloren en wonnen we van Het Oosten. De drie wedstrijden die we daarna 
hebben gespeeld verloren we helaas ook. 
  
Eerst was daar de wedstrijd tegen Damlust. Daarin  was het  Piet Kok die als 
eerste zijn tegenstander de hand moest geven en daarna verloren  Cees van der 
Steen en Frans Elzenga ook hun partij zodat we al tegen een 6-0 achterstand aan 
keken en het ergste moesten vrezen.  Jan Apeldoorn hield zijn tegenstander op 
remise en daarna was het Leo Binkhorst die de spanning nog een beetje 
terugbracht door zijn tegenstander te verslaan. Zelf kwam ik niet verder dan 
remise, maar wist Rien Hühl de spanning weer helemaal terug te brengen door te 
winnen en de marge tot twee punten terug te brengen. Op dat moment had Cees 
van der Vlis goede mogelijkheden op winst en zouden we dus nog gelijk kunnen 
komen. Het was inmiddels 23.30 uur en onze tegenstanders wilden naar huis en 
de tegenstander van Cees wilde de partij afbreken, hier ging Cees mee akkoord 
om zelf ook in alle rust de weg naar winst in deze partij te vinden. Helaas waren 
we niet goed op de hoogte van de reglementen, die bepalen namelijk dat de partij 
binnen tien dagen uitgespeeld moet worden en dat anders er een remise wordt 
genoteerd. U snapt het al, die partij is niet binnen tien dagen uitgespeeld 
waardoor we deze wedstrijd uiteindelijk met 7-9 hebben verloren. Een protest bij 
de bond haalde niets uit, de reglementen worden nageleefd.  
 
De volgende wedstrijd was uit tegen D.D.V., een sterk team dat ook nog eens 
gebruik maakte van een tactische opstelling door hun sterkste spelers op de 
laatste twee borden neer te zetten. Dat waren dan ook de twee die voor de winst 
zorgden door Rien Hühl en Gerrit Rink te verslaan, verder speelden Cees van der 
Vlis, Frans Elzenga, Cees van der Steen, Jan Apeldoorn en Piet Kok remise en 
noteerde ik de enige winstpartij aan onze kant. 
 
In de wedstrijd tegen Purmerend ging het helemaal mis, wisten we vorig seizoen 
nog van hen te winnen, deze keer hadden we geen schijn van kans. Cees van der 
Vlis, Cees van der Steen, Frans Elzenga en Piet Kok verloren hun partij. De 
anderen (Leo Binkhorst, Jan Apeldoorn, Rien Hühl en ikzelf) kwamen niet verder 
dan remise. 
 
We hopen de laatste wedstrijd tegen hekkensluiter Almere nog te winnen zodat 
we het seizoen nog een beetje positief kunnen afsluiten.  Want als we de stand 
bekijken dan is nog niet alle hoop verloren omdat Damlust slechts twee punten 
boven ons staat en zijn nog tegen Gandhi en D.D.V. moeten spelen, het is niet 
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onwaarschijnlijk  dat zij die twee wedstrijden verliezen waardoor wij ons toch nog 
kunnen handhaven. Maar dat moeten we dus wel met goede cijfers winnen van 
Almere! 
 
Overigens is het wel positief dat er binnen het team een goede sfeer heerst en 
ondanks al die verloren wedstrijden het toch telkens weer gezellig is. 
 
 

Prov. Hoofdklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 W P BP 

1.  Gandhi Amsterdam ** 10 8 10 10 13 . . 10 13 7 13 74 

2.  D.D.D. Alkmaar 6 ** 12 . 11 7 8 13 11 10 8 11 78 

3.  Zaandam 8 4 ** 7 . 10 12 9 11 14 8 11 75 

4.  Het Probleem Hoorn 6 . 9 ** 11 8 5 11 10 9 8 11 69 

5.  Purmerend 66 6 5 . 5 ** 9 8 9 12 9 8 9 63 

6.  D.D.V. Diemen 3 9 6 8 7 ** 10 . 9 10 8 9 62 

7.  Het Oosten . 8 4 11 8 6 ** 9 6 11 8 8 63 

8.  Damlust . 3 7 5 7 . 7 ** 9 9 7 4 47 

9.  D.C. IJmuiden 2 6 5 5 6 4 7 10 7 ** . 8 2 50 

10.  Almere 3 6 2 7 7 6 5 7 . ** 8 0 43 
 

               

Ronde 5  22 jan. 2001 Damlust    - Gandhi Amsterdam  

Ronde 9  12 mrt. 2001 D.D.V. Diemen  - Damlust    

Ronde 9  13 mrt. 2001 Almere    - IJmuiden 2   

Ronde 9  13 mrt. 2001 Purmerend '66  - Zaandam    

Ronde 9  13 mrt. 2001 Het Probleem Hoorn - D.D.D. Alkmaar  

Ronde 9  15 mrt. 2001 Het Oosten   - Gandhi Amsterdam  
 
 

Paul Smit. 
 
 
 

MUTATIES 

 
Helaas moeten wij mededelen dat ons jeugdlid T. Zwart per 1 januari 2001 het 

lidmaatschap heeft opgezegd. 
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BIJ HDC 
 
 

Jan Kloes 

 
Marcel Kosters 

Laatst speelde HDC tegen BDC en 
verloor, maar de remise van Stein  
tegen de sterke Theo van Wort werd 
door vriend en vijand,  niet in de laatste 
plaats door Theo zelf, gewaardeerd: 
Naast de vertrouwde en gezellige 
bargeluiden die door de klapdeuren 
naar binnen stroomden – HDC-ers zijn 
sportieve verliezers – klonken dan ook 
de begeesterde analyses en tips die 
Theo over Stein uitstortte. Temidden 
van al die gezelligheid echter waren Jan 
Kloes en ik al gauw de laatste die nog 
(verbeten) bezig waren, we komen erin 
na 24.  ..-..  25x14. 

 
Winnen was de opdracht, dus: 25.  36-31  18-23  (gaat in op de uitdaging) 
 26.  44-40  (verhindert  9-13  met  33-29  (22x35)  29x20  met op (10-15)?  
31-27-22 als pointe). 26.  ..-.. 11-16  27. 41-36  10-15   28. 39-34   7-11  29. 34-29 
Het tijdelijke karakter van de kettingstelling komt aan het licht. 
29.    ..-..   23x34 30. 40x29 19-24 31. 29x20 15x24 32. 45-40 14-20 
33. 40-34 20-25 34. 49-44 9-14 35. 33-29! Door deze terugruil zit 

zwart met een  zorgenkindje (22), op bijvoorbeeld bezetting van veld 12 volgt op 
het juiste moment de rendabele hekstelling met 32-27.  35.  ..-..  24x33 
36. 28x39  14-19  37. 34-29  Gespeeld om de opmars (19-23) met de dreigende 
afwikkeling (23-28) en (22-27) uit de stand te halen.  38.  ..-..  19-24. ((12-18) is 
geen beter alternatief, 32-27 wordt dan uitgesteld tot de ruil (18-23) niet meer 
mogelijk is). Het vervolg: 
38. 29x20 25x14 39. 39-34  2- 7 40. 34-30 14-20 41. 44-39 8-13 
42. 39-34 13-19 43. 34-29 12-18   

Na direct (20-25)  29-24 een mars naar 2. 
44. 30-25 19-24 en even later won wit. Merk op dat de combinatie met 
44. ..-.. 7-12 45. 25x23 22-27 46. 31x13 12-18 47. 23x21 16x27 

te duur is en tot een gewonnen overmachteindspel leidt. 
 
We blijven bij HDC, waar Roel Janssen, die net in Haarlem woont, een kijkje 
kwam nemen op de clubavond.  Na een paar spannende vluggertjes besloten we 
een ‘echte’ partij te gaan spelen en na een gewaagde opening van vooral Roels 
zijde kwam de volgende stand op het bord die enkel nog om klappertechnische 
redenen interessant is…
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28. 29-23! 18x29 29. 42-37 12-18 

(alle andere zetten waren  verhinderd, 
iets langer houdt zwart het nog vol als 
hij terugoffert met 29-34, maar dan volgt 
( 4-10) en (45-40) met onafwendbare 
damzetjes.  
 
Het leuke einde luidde: 

30. 28-23 19x28 31. 32x 1 21x34 
32. 1-12! 29x33 33. 12x10 4x15 
34. 25x12     

 
En zwart geloofde het wel. 

 

 
 

 

FRAGMENTEN 
 
 

Willem Winter 

 
Albert Roelofs 

Ik speelde hier: 
 

27. 39-33 21-26 28. 33x24 26x37 
 
Willem ging rustig naar de bar  overtuigt 
van zijn sublieme stand. Ineens zag ik 
schijfwinst  voor mij in deze stand: 
 
 29. 30-25!!!   ‘Weet je het wel zeker?’ 
Zij hij na terugkomst achter het bord. 
Het is minimaal schijfwinst zij ik. 
 

29. ..-.. 14x34 30. 28x19 13x24 
(verplicht anders volgt 38-33 met dam) 
31. 38-33! 39x28 (weer verplicht) 

 

32. 32x21 16x27 33. 41x21  
‘Zo’n combinatie heb ik nog nooit gezien’ zij Wim vol bewondering. 
Helaas, de winst werd met name door tijdnood niet gegund. Remise dus, jammer. 
 

Albert. 
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AGENDA 
za 10 maart 2001 DCIJ 1 - RDC Rijnsburg 
di 13 maart 2001 Almere - DCIJ 2 
vr 16 maart 2001 Bekerwedstrijd  D.C.IJ. - D.D.V. 
za 17 maart 2001 V.H.S. 1 - Kijk Uit 1 
vr 23 maart 2001 Kijk Uit 2 - Pat Mat 2 
       
di 3 april 2001 Bloemendaal 6 - Kijk Uit 3 
za 7 april 2001 Kijk Uit 1 - Bloemendaal 1 

vr 13 april 2001 Paaseieren sneldam - schaaktoernooi 
vr 27 april 2001 Kijk Uit 3 - H.W.P. 4 
       
vr 11 mei 2001 Z.S.C./Saende - Kijk Uit 3 

za 12 mei 2001 De Zwarte Pion 1 - Kijk Uit 1 

vr 25 mei 2001 
Jaarvergadering D.C.IJ. 

Algemene voorjaarsledenvergadering Kijk Uit 

     
vr 19 augustus 2001 Kerst de Jong toernooi 
za 15 september 2001 1e ronde nationale competitie 
za 26 september 2001 2e ronde nationale competitie 
za 13 oktober 2001 3e ronde nationale competitie 
za 27 oktober 2001 4e ronde nationale competitie 
za 10 november 2001 5e ronde nationale competitie 
za 24 november 2001 6e ronde nationale competitie 
za 8 december 2001 7e ronde nationale competitie 
za 5 januari 2002 8e ronde nationale competitie 
za 19 januari 2002 9e ronde nationale competitie 
za 2 februari 2002 10e ronde nationale competitie 
za 16 februari 2002 11e ronde nationale competitie 
       
 

Het verschijnen van de volgende IJ’dammer is 25 mei 2001. 
Kopij kunt u inleveren bij tot en met vrijdag 18 mei (liefst eerder) bij: 

 
Jack van Buuren,  Marcel Kosters  of  Jesse Bos. 

 
 

E-mailen heeft de voorkeur! Stuur deze over de elektronische snelweg aan: 
jacstana@wish.net 

 
 
 
 
 



 



 

 


