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20E JAARGANG NR. 2 OFFICIEEL ORGAAN 

MAART ’04 DAMCLUB IJMUIDEN 

 OPGERICHT 15 FEBRUARI 1925 
           
           

           

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR: 
           
 Voorzitter: W. Winter  Secretaris: M. van Dijk  
 Julianakade 40, 1972 PN   IJmuiden  Blaasbalgstraat 66, 1544 CX  ZAANDIJK  
 w.winter@quicknet.nl  0255-520931  mbvandijk@planet.nl  075-6216588  
           
 Penningmeester: J. Bos  Redactie IJ’dammer J.H. van Buuren  
 Lange Nieuwstraat 299, 1972 GK IJmuiden  Sliedrechter Aak 1, 1991 XH  Velserbroek  
 jessebos@science.uva.nl  06-24145316  IJdammer@hetnet.nl  023-5390518  
           

           
 Competitie leider: C.L. Pippel  Jeugdleider: vacant  
 VoiceMail clubgebouw  0255-510274  Wim Winter vervangt  
       
         
           

           
 Clubavond: Elke vrijdag in het gebouw “Jan Ligthart”     
  Eksterlaan 8, 1971 KS  IJmuiden  0255-510274     
 Aanvang: Senioren: 19.30 uur        
  Roken is toegestaan na 22.00 uur     
           

           
 Contributie: Senioren: € 86,-  Junioren: € 45,-  
  Senioren 65+: € 63,50  Aspiranten: € 27,-  
  1

e
 jaar senioren: € 63,50  Pupillen: € 15,-  

  Studenten t/m 22 jaar: € 63,50  Schooldamjeugd: € 13,-  
  Donateurs: € 22,70     
           
 Abonnement IJ’dammer:  € 12,-  Leden en donateurs: gratis  
           
 Bankrekening: 38.36.52.839, t.n.v. Damclub IJmuiden te IJmuiden  
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1 Bestuur 30 Het lentejeugddamtoernooi  Wim W. 
2 Inhoud 31 Zondagsjeugd Wim W. 
3 Van de voorzitter Wim W. 31 Leuk grapje Cees v.d. S. 
5 Peter Pippel DCIJ-er van de maand 32 Stijn Stijn T. 

6 Ratinglijst 2003 Jan A. 34 Bekerteam bekert verder Martin v. D. 
7 Kerstdammen 2003 Martin v. D. 36 Kosters kookboek Marcel K. 
9 Geoorloofde middelen Jan A. 39 Wat is er met mij aan de hand Jan A. 

10 Halve finale NK 2004 Martin van D. 41 Onderlinge competitie Kees P. 
13 Een jaartje chaos Jesse B. 42 CAB Holland/DEZ - DCIJ 1 Wim W. 
20 Uit de plakboeken van Dukel Jan A. 45 DCIJ 1 - TDV Wim W. 
22 Fragmenten  Albert R 48 Hiltex 2 - DCIJ 1  Albert R. 

24 Mutaties 50 Stand DCIJ 1 
25 Jack van Côte d’Or Jack de C. 51 Het Achttal Paul S. 
27 Probleem voor de DCIJ-er  Rens de J. 54 Stand DCIJ 2 

28 Voor de jeugd  Wim W. 56 Agenda 

    

 
 
 

De Damnotatie uitgelegd 
 

Zwartspeler 

6

16

26

36

46

1

11

21

31

41

7

17

27

37

47

2

12

22

32

42

8

18

28

38

48

3

13

23

33

43

9

19

29

39

49

4

14

24

34

44

10

20

30

40

50

5

15

25

35

45

 
Witspeler 

 
 
De nummering begint altijd linksboven 
bij de zwarte schijven. Een zet van veld 
1 naar veld 7 ziet er zo uit: 1- 7. 
 
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. 

 
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 2003-2004 is al bijna weer ten einde. Het eerste en het tweede zijn 
inmiddels uitgespeeld. Het eerste heeft uitstekend gepresteerd en is derde 
geworden en dus gepromoveerd. We zijn dus weer in de hoofdklasse 
terechtgekomen. Dat is weliswaar nog geen ereklasse, maar we gaan vooruit. In 
de sport is er altijd succes en verlies en het verlies ligt dit jaar bij het tweede team 
dat gedegradeerd is. 
 
In de persoonlijke wedstrijden ligt het hoogtepunt van het afgelopen seizoen bij de 
winst van Martin van Dijk in het Kampioenschap van Noord-Holland. Een 
uitzonderlijke prestatie van de nog zeer jonge Martin en ik ben er van overtuigd 
dat hij zal doorstoten naar de landelijke top. Van Jesse verwacht ik eigenlijk 
hetzelfde als hij tijd kan vrijmaken naast zijn werk en meer tot rust komt. In de 
wedstrijden van het eerste liet hij bij mij een uitstekende indruk achter. Jacqueline 
Schouten heeft zich kranig geweerd in de halve finales van het Kampioenschap 
van Nederland voor dames en zich nu dus ook geplaatst voor de finale.  
 
Bij de junioren hebben we naast Stijn nu ook Casper Remeijer en Feroz Amirkhan 
als uitzonderlijke talenten zien binnenkomen. Zij doen nu mee aan de onderlinge 
op vrijdagavond. Voor onze eigen jeugd heb ik een aantal dammers nodig die om 
19.00 uur willen beginnen. De tweeling Michiel en Bart en Nick en Jasper zijn de 
echte jeugd zo langzamerhand ontstegen en ik wil graag dat zij nu ook aan de 
onderlinge gaan deelnemen. Maar ze zijn natuurlijk nog te jong om het laat te 
maken. En daarom zoeken we een aantal vrijwilligers die een verkorte partij willen 
spelen. 
 
Marcel Kosters wordt of is al secretaris van de KNDB. Dit is voor onze vereniging 
zeer goed. We zitten nu dicht bij het vuur en de lijnen worden dus zeer kort. 
Marcel heeft ook een aantal interessante ideeën en daar moeten we ons voordeel 
mee gaan doen. 
 
Rens de Jong uit Velsen-Zuid maakt prachtige problemen en heeft ons clubblad 
min of meer uitgekozen om zijn problemen te publiceren en ik moet zeggen, daar 
zijn we zeer trots op. Een teken dat we met ons clubblad op de goede weg zijn. 
 
Ank heeft al heel lang geleden aangegeven dat dit seizoen haar laatste jaar als 
clubhuisbeheerder zal zijn. Het bestuur behoort uit vijf leden te bestaan, maar 
momenteel hebben we maar vier man in het bestuur. Bij deze roep ik de leden op 
tot vrijwilligerswerk. Zonder kunnen we natuurlijk niet. Zelf heb ik het dit seizoen 
bijzonder druk, omdat ik naast mijn werk ook nog een volledige studie volg. Ik 
moet namelijk nog mijn bevoegdheid als leraar halen. Als alles goed gaat ben ik 
hiermee klaar aan het eind van dit seizoen en dat betekent dat ik het komend jaar 
meer tijd voor het dammen heb. En dus ben ik het komend seizoen best in staat 
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om meer functies op mij te nemen. Maar een dergelijke samensmelting van 
functies is voor de continuïteit van onze vereniging niet goed. Mocht er iets met 
mij gebeuren, dan moet de club natuurlijk niet door het ijs zakken. 
 
Het seizoen is nog niet afgelopen. We doen nog mee aan de bekerwedstrijden. 
Op Goede Vrijdag hebben we een Paaseierentoernooi tezamen met de schakers. 
En op zondag 18 april houden we een groot jeugdtoernooi met deze keer ook de 
wat oudere jeugd op bezoek. De organisatie zal anders in elkaar zitten dan de 
gebruikelijke maandelijkse toernooien, omdat dit toernooi zal meetellen voor de 
Noord-Holland Cup. En verder roep ik iedereen op de onderlinge te bezoeken, 
want dat is het hart van onze vereniging. 
 
 

Uw voorzitter Willem Winter 
 
 
 
 
 

van der Wiele 

 Kozijn techniek 
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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:  Peter Pippel 
Geboren: maandag 5 november 1979 
Studie/werk: bedrijfsinformatica aan de VU, Amsterdam 
Andere sporten/Hobby’s: krachttraining, boksen, kickboksen 
Woonplaats:  IJmuiden 
Lid van D.C.IJ. sinds: Tot 1995 was ik lid en ben dat weer geworden in 2001 
 
Hoe ben je met dammen in aanraking gekomen? Ik ben in contact met 
 dammen en DCIJ gekomen via mijn vader, wat de meesten niet zal verbazen. 
Wat vind je van de sfeer bij DCIJ? Een hele prettige sfeer, 
 waarbij sportiviteit en gezelligheid centraal staan 
Positieve punten van DCIJ: DCIJ heeft een buitengewone fraaie locatie, 
 zeker vergeleken met andere damverenigingen 
Negatieve punten DCIJ/waar kan in 
de toekomst beter mee omgegaan worden? De doorstroming van de jeugd: 
 dit is een probleem van alle sportverenigingen in het algemeen.  
  
Wat was vooralsnog je mooiste partij? Toen ik 14 was tegen Peter Schipper 
 tijdens de competitie. Het was een klassieke partij die positioneel  
 heel fraai was opgebouwd. Het is veel aardiger te winnen door  
 sterk spel dan door een fout van je tegenstander. 
En welke partij wil je het liefst zo snel mogelijk vergeten?  Mmm… bijna 
 elke partij die ik heb weggegeven door een gebrek aan concentratie. 
Wat is je sterkste dampunt? Rekenen: als het moet kan ik aardig  
 vooruit rekenen,vooral met het eindspel. 
En je zwakste? Ik heb het probleem dat ik moeite heb om 100% aandacht bij  
 een partij te houden. Ik maak daardoor veel te veel fouten. 
 En ik heb een gebrek aan theoretische kennis. 
Wat voor verwachtingen heb je dit jaar 
van het eerste en tweede team? Ik heb er vertrouwen in dat ’t eerste 
 promoveert (op het moment dat ik dit schrijf is dat ook bijna het geval). 
Wat hoop je individueel te bereiken? Ik probeer dit jaar wat andere manieren 
 van spelen uit om wat meer te leren. Af en toe gaat het aardig, 
 maar soms loopt het ook goed fout af.  
 Wiens interview wil je in de volgende IJ’dammer lezen? Vince van der Wiele 

 
Peter, bedankt voor je interview! 
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RATINGLIJST 2003 
 
 
Mijn kinderen, ik heb er drie, weten al heel lang dat pappa niet zo’n groot licht is 
om het maar eens eufemistisch te zeggen. Maar tot voor kort waren ze er nog van 
overtuigd dat hij in ieder geval goed kan dammen. Bij tijd en wijle lezen ze de 
damverslagen in de ‘Jutter’ en vinden op zijn minst dat ik redelijk mee kan komen. 
Ik laat ze in de waan. Verder hebben ze totaal geen belangstelling voor het 
spelletje. 
 
Mijn aanzien als dammer kreeg onlangs echter een stevige dreun. Mijn zoon zag 
de nieuwste uitgave van ‘de IJ’dammer’ liggen en geheel tegen zijn gewoonte in 
opende hij het clubblad. “Hé pap, ik dacht dat jij zo goed kon dammen”? “Dat kan 
ik ook”, kwam er enigszins overtuigend uit. “Nou dat valt vies tegen als ik de 
ratinglijst van 2003 bekijk. Van de vijfentwintig D.C.IJ.-ers ben je op vier na de 
slechtste”. Ik griste het clubblad uit zijn handen om er zelf ook een blik in te 
werpen. “Zelfs Leo Binkhorst staat nog boven je en heeft 46 punten meer, hoe 
kan dat”? Met die opmerking gooide hij het nodige zout op de wond. Nadat de kille 
cijfers een beetje in mijn danig verstoorde geest doordrongen kon ik niet veel 
anders uitbrengen van:”Dat weet ik ook niet”. Intussen pijnigde ik mijn hersenen 
en zocht naar een mogelijke verklaring. 
 
Ik begreep dat de naakte waarheid in ratinggetallen een ogenschijnlijk goede 
weergave van de krachtsverhoudingen moest geven. “Maar”, vroeg ik me hardop 
af, “wie gaat er over die lijst”? Worden daar ook de resultaten van de onderlinge 
competitie in verwerkt? En zo ja, wie geeft ze dan door? Als ze regelmatig mijn 
verslagen in de “Jutter” lezen en de uitslagen, daarin vermeld, meenemen in de 
ratingscore zullen ze moeten concluderen dat het de wereld op zijn kop is. Want, 
elke keer wanneer Binkhorst niet aanwezig is op de clubavond bezorg ik hem, in 
mijn verslag, een nul en soms een enkel puntje. Dit laatste uit piëteit om bij zijn 
kleinkinderen enigszins de indruk te wekken dat opa nog wel mee kan komen. Zijn 
het de resultaten in de bondscompetitie die van invloed zijn op zijn hogere positie 
op de ratinglijst? Dat zal wel al te gortig zijn. De laatste twee jaar heeft hij geen 
wedstrijd gespeeld. Faalangst lag hieraan ten grondslag. Hij kon zoals hij bij 
herhaling liet weten niet meer op tegen de spanningen. Ook het reizen werd ‘opa’ 
wat te zwaar. Dit alles meegewogen is het toch van de gekke dat hij prominent als 
nummer 17 op de ratinglijst staat en ik met een bescheiden 21ste plek genoegen 
moet nemen. De vraag, eerder in dit stukje gesteld; - “Wie gaat er over die lijst? - , 
wekt bij mij het bange vermoeden op dat er maar wat aangerotzooid wordt. Het 
zal toch niet zo zijn dat iedereen zelf de uitslagen naar de ratingcommissie op kan 
sturen? 
 
 

>> 
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Dat overdenkend krijg ik het angstige vermoeden dat er enkelen onder u wel eens 
de zaken naar hun hand kunnen zetten. Niemand in de club verdenk ik ervan zich 
met dit soort praktijken bezig te houden. Behalve? Precies u raadt het al. 
Persoonlijk heb ik wat initiatieven genomen om dit soort praktijken in de toekomst 
te voorkomen. Eén telefoontje was voldoende. Wedden dat wanneer de ratinglijst 
over 2004 bekend wordt gemaakt deze man een straatlengte boven Binkhorst 
staat. Ik wed met u om een pilsje. 
 

Jan Apeldoorn 
 
 
 
 
 

KERSTDAMMEN IJMUIDEN 2003 
 
Op 19 december, de vrijdag voor de feestdagen, werd een sneldamtoernooi in 
Kerstsfeer gespeeld. Door nog steeds onverklaarbare reden werd de uitslag niet 
in het vorige nummer opgenomen. 
 
Martin van Dijk werd in dit bescheiden bezette toernooi eerste. Hierbij de 
gedetailleerde uitslagen: 
 

Kerstdammen 2003 MD HV ST AR MK CV PK HK TOT 

1. Martin van Dijk  
2  0  1  2  0  2  2  

20 
 1  0  2  2  2  2  2 

2. Harry van der Vossen 
0  

 
2  2  0  2  2  2  

18 
 1  1  0  2  2  2  0 

3. Stijn Tuytel 
2  0  

 
0  2  2  2  2  

18 
 2  1  0  2  1  0  2 

4. Albert Roelofs 
1  0  2  

 
2  0  2  1  

17 
 0  2  2  0  2  1  2 

5. Marcel Kosters 
0  2  0  0  

 
1  2  2  

15 
 0  0  0  2  2  2  2 

6. Cees van der Vlis 
2  0  0  2  1  

 
2  2  

14 
 0  0  1  0  0  2  2 

7. Piet Kok 
0  0  0  0  0  0  

 
2  

7 
 0  0  2  1  0  0  2 

8. Hans Kors 
0  0  0  1  0  0  0  

 3 
 0  2  0  0  0  0  0 
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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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GEOORLOOFDE MIDDELEN 
 
 
Het damspel, zoals wij het beoefenen, kent strenge spelregels waaraan we ons 
maar hebben te houden. Zondigen tegen de regels wordt als zeer onsportief 
ervaren. Een schijfje wegnemen van de tegenstander wanneer deze afwezig is of 
het bijplaatsen ervan kan men rekenen tot de wel zeer onsportieve wandaden. Er 
zijn echter ook een aantal onbeschreven wetten waaraan men zich dient te 
houden. Irritant gedrag waardoor de tegenstander uit zijn concentratie wordt 
gehaald is buitengewoon onsportief. Ooit speelde ik voor het tweede tiental een 
wedstrijd en zat tegenover een man die gedurende een groot deel van de partij 
doende was met het kraken van noten. Ik stoorde me er mateloos aan maar wilde 
er niets van zeggen. Alleen werd ik steeds kwader, kon me met geen mogelijkheid 
meer concentreren en verloor kansloos. Henk Gerrevink een eerste tientalspeler 
van D.C. IJ. had de rotte gewoonte om tijdens de partij zachtjes te fluiten. Ik was 
meer bezig om de melodietjes te herkennen dan dat ik damde. Een beetje 
onsportief? Ook een beetje onsportief is het om willens en wetend extra lang na te 
denken wanneer je tegenstander vergeten is de klok in te drukken …. of niet ?  
Tijdens het laatste ‘Oudejaarstoernooi’ was de verleiding voor mij wel erg groot 
om een, laten we zeggen, beetje gemeen te doen. Het was eigenlijk een trucje 
waarvan ik na afloop nog geen spijt had ook. Het kwam voor in de partij tegen 
Michael van Dieken onze ex-clubgenoot uit Argentinië. In vluggertjes worden vaak 
de meest logische fouten gemaakt en de winst komt vaak door blunders tot stand. 
 

 
Michael van Dieken 

Jan Apeldoorn 

Michael hield zijn vinger boven de schijf op veld 
17. Hij wilde nog even controleren of er geen 
tegenactie van wit in zat. Omdat hij sterk 
overwoog om  (17-22)  te spelen hielp ik hem 
even door mijn vinger boven schijf op 41 te 
bewegen. Gezien de te verwachten reactie die 
hij kennelijk niet vreesde speelde mijn 
Argentijnse vriend met een gerust hart; (17-22).  
 
Mijn vlugge vinger verplaatste snel van positie 
en beroerde 44-39 (22x31) 39-33 en het vonnis 
was voltrokken. Het incident zou als zo vele 
incidenten onopgemerkt gebleven zijn ware het 
niet dat er een getuige bij aanwezig was. Cees 
van der Steen riep luid lachend, ”Wat ben je 
toch een boef  Apeldoorn”.  Hiermee  raakte  hij  

me tot in alle vezels. Mijn integriteit stond op het spel. Was dit een trucje of 
gemeen spel? Ik laat het oordeel aan de lezer over. Zo erg was het toch niet? 

 
Jan Apeldoorn 
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HALVE FINALE NK 2004 
 
 
Afgelopen jaar werd ik Noord-Hollands kampioen. Naast een beker en “eeuwige 
roem” kreeg ik ook een ticket voor de halve finale van Nederland, dat in januari en 
februari gehouden werd. Met zo’n 40 man, verdeeld in poules van 10, werd er 
gestreden om de twee finaleplaatsen per poule. De halve finale werd op 
zaterdagen en zondagen in het congresgebouw van sportcentrum Papendal 
(vlakbij Arnhem) gehouden en deelnemers die meer dan 100 km moesten reizen, 
konden op kosten van de bond op het sportcomplex overnachten. Ik maakte dan 
ook gebruik van deze overnachtingen, al was de aankleding van de kamer meer 
eentje voor een depressief iemand (heel donkere kamer, grauw behang en dito 
meubelen). 
 
 Over mijn poule was ik ook niet helemaal te spreken: mijn poule bestond 
vooral uit oud-juniorenkampioenen van Nederland plus nog een aantal oud-
finalisten. Op papier was ik ook de zwakste in mijn poule, dus bestond mijn taak 
vooral uit puntjes sprokkelen. In het begin was het vooral taak om van de hatelijke 
nul af te komen, aangezien mijn eerste twee partijen verloren gingen. In de eerste 
partij tegen Jeroen van den Akker, die groepshoogste was, besloot ik te gaan 
omsingelen. Ergens in het middenspel kon hij echter te veel velden pakken, 
waardoor ik geen schijn van kans had. In de tweede partij dacht ik dat ik kansen 
zou krijgen, aangezien ik tegen Zeeuws kampioen Arjo Kousemaker moest. Arjo 
had de vorige dag zo’n 7,5 uur gespeeld, waarna hij alsnog verloren had. Ik was 
echter te enthousiast en forceerde in de opening al teveel. Ik liep de hele partij 
achter de feiten aan en toen ik dacht dat ik vrij kwam, kwam ik bedrogen uit. Een 
tweede nul was het gevolg.  
 
 Het volgende weekend mocht ik aantreden tegen de wisselvallige Tjalling 
Goedemoed en Arjen de Mooij. Op papier moest ik dat weekend mijn punten gaan 
halen. Tegen Tjalling zag ik het echter een hele tijd somber in, aangezien ik in de 
opening al helemaal weggespeeld werd. Tjalling werd echter laks, ik kon me 
bevrijden en in het middenspel kreeg ik zelfs nog voorzichtig winstkansen. Meer 
dan remise kon ik uiteindelijk niet bereiken, maar ik was op dat moment in ieder 
geval van de nul af.  Bovendien zou ik de volgende dag tegen de vaak riskant 
spelende Arjen de Mooij kans krijgen. Deze kansen kwamen er ook in de partij: na 
een zet of 10 kwam Arjen al ernstig in de problemen en die problemen werden 
alleen maar erger toen hij op zijn korte vleugel volledig vastliep. Toen ik eenmaal 
het gehele centrum bezet had, trapte hij ook nog in een combinatie. In 
tegenstelling tot het vorige weekend, begon mijn spel er in de laatste partij weer 
een beetje op te lijken. Dit gaf hoop voor de volgende twee rondes tegen Peter 
van der Stap en Toby Hage. 
 

>> 



 

-11- 

 Tegen Peter van der Stap begon ik ook beter te spelen: nu ik drie punten 
verzameld had uit vier wedstrijden leek de druk weg. Ik kwam in het middenspel 
gunstig te staan, maar ik kon de weg naar de winst niet vinden. In tijdnood mocht 
ik zelfs nog blij zijn met remise. Ook tegen Toby Hage had ik optisch voordeel: ik 
werd hierdoor wat overmoedig, zodat ik een vervelende combinatieve dreiging 
over het hoofd zag. Om deze dreiging te ontwijken, moest ik mijn toevlucht nemen 
tot een alles of niets aanval. In tijdnood nam ik een damcombinatie, die te duur 
bleek (waarschijnlijk stond ik toen al verloren). Mijn dam werd afgevangen, 
waardoor er een 4-om-3 eindspel in zijn voordeel op het bord kwam. Ik wist ten 
koste van nog een schijf dam te halen, maar kreeg geen kans meer op remise. Na 
deze partij was mijn toernooi feitelijk afgelopen. Met vier punten uit zes 
wedstrijden was de kloof met de eerste zes te groot geworden. Daarom besloot ik 
om in het vervolg van de partijen alles of niets te spelen. 
 
 De tegenstanders waar ik die rondes tegen moest, waren Laurens Fijn van 
Draat en Hein Meijer. Ik zou al heel tevreden zijn met één puntje uit twee partijen, 
maar ik dacht dat ik dit niet kon bereiken door passief te spelen. Daarom nam ik 
tegen Laurens na een zet of 20 al een Partie Bonnard. Laurens ging hier in mee 
en ik kwam in de problemen. Tot overmaat van ramp kon hij een gat in mijn 
massieve blok maken, waardoor ik een dam tegen zou krijgen. Dit dacht ik nog 
door middel van een grote ruil te voorkomen, maar door een geniepige meerslag 
kon ik opgeven. Tegen Hein Meijer besloot ik te gaan omsingelen. Ik moest echter 
loslaten, waardoor er een optisch lelijke, maar naar mijn mening goede stand voor 
mij ontstond. In wederzijdse tijdnood dacht ik hem met behulp van allerlei 
combinaties te pakken te hebben, maar het kwam allemaal net niet uit voor mij. Ik 
moest een schijf inleveren en in het vervolg kreeg ik geen kansen meer. Dit was 
het tweede weekend dat ik geen punt wist te halen. 
 
 In de laatste ronde was het buitengewoon spannend in mijn poule: er waren 
nog vijf spelers die streden om twee finaleplaatsen. Alleen mijn partij deed er niet 
meer toe: ik mocht tegen Jan-Ekke de Vries, de finalist van vorig jaar, die dit jaar 
eigenlijk niks liet zien en twee punten boven me stond. Bij een overwinning zou ik 
hem op grond van onderling resultaat nog inhalen, dus speelde ik ook dit keer 
weer op winst. In de opening kwam ik waarschijnlijk wat minder te staan en ook in 
het middenspel kon ik weinig bereiken. Jan-Ekke ging echter teveel forceren, 
waardoor ik kon counteren. Door allerlei combinatieve wendingen moest hij van 
zijn oorspronkelijke plannen afwijken. Toen hij ook nog zijn lange vleugel had 
verwaarloosd, kon ik met behulp van een tijdelijk offer vrij simpel op zijn lange 
vleugel doorbreken. Het vervolg was niet moeilijk meer, waardoor ik mijn tweede 
zege kon bijschrijven. Deze zege was ook nodig, aangezien rode lantaarndrager 
Arjen de Mooij verrassend van Toby Hage, die de beste papieren had om de 
finale te halen, won. Door deze overwinning wist ik nog van de negende naar de 
zevende plaats te klimmen. De eindstand in mijn poule: 
 
 

>> 
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 W + = - Pt 

1 Hein Meijer   1 1 1 1 1 2 2 2 2 9 4 5 0 13 

2 Jeroen van den Akker  1  1 1 1 2 2 1 2 1 9 3 6 0 12 

3 Laurens Fijn v Draat  1 1  1 1 1 2 1 2 2 9 3 6 0 12 

4 Toby Hage  1 1 1  1 1 2 2 0 2 9 3 5 1 11 

5 Peter van der Stap  1 1 1 1  1 1 2 2 1 9 2 7 0 11 

6 Tjalling Goedemoed  1 0 1 1 1  1 1 1 2 9 1 7 1 9 

7 Martin van Dijk  0 0 0 0 1 1  2 2 0 9 2 2 5 6 

8 Jan Ekke de Vries  0 1 1 0 0 1 0  1 2 9 1 4 4 6 

9 Arjen de Mooij  0 0 0 2 0 1 0 1  1 9 1 3 5 5 

- Arjo Kousemaker  0 1 0 0 1 0 2 0 1  9 1 3 5 5 

 
 
De slotdag werd een historische dag: oud DCIJ-er Tanja Chub wist als eerste 
vrouw ooit de finale van Nederland bij de mannen te bereiken door haar poule te 
winnen. Hierbij eindigde ze onder andere boven gevestigde namen als Auke 
Scholma, Bas Messemaker en Sven Winkel. Richard Mooser en Paul Sier wisten 
helaas niet veel te bereiken: ze eindigden als negende en tiende in poule D. 
Hierdoor ben ik samen met Richard en Paul verplicht om me volgend jaar via 
Noord-Holland weer voor de HF te plaatsen. Aangezien het deelnemersveld van 
Noord-Holland op deze manier alleen maar sterker wordt, zal het een loodzware 
klus worden. Ik hoop er maar op dat ik volgend jaar in Noord-Holland weer 
hetzelfde geluk heb als dit jaar. 
 
In de volgende DCIJ’er zal ik proberen wat fragmenten van deze halve finale te 
laten zien. Voor degenen die de partijen na willen spelen: op www.kndb.nl zijn alle 
partijen terug te vinden.  
 
 

 Martin van Dijk 
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EEN JAARTJE CHAOS 
 
De meeste jaren lijken op het jaar ervoor; hetzelfde werk, hetzelfde huis, dezelfde 
mensen en hetzelfde uitgavenpatroon. Een verandering van een van deze vier 
punten zorgt voor een stressfactor. De gevolgen voor een persoon zijn afhankelijk 
van de stressgevoeligheid en variëren van een slapeloze nacht tot een 
maagzweer.De gevolgen van verscheidene van deze factoren kunnen leiden tot 
verminderde damlust. 
 
Het begon eigenlijk aan het einde van het vorige jaar. Ik was aan het einde van 
mijn studie beland en mocht mij in alle rust gaan oriënteren op de arbeidsmarkt. 
Daarbij hoopte ik dat ik eindelijk aan eigen woonruimte zou komen (de huurmarkt 
in de gemeente Velsen zit potdicht). Kortom: de toekomst zag er rustig en zonnig 
uit.  Tot mijn vader aangenomen werd voor een functie in Zeeuws-Vlaanderen. 
Hij wilde al jaren een andere baan en aangezien hij inmiddels de jongste niet 
meer is, begreep hij dat dit wel eens de laatste kans zou kunnen zijn om over te 
stappen. Consequentie was wel dat ik binnen een paar maanden een woning zou 
moeten vinden om niet dakloos te worden (liever dakloos dan in Zeeuws-
Vlaanderen wonen). 
 
Het bleek echter een hele opgave om ingeloot te worden. Nadat ik voor ongeveer 
200 huurwoningen uitgeloot was, leek de enige mogelijkheid aan een woning te 
komen om mijn moeder te laten huren en van haar onder te huren (woningbedrijf 
Velsen bepaalt op grond van leeftijd wie een woning toegewezen krijgt). Dat had 
succes. In de eerste twee weken werd mijn moeder voor drie woningen ingeloot. 
Helaas moest zij scheidingspapieren getekend hebben om recht te kunnen 
hebben op een woning. Inmiddels begon ik al bruggen te inspecteren op 
slaapbaarheid… 
 
 Ik werd gered door de besluiteloosheid van de gemeente Velsen. De 
woningen op de Lange Nieuw zouden gesloopt worden. Om de een of andere 
wazige reden kon dat echter nog niet gebeuren, maar werden wel al de bewoners 
verplaatst (naar het bejaardentehuis). Tot de woningen echt gesloopt konden 
worden zouden jongeren in de flats aan de Lange Nieuw kunnen wonen. Dat 
bleek mijn redding. Je moest een brief met je motivatie schrijven en op basis 
daarvan zouden de woningen verdeeld worden. Na een ware tranentrekker 
opgesteld te hebben kon het niet missen dat ik een van die woningen toebedeeld 
zou krijgen. 
  
Toen net de eerste inrichting van de woning was begonnen, zou ook het Noord 
Hollands kampioenschap van start gaan. Met gezonde tegenzin maar nog wel 
hoop op een goed resultaat verscheen ik voor de eerste ronde tegen Biem 
Ramdien achter het bord. Na een spannend klassiekje wist ik net niet te winnen.  

 
>> 
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Na de partij bedacht ik dat het maar goed was dat ik nog geen vaste baan had, 
want anders zou ik nooit aan het huis hebben kunnen werken. Alle 
weekenddagen zou er gedamd moeten worden. 
 
De dag na de partij tegen Biem mocht ik tegen Richard aantreden. Ik had nog mijn 
overwinning tijdens de bekerfinale op Richard in mijn hoofd en vroeg me af of het 
nog een keer zou lukken. 
 
Ik wist toen nog niet dat ik het hele jaar 
klassieke partijen zou spelen. Ik dacht 
dat ik hier goed stond. Wit heeft 
problemen om zijn lange vleugel te 
ontwikkelen en zwart is mooi 
ontwikkeld. Het beste is misschien        
( 9-14), maar dan kan wit zijn stand 
ontwikkelen met  27-22  en  37-31.   
(12-17)  is dan waarschijnlijk het beste, 
waarna remise bijna onafwendbaar is. 
Mijn antwoord is slordig, maar ik wilde 
op winst blijven spelen. 

J. Bos …0 

 
R. Mooser …2 

23. .. -  .. 4-10? 24. 28-22! 1-  6 
25. 33-28 6-11? Hierna loopt de  

stand dood. Beter (maar ook slecht) is  
afruilen met (12-17).       
26. 38-33 10-14 27. 42-38 14-20 28. 40-34 2-  8 29. 34-30 12-17 
30. 39-34 9-14 31. 48-42 3-  9 32. 36-31 8-12 33. 30-25 24-29 
34. 33x24 20x40 35. 45x34 15-20 36. 34-30 20-24 37. 38-33 23-29 
38. 42-38 18-23 39. 46-41 12-18 40. 41-36  

Een mooi voorbeeld van hoe een Ghestem doorstoot gespeeld moet worden. 
 
Tussendoor zat een bondswedstrijd, waarna we zondag met enkele vrienden 
geverfd hebben (Marcel, Martin, Peter en anderen, nogmaals bedankt!). 
 
De derde wedstrijd mocht ik aantreden tegen Martin (hoewel het toernooiboek 
achteraf anders vermeldde). Martin had met wat mazzel van Tanja Chub 
gewonnen en wist eenvoudig Bart van Geel op te knopen. Tegen mij speelde hij 
de eerste wedstrijd van een reeks geweldige partijen. In die serie dacht ik dat hij 
zeer binnenkort wel de meestertitel zou kunnen pakken. Helaas is Martin 
tegenwoordig weer terug op aarde. Maar de overwinning die Martin op mij boekte 
is naar mijn smaak de beste partij uit het kampioenschap. 
 
 
 
 

>> 
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J. Bos …0 

 
M. van Dijk …2 

Deze stand is typerend voor de 
verschillen in spelopvatting tussen 
Martin en mij. Martin wil het initiatief, 
ongeacht wat zwaktes in de stand. Ik 
probeer juist een evenwichtige stand op 
te bouwen en te profiteren van de 
zwaktes in de stand van de 
tegenstander. Martin liet in het vorige 
clubblad het einde van de partij zien, 
maar voor mij is dit het moment van de 
wedstrijd. Martin aan zet dacht hier 
meer dan een half uur na en kwam met 
een opbouw waar ik geen enkele 
rekening mee gehouden had. 

24. 30-24 14-20? Mogelijk is het  
hierna helemaal verloren. Na de ruil met  (21-27x26)  was de stand nog niet  
duidelijk. 25. 45-40! 10-14 Nu en in de toekomst is de ruil met 
(21-27x26)  steeds verboden door  24-19,  35-30   en   29-24   (of zonder 35-30). 
26. 35-30!! Zwart heeft alle controle  over de  stand  verloren. Op  (21-26)   

volgt  
37-31x31 en alle andere zetten zijn ook verschrikkelijk. Het einde van de partij 
heeft al in het clubblad gestaan. 
 
Ik kon mezelf deze twee nederlagen nog wel vergeven: ik rekende goed en de 
tegenstanders hadden gewoon beter gespeeld. Toen ik de volgende dag echter 
van Ramon Sakidin verloor knakte ik geestelijk. Tot nu toe had ik wel aardig wat 
tijd om aan mijn huis te werken (ik werkte alleen ’s avonds bij een 
huiswerkbegeleidingsinstituut), maar dat had tot gevolg dat ik te weinig inkomsten 
had. Omstreeks deze ronde begaf mijn pinpas het, begon de bank te klagen en 
werden automatische incasso’s tegengehouden. Dat betekende dus dat in alle 
spoed een extra baantje gezocht diende te worden. Met wat geluk kon ik aan de 
bak op een middelbare school die nog met spoed een docent Natuurkunde voor 
VWO5 en HAVO4 zocht. Ik was zelf op de middelbare school wel goed in 
Natuurkunde en ik ging ervan uit dat ik een stel van die apen wel klein zou krijgen. 
Dat betekende dus wel voldoende inkomsten, maar geen tijd. En de zin in 
dammen daalde dan ook tot een allerbedenkelijkst niveau. 
 
Gelukkig mocht ik tegen Bart van Geel, anders had het zo goed als zeker weer 
een nul opgeleverd. Ik herinner mij dat ergens een leuke remisevariant voor Bart 
zat, hij hem miste en ik vervolgens de winst op kinderlijke manier verspeelde. Na 
deze weken vond ik dat ik gewoon recht had om een keer dronken te worden. Dat 
in combinatie met een kapotte auto, een gemiste treinverbinding en nog een 
verkeerde keus van opstapstation maakte dat ik slechts drie uur te laat voor de 
partij tegen Herman van Westerloo kwam. De score na 6 partijen was dus slechts 
twee punten. >> 
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Iedereen heeft in de damwereld wel vrienden die je uit een moeilijke situatie 
kunnen redden. In een eerder clubblad vermeldde ik al dat Leopold Sekongo zo 
een vriend was. Ik heb er nog een: Benno van Straten. Hoe waardeloos mijn 
toernooi ook is, hij helpt me er altijd wel bovenop. 
Na een zeer slechte opening wist ik de 
strijd nog te rekken door een tijdelijk 
offertje. Benno was daardoor al wat 
aangeslagen. In deze stand staat zwart 
natuurlijk nog steeds erg goed, maar 
Benno vond geen goed plan en weet in 
een paar zetten de stand te kantelen. Ik 
was erg bang voor  19-24,  waarna de 
lange vleugel moeilijk ontwikkeld kan 
worden terwijl de korte vleugel ook 
nauwelijks bespeelbaar is. 

B. van Straten …0 

 
J. Bos …2 

      
26. .. -  .. 4-9? 27. 38-33  

Nu hoeft wit niet meer bang te zijn voor 
zijn zwakke korte vleugel. 

27. .. -  .. 20-24? Is de korte vleugelopsluiting in het voordeel van wit of  
zwart? Zwart heeft vier schijven in opsluiting, wit drie. 
28. 42-38 9-14? Zwart brengt nog meer schijven naar de opsluiting 
29. 27-22! 18x27 30. 31x22 14-20 En dankzij drie fouten op rij is de zeer  

kansrijke zwarte stand een ruïne geworden. 
31. 49-43 6-11 32. 44-39 12-18 33. 37-31 18x27 34. 31x22 7-12 
35. 36-31 26x37 36. 32x41 1-  6 37. 48-42 11-17 38. 22x11 16x  7 
39. 28-23 19x28 40. 33x22 13-19 en het is duidelijk waarom zwart niet al  

zijn schijven richting zijn korte vleugelopsluiting had moeten spelen.Wit won 
makkelijk. 
 

T. Chub …0 

 
J. Bos …2 

Hoe toevallig de overwinning op Benno 
ook was geweest, het hielp mij er wel 
weer bovenop. Ik zag in dat de laatste 
wedstrijden nog wel wat mooie partijen 
te spelen waren zonder dat er veel te 
verliezen was. Tanja Chub was de 
eerste die met mijn vernieuwde 
instelling geconfronteerd werd… Tot nu 
toe probeerde Tanja initiatief op haar 
korte vleugel te ontwikkelen. Dat plan is 
echter mislukt waardoor ze in de 
diagramstand het beste een grote 
terugruil (17-22, 24-29 en 23-28) kan 
spelen. In de diagramstand hoopte ik 
op 14-20: >> 
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1. .. -  .. 14-20? 2. 27-22! 18x27 3. 32x21 23x43  (anders volgt  
direct 38-32) 4. 37-32 16x47 5. 36-31 47x29 6. 34x  3 43x34 

7. 40x29 24x33 8. 35-30 25x34 9. 3x  9 Tanja liep niet in deze  
combinatie, maar koos ervoor, naar een verloren laat-klassieke stand over te  
gaan. 27. .. -  .. 17-21? 28. 26x17 11x31 29. 36x27 6-11 
30. 37-31 11-17 31. 31-26 17-21 32. 26x17 12x21    

       
T. Chub 

 
J. Bos 

In de bondswedstrijd voor deze 
wedstrijd liet Harry mij iets zien over 
een doorstoot waarmee hij of zijn 
tegenstander grote winstkansen kon 
verkrijgen. Dit was een mooi moment te 
leren van andermans inzichten: 

33. 28-22! 14-20 34. 48-43 21-26 
35. 22-17 ( 8-12)  is verboden door  

42-37  waarna  37-31  dreigt, maar 9-13 
en 9-14 niet mogen. 

      
35. .. -  .. 24-30 36. 35x24 19x30 
37. 42-37 30-35 38. 27-22 18x27 
39. 32x21 35x44 40. 39x50 16x27 

en wit won later. 
 
De volgende ronde werd Nico Leemberg verslagen. Nico had zwart en speelde op 
32-28 16-21. Na de partij zei hij dat ik een tactisch juiste keus had gemaakt door 
een korte vleugelopsluiting te spelen. Het leven blijft mysterieus. Al met al stond ik 
voor de laatste ronde er ineens helemaal zo slecht nog niet voor. Als ik won van 
Arjen van de Berg  zou ik nog derde geworden zijn. Helaas werd het remise. Het 
had ook krankzinnig geweest als dat het geval zou zijn geweest. Uiteindelijk werd 
ik zesde. Nog niet zo slecht gezien de omstandigheden. 
 
Het toernooi had er wel voor gezorgd dat ik voorlopig was uitgedamd. Nu mocht ik 
mij eindelijk concentreren op mijn huis en mijn nieuwe baan. Dat was hard nodig, 
want de lessen waren slecht voorbereid en mijn huis nauwelijks ingericht. 
 
Helaas nam het lesgeven na de kerstvakantie wel heel veel tijd in beslag 
(examentoetsen!) waardoor het dammen nog steeds matig ging. En dammen is 
net als sex: hoe vaker je het doet, hoe meer zin je er in krijgt. Helaas had ik erg 
weinig gedamd en was niet meer naar het clubgebouw te branden. Dat 
resulteerde in hele slechte partijen voor het eerste. Al offerend baande ik mij een 
weg door de bondscompetitie. Hier volgt een bloemlezing. 
 
 

>> 
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W. Vlooswijk …0 

 
J. Bos …2 

 

De zwarte stand wordt in één keer 
ontwricht door een uniek offer. 

1. 28-23!! 18x29 2. 31-26 en wit 
wint zijn schijf direct terug met een 
vrijwel gewonnen stand. 

      
J. Bos …1 

 
S. Jagram …1 

Tegen Jagram speelde ik heel slecht. 
      

Na deze partij heb ik waarschijnlijk het 
notatiebiljet weggegooid uit frustratie. In 
ieder geval heeft mijn tegenstander 
gewonnen gestaan. Wim Winter zal het 
elders in het clubblad waarschijnlijk haarfijn uitleggen. Die stand heb ik trouwens 
ook verdrongen. Deze stand kan ik mij nog wel herinneren. Hier hoopte ik heel 
stiekem op winst. Het voor de hand liggende  50-44 levert wit namelijk een 
lastige stand op: 

1. 50-44? 24-30! 2. 44-39 (verplicht)   30-35 3. 28-22 op 
33-29 volgt (26-31) 3. .. -  . 17x28 4. 33x22 19-24 en wit heeft last  
van de offerdreiging  (25-30)  met doorbraak. Jagram dacht in deze stand echter 
lang na en kwam met de goede zet op de proppen: 

1. 50-45! Nu is de witte stand wel heel lastig. (12-18)  is natuurlijk verboden  
en na (17-21) volgt 45-40 waarna zwart vastloopt. Maar zoals gezegd, ik offerde 
me een weg door de bondscompetitie… 

1. .. -  .. 16-21!! En mijn tegenstander bood meteen remise aan (Schotland- 
Nederland was die dag op televisie). Hoewel ik verbaasd was, nam ik het 
natuurlijk wel aan. Het geplande vervolg was: 

2. 27x16 12-18 3. 45-40 24-30 4. 40-35 30x39 5. 33x44 18-22 
6. 38-33 22-27 7. 32x12 23x41 en remise is binnen handbereik. 

  
In de belangrijke wedstrijd tegen Schagen (als we zouden winnen, was het bijna 
zeker dat we bij de eerste zes gingen eindigen) liep het wat beter. 
 
 
 

>> 
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J. Bos …2 

 
A. Vlam …0 

Ik had eigenlijk naar een ander eindspel 
toe moeten werken, maar ik kwam 
tenminste deze partij niet verloren te 
staan. 

1. .. -  .. 17-21! 2. 27x16 26-31 
De witspeler liet zich zo door dit offer 
van zijn stuk brengen dat hij bij  een 
stand van 9-9 de remise miste. Altijd fijn 
die zenuwen.  
 
Het dieptepunt van de competitie kwam 
een wedstrijd later. Ik had een zeer 
goede stand tegen de oude Trapman 
maar wist die in tijdnood (het is al 
opmerkelijk dat ik in tijdnood kwam) de 
stand om te toveren tot de volgende 
verloren positie: Ik had een zet eerder eigenlijk al 

besloten om op te geven, maar 
Trapman begon steeds onnauwkeuriger 
te spelen. 

J. Bos …1 

 
P. Trapman sr. …1 

1. 35-40? Mijn tegenstander maakte  
deze onbegrijpelijke beslissing in een 
fractie van een seconde. 

1. .. -  .. 25-30 2. 34x25 23x45 
3. 39-33?     

      
J. Bos 

 
P. Trapman sr. 

      
Nadat de witte dam van het bord was 
zal de stand nog wel gewonnen zijn, 
maar na de laatste zet is de remise 
onvermijdelijk. Alle witte zetten zijn 
hierna gedwongen. 
 

3. .. -  .. 45-12! 4. 33-28 12-26 
5. 28-23 26-37 6. 23-18 37-26 

7. 18-13 26-31 8. 22-18 31-27! En wit verliest altijd een schijf. 
 

>> 
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Hierna is het langzaamaan beter gegaan met de damprestaties, hoewel ik tegen 
TDV nog in een gewonnen stand last kreeg van een hersenkronkel. Gelukkig 
speelden mijn teamgenoten dit jaar om trots op te zijn. Op de topscorerslijst 
stonden 8 IJmuidenaren in de top 45. Een uitstekend teamresultaat! 
 
Tegenwoordig is de chaos een beetje geweken voor orde. Het lesgeven is 
inmiddels een vaste routine, mijn huis is aardig ingericht en ook het plezier in het 
dammen is weer een beetje teruggekeerd (getuige dit stukje). Dat laatste is ook 
noodzakelijk, want zoals het er nu voorstaat ga ik wat ratingpunten verliezen en ik 
vind mezelf nog te jong om nu al achteruit te gaan. Mocht u trouwens uw eigen 
rating willen berekenen, kijk op dammen.pagina.nl en klik op hendriks rating. De 
rest wijst zich vanzelf.  
 

Jesse Bos 
 

UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL 
 
Elke zichzelf respecterende dammer moet enige kennis hebben van het eindspel. 
De bekendheid met een aantal standaardwinsten en dito remises is een 
onmisbaar wapen in het partijspel. Aan het eind van de negentiende eeuw 
componeerde de hoogbejaarde E.J.B. van Vught al zijn kleine meesterwerk ‘De 
David’. Om uw geheugen wat op te frissen plaatsen we de diagramstand. 
 
Wij raden u aan uw praktische kennis 
van deze stand nog maar eens te 
testen. Wit speelt en wint.  Nu zult u 
zeggen dat er nog veel  meer  van  dit 
soort  standen bestaan maar dat ze in 
het praktische spel nooit voorkomen. 
“Waarom zal ik me druk maken”? hoor 
ik u al zeggen. Dat is waar maar niet 
helemaal. Delen van dit eindspel 
komen wel vaak voor en dan is de 
basiskennis van deze compositie 
onontbeerlijk. Ik wil u meenemen naar 
het jaar 1952 toen Piet Roozenburg zijn 
titel moest verdedigen tegen de  

 

 

 
‘De David’ 

uitdager R.C. Keller. Door de kennis van ‘de David’ slaagde de wereldkampioen 
erin een dreigende nederlaag te ontlopen. 
 
 
 
 

>> 



 

-21- 

 
Piet Roozenburg 

 
Raoul C. Keller  

1. 41-36 31-37 2. 24-20 25x14 
2. 47-42 37x48 4. 36-31 48x18 
5. 31x  4 14-20.    

      
Hier kwamen de spelers remise 
overeen. Zo ziet u maar dat de kennis 
van de ‘David’ onontbeerlijk is. Mede 
hierdoor behield Roozenburg zijn 
wereldtitel in deze spannende 
tweekamp. 
 
Het inspireerde onze clubgenoot Henk 
Laros tot het maken van de volgende, 
voor de praktijk uiterst inventieve, 
opgave.  

 
 
De opgave luidt: zwart aan zet en wit 
wint. Als u de ‘David’ goed bestudeerd 
heeft is deze bewerking een fluitje van 
een cent. Hoewel: vind het maar eens 
zonder de schijven te beroeren. De 
oplossing laat ik aan de lezers over.  
 
Veel succes. 

 

 

 
 
 

 
 

Jan Apeldoorn 
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FRAGMENTEN 
 
 
 
 
In het begin van het seizoen speelde Stijn met zwart tegen mij de volgende 
opening;  

1. 32-28 16-21   2. 31-26 11-16    
Stijn Tuytel 

 
Albert Roelofs 

3. 37-32 7-11 4. 41-37 19-23 
5. 28x19   14x23   6. 46-41 21-27   
7. 32x21 16x27 ik vervolgde met 
8. 34-30 hierbij is in ieder geval  

(20-25)  verboden door 37-31. 
      

Een week later speelde ook de 
jeugdige Erik van Kampen van SNA  
(met zwart) deze opening. Tegen Stijn 
werd het remise en Erik verloor zijn 
partij, nadat van beiden het flankspel 
was verbroken.  

      
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken 
dat deze opening op tafel is gekomen 
bij eerdere jeugd trainingen. 

Stijn 

 
Albert 

Wit aan zet 

Bij het sneldamtoernooi dat bij DCIJ 
werd gehouden vlak voor Kerstmis 
kwam de favoriete opening tegen Stijn 
opnieuw op het bord. Het moet in dit vijf 
minutenpartijtje ongeveer deze stand 
geweest zijn, let ook op het open veld 
45. 
Ik koos hier voor de ruil 

1. 29-24 20x29 2. 38-32 27x38 
3. 42x13 8x19 4. 30-24 19x30 
5. 35x24 en Stijn speelde foutief 
5. .. -  .. 6-11?   en na 
6. 34-30 25x45 7. 24-20 15x24 
8. 44-40 45x34 9. 39x  6  

gaf hij enkele zetten later mokkend op. 

 
 
 
 

>> 
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Tegen Harry kwam de volgende stand 
op het bord, mijn laatste zet was  (4-  9) 
Ik zag dat  46-41?  niet kon. Deze zet 
werd toch gespeeld en ik nam hier het 
ruiltje: 

Albert 

 
Harry 

Wit aan zet 

1. 46-41 17-21 2. 26x17 12x21 
      

nu blijkt dat 3. 28-23  
niet kan door 4. .. -  .. 13-19 

5. 24x  4 21-26 6. 4x31 26x48 
dus besloot Harry maar om met 

1. .. -  .. 28-22 2. 27x18  
een schijf te offeren. 

      
Later in de partij kwam het tot de 
volgende stand; 

Albert 

 
Harry 

Het vervolg was 10. 41-37? 6-11? 
In plaats van ( 6-11)  had ik de 
volgende combinatie kunnen nemen; 
10. 26-31 37x26 A   
11. 25-30 34x25 12. 20-24 29x18 
13. 17-21 26x17 14. 8-12 17x  8 
15. 2x42  

en dat moet toch kunnen winnen. 
 

A) op  (36x27)  volgt 
11. 17-22 27x  9 12. 25-30 24x35 
13. 20-25 9x20 14. 15x31  

            
Albert Roelofs 
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MUTATIES 
 
Wegens wisselingen binnen het bestuur is deze rubriek een beetje in het slop 
geraakt. Hieronder volgt daarom een lijst van alle mutaties die tot nu toe hebben 
plaatsgevonden. 
 
 
Uitschrijvingen bij de senioren: 
 

Gerard Vader en Gerrit Rink. 
 
Beide heren konden hun privé en werksituatie niet meer combineren met een 
regelmatige aanwezigheid op de damclub.  DCIJ bedankt hen voor hun jarenlange 
inzet voor de club. 
 
 
Uitschrijvingen bij de Jeugd: 
 

Jet Kok, Ronald Bakker, Daniek van Hulst, Danissa Loocks, 
E. Luiten, Thomas Perrels, Sven Prak, Jamie Riebeek, 

Pollien van Tongeren en D. Vrugt. 
 
 
Nieuwe inschrijvingen: 
 
 
Bij de senioren: 
 

Harry van der Vossen. 
 
 

Bij de jeugd: 
 

Luke Coebergh van der Braak, Vince van der Wiele en Gils Duyndam. 
  
 

Welkom en veel plezier bij onze damclub gewenst! 
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JACK VAN CÔTE D’OR 
 
Onlangs kreeg de redactie van de IJ’dammer een e-mail van oud DCIJ-voorzitter 
Jack de Coninck. Hij schreef het volgende: 
 
 
Hallo redactie, 
 
Met veel belangstelling heb ik op het Internet het Oudejaarstoernooi gevolgd, zo 
goed verzorgd door Marcel Kosters. Helaas kon ik er de afgelopen keren niet bij 
zijn, maar volgende keer ben ik weer van de partij.  Als bijlage een damrubriekje 
uit Het Parool door oud-DCIJ speler Nikhila. Ik ben hier, als nog steeds een matig 
dammer van DC Donkerbroek, best trots op. Misschien kun je er iets mee voor de 
IJ'dammer. Ik hoor wel 

Grtn Jack de Coninck 
 
 
Hierbij de partij van Jack de C. uit de bijlage van Het Parool 
 
Dammen door NIKHILA 
 
In Deventer liep ik onlangs een oude bekende tegen het lijf. Jack de Coninck, in 
1990 de onvolprezen teamleider tijdens het landskampioenschap van Côte d’Or in 
IJmuiden. Hij woont al weer een aantal jaren in Rijssen en viert dit seizoen een 
feestje met de damclub aldaar. Vanwege de promotie naar de provinciale 
hoofdklasse. In Deventer zorgde hij voor een fraaie voltreffer tegen Astrid Niesink, 
de NK-finaliste van vorig jaar. 

 
Astrid Niesink …0 

 
Jack de Coninck …2 

DDC 2 Deventer - Rijssen 
De zwarte aanvalsstand ziet er 
dreigend uit, maar de Rijssenaar vindt 
een geraffineerde oplossing: 
41. 26-21! 17x26 42. 38-32!! Na 

Dit offer staat  zwart in alle varianten 
verloren. 
42. .. -  .. 24-29 43. 30-24 19x30 
44. 35x33 14-19? Dit verliest vrijwel 

direct. Ook 44. .. -  .. 20-24 
45. 40-34 14-20 46. 48-42!  

(45-40? Is niet toereikend voor de 
winst) 
46. .. -  .. 24-29 47. 33x24 20x40 
48. 45x34 15-20 leidt tot winst.  

Niet door 48. 42-38?   20-24 
49. 38-33, want zwart ontsnapt via 
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49. .. -  .. 22-27!, maar door 48. .. -  .. 34-30! 49. 20-25 30-24 
50. 22-27 31x33 51. 23-29 en nu 51. .. -  .. 42-38! 52. 37-31 33x13 

           W+ 
45. 31-27! 22x42 46. 33x24 20x29 47. 48x37 15-20 48. 40-34(?)  

Laat de zwartspeler nog wat spartelen: 40-35! wint sneller. 
48. .. -  .. 29x40 49. 45x34 20-24 50. 39-33 23-29 51. 34x23 24-30 
52. 23-19 en wit verzilverde het overmachteindspel. 

 
De Coninck was terecht trots op zijn verrassende vondst. Bij zijn vertrek tooit hij 
zich met een ook mij bekend jack met clubembleem. Het is duidelijk: oude liefde 
roest niet bij Jack van Côte d’Or. 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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PROBLEEMPJE VOOR DE DCIJ-ER 
door Rens de Jong 

 
Het eerste probleem is eerder geplaatst in De Problemist. Het werd heel mooi 
gevonden.(zeg ik in alle bescheidenheid). Niet echt moeilijk. Tweede, derde en 
vierde zijn nog niet elders geplaatst. 

 

Diagram 2 

 
Eerst publicatie 

Diagram 1 

 
Uit De Problemist juni 2003 

Diagram 3 

 
Eerste publicatie 

Diagram 4 

 
Eerste publicatie 
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VOOR DE JEUGD 
 
Voor alle opgaven geldt: wit speelt en wint. 

 
Diagram 1 

 

 
Diagram 2 

 

 
Diagram 3 

 

 
Diagram 4 

 

 
Diagram 5 

 
Diagram 6 
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Diagram 7 

 

 
Diagram 8 

 

 
Diagram 9 

 

 
Diagram 10 

 

 
Diagram 11 

 

 
Diagram 12 
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Diagram 13 

 
 
 
 
 
 

Oplossingen op pagina 55 

 
 
 

Wim Winter 
 
 
 

HET LENTEJEUGDDAMTOERNOOI 
 
Damclub IJmuiden DCIJ organiseert Zondag 18 april 2004 

Het Lentejeugddamtoernooi IJmuiden 
 
Aanvang:  10.30 uur 
Ontvangst: 10.00 uur – 10.30 uur 
Plaats: Gebouw ‘Jan Ligthart’, Eksterlaan 8 te IJmuiden 
Inschrijfgeld: € 1,00 per speler, te voldoen voor aanvang van het toernooi. 
 
Maandelijks wordt in IJmuiden een jeugdtoernooi georganiseerd voor de jeugd. In 
het kader van de Noord-Holland Cup is deze keer het toernooi open voor 
beginnende jonge dammers en ervaren jeugdspelers in alle leeftijdsklassen. De 
resultaten van het toernooi tellen mee voor de Noord-Holland Cup. Voor iedereen 
is er een prijs, chips en drinken. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 16 april bij: 
 
Wim Winter tel. 0255-520931 of via e-mail: w.winter@quicknet.nl 
Bij de opgave graag aangeven wat de leeftijd en de sterkte van de speler is. 
  
 

Met vriendelijke groet, namens de toernooicommissie Wim Winter 
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ZONDAGSJEUGD 
 
Uitslagen jeugdtoernooi zondag 15 februari 2004: 
 

A-groep 
1. Guido Mul 16   5. Kevin van Langen 11 
2. Ewoud Groot 13   6. Ingmar Visser 11 
3. Jacco Bankras 12   7. Tugba Aslan 10 
4. Bernd Schins 12   8. Jurre Verhagen 10 

        

B-groep 
1. Jeroen Henriet 10   7. Daan Minderman 8 
2. Fadime Ozturk 9   8. Marlou Bankras 8 
3. Rikkert Pichel 9   9. Jennifer Leijen 7 
4. Uzeyir Azlan 9   10. Gils Duijndam 6 
5. Marc de Jong 8   11. Kevin Leijen 3 
6. Vince van der Wiele 8      

        
 
  
   

 ‘LEUK GRAPJE’ 
 
Een fragment uit mijn partij met Piet Kok: 

Piet Kok 

 
Cees van der Steen 

In deze stand had ik (valse)hoop dat ik met wit 
winstkansen had. Maar zwarte (Piet) haalde 
zoals wel meer gebeurd in mijn partijen tegen 
hem een leuk grapje uit. Hij speelde 

 (26-31)! 36x27 (24-30)! 35x13  
en vervolgens dam 46 naar 32! 
 
Ik speelde nog  12 naar  8 en we besloten tot 
remise. 
 
Hiermee was voor mij alle hoop vervlogen om 
deze partij gunstig af te sluiten. 
 

Bedankt Piet. 

 
Cees van der Steen 
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STIJN 
 

Rinus Hühl …0 

 
Stijn Tuytel …2 

OC DCIJ 

Hier speelde zwart 27. .. -  .. 18-23?   
(Op  (  5-10)??  volgt  27-21!  met de 
dodelijke dreiging  22-17). 

      
Zwart wilde schijf 24 verdedigen door 
gelijk veld 23 te pakken, maar nu kwam  
weer 28. 28-22!  
Omdat  (11-17)  niet mag vanwege een 
simpele 1-om-3 naar dam en  (22-17)  
dreigt, heeft zwart een schijfje geofferd  
met 28. .. -  .. 16-21 

      
Een paar zetten later kwam de 
volgende stand op het bord: 

      

Hier dreigt zwart na zijn laatste zet        
(  3-  9)  met  (29-33)  en (11-17).  

Rien Hühl 

 
Stijn Tuytel 

      
Aanvankelijk wilde ik terugruilen met  
40-35,  maar later zag (en deed) ik  
32. 48-43! Rien pakte schijf 29 op en  

combineerde met 32. .. -  .. 29-33 
33. 38x18 11-17   34. 22x11 13x35 

en nu maar hopen dat ik het vervolg 
goed gezien had, gelukkig was dat zo. 
35. 31-27 6x17 36. 25-20 14x25 
37. 27-22 17x28 38. 32x  1!  

Theo van den Hoek …1 

  
Stijn Tuytel …1 

DCIJ –TDV 

      
Uit de wedstrijd van DCIJ tegen TDV     
( 7-13). In deze wedstrijd die we 
verloren, had ik de winst gemist tegen 
Theo van den Hoek. Ondanks dat het 
verschil van 1 punt niet uit zou maken 
baal ik er toch van deze verrassende 
zet niet gezien te hebben. 

Hier had ik met wit een goede klassieke 
stand opgebouwd precies zoals het mij 
geleerd is met een groot klaverblad 
(oostblok) aan de korte vleugel. Na  het 
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gespeelde 28. 34-29 23x34 29. 40x20 15x24 speelde ik 
30. 45-40 en de partij eindigde in remise.  Na  de  partij  in  de  analyse  kwam  

Jesse op de zet 30. .. -  .. 27-22?!!  Nu is 31. .. -  .. 12-18 
foutief na  33-29  en  42x33  en als zwart opbouwt met  ( 7-11) en  (12-17)  gaat 
wit met 45-40-34-29 een schijfje oppeuzelen. 

            
Een fragment uit de onderlinge 
competitie van HDC. Wit heeft last van 
opbouwproblemen, omdat het 
ogenschijnlijk logische  32-28  niet mag, 
vanwege (18-23)!  en (24-30)  met dam 
op 47. In een poging zwarts lange 
vleugel  onder  druk  te  zetten  speelde  

Stijn Tuytel …2 

 
Peter Schipper …0 

Peter 20. 39-34. Nu kwam 
20. .. -  .. 21-27 21. 32x21 17x26 
22. 34-30 18-22!    

Na lang nadenken verwachtte ik dat wit 
zag wat er na het logische (logisch 
omdat (26-31)  dreigt en  36-31  een 
positioneel slechte zet is)  30-25  
kwam. Hij had het zetje blijkbaar toch 
niet gezien, want hij vervolgde met 
23. 30-25 en na 23. .. -  .. 24-30! 24. 25x23 9-14 
25. 35x24 13-19 26. 24x13 8x50 was het opgeven geblazen. 

 
Roel Janssen …0 

 
Stijn Tuytel …2 

OC HDC 

 
Hier nog een partij uit de onderlinge 
van HDC. Hier sta ik met wit behoorlijk 
onder druk, op  40-35  of  38-33  volgt 
dodelijk (21-27)!  en op  (39-33)  volgt 
natuurlijk het dammetje met  (13-19)  
en  (12-17).  Truus geeft hier  31-27!  
aan, om na  (23-28)  32x23  (21x41) 
met  36-31!  te vervolgen, omdat      
(41-46)  nu niet mag vanwege  40-35  
en 34x 5 met dam. Dit had ik niet 
gezien, dus speelde ik  het   rampzalige 
16. 47-41 maar. Nu is  (21-27)  nog  

steeds heel sterk met slaan naar 23.  
 
Gelukkig zag mijn tegenstander dít 
weer niet en speelde 

16. .. -  .. 11-17??  Nu kwam het zetje waar ik (noodgedwongen) op speelde; 
17. 32-28 23x32 18. 37x28 26x46 19. 40-35 46x30 20. 34x  5  

waarna zwart opgaf. 
Stijn Tuytel 
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BEKERTEAM BEKERT DOOR 
 
 
Het wordt zo’n beetje een traditie: nadat DCIJ iets meer dan drie jaar geleden 
besloot om zich weer in te schrijven voor de bekercompetitie van Noord-Holland, 
is drie keer de finale gehaald. De eerste keer was OG Edam/Volendam nog te 
sterk, maar de jaren daarop werden in de finale respectievelijk Schagen en SNA 
verslagen. Ook dit jaar is het bekerviertal op de goede weg: op 27 maart wacht de 
halve finale tegen Zaanstreek 1. Op dezelfde dag volgen de finale en troostfinale. 
  
De eerste ronde mochten we thuis aantreden tegen mijn (Martins) eigen clubje: 
Zaanstreek 3 oftewel het oude DKZ. Met meer moeite dan verwacht wisten we 
met  7- 1 te winnen. Cees Pippel kwam niet verder dan remise tegen mijn oude 
leermeester Klaas Scheltus. Jesse kreeg een mooie hekstelling op het bord, maar 
door een vlaag van damblindheid besloot hij een ruil te nemen, waardoor hij weer 
helemaal opnieuw mocht beginnen. In het gevorderde middenspel knoopte hij zijn 
tegenstander alsnog op. Martin kwam na een zet of twintig een schijf voor en liet 
de overwinning niet meer glippen. Stijn tot slot, die prima inviel voor Marcel, wist 
langzamerhand een centrumaanval op te zetten, waardoor hij mijn vader vloerde.  
 
 
De uitslagen: 
 

DCIJ - Zaanstreek 3  

C. Pippel - K. Scheltus 1- 1 
J. Bos - J. Leeuwerink 2- 0 
M. van Dijk - C. Staal 2- 0 
S. Tuytel - A. van Dijk 2- 0 

   7- 1 
 
 
Voor de tweede ronde moesten we naar Zaandam om daar tegen Zaanstreek 2 te 
spelen. Waar we de vorige keer door het handicapsysteem met  6- 2  moesten 
winnen, was hier 5-3 genoeg. De eerste vier punten waren al snel behaald. 
Marcel ging als een bulldozer in het centrum te werk, waardoor zijn tegenstander 
zijn heil aan de kanten moest zoeken. Met een nog half volle stand kon zijn 
tegenstander alleen nog weggeven. Jesse volgde al snel Marcels voorbeeld en 
met een beetje hulp van de tegenstander kon de tweede twee voor ons 
opgeschreven worden. Martin kwam totaal niet in zijn spel en mocht blij zijn met 
een puntendeling. Cees Pippel ondervond nog behoorlijke tegenstand van zijn 
opponent, waardoor hij pas in het eindspel toe kon slaan. We hadden dus alweer 
met 7-1 gewonnen: 

>>
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Zaanstreek 2  DCIJ  
S. Betten  C. Pippel 0- 2 
A. Laan  J. Bos 0- 2 
D. Vermeulen  M. van Dijk 1- 1 
B. Bouma  M. Kosters 0- 2 

   1- 7 
 
Na Zaanstreek 3 en 2 treffen we nu dus Zaanstreek 1, dat met  8- 0  won van 
DDV Diemen, in de halve finale. Voor een plaats in de finale moeten we met  5- 3 
winnen. Mochten we de finale bereiken, dan wacht daar de winnaar van OG 
Edam/Volendam en SNA.  
 

 Martin van Dijk 
 
 
 
 
 

 

ER WORDT NOG STEEDS 
GEDAMD IN DE MAAN!!! 

Café de Halve Maan 

Hagelingerweg 36 
Santpoort 

kom eens aan in 
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KOSTERS KOOKBOEK 
 
 
Deze keer staat een klassieker op het menu. Namelijk de tweede matchpartij om 
het wereldkampioenschap 1973 tussen Andris Andreiko (wit) en Ton Sijbrands 
(zwart). De partij werd wereldberoemd doordat Andreiko een openingsvariant uit 
het kampioenschap van de Sovjet Unie kopieerde. De witspeler had in die partij 
met een fraaie damcombinatie remise afgedwongen en dat was precies waar 
Andreiko op uit was. Ton Sijbrands had met zijn secondanten echter deze zelfde 
partij bestudeerd en een levensgroot lek in de op het eerste gezicht correcte 
combinatie gevonden. Het blijft frappant dat de briljante Andreiko zonder onraad 
te ruiken, met open ogen in de sporen van zijn landgenoot treedt en het lid op de 
neus krijgt. Ook vandaag de dag heeft deze historische partij overigens nog 
praktische waarde. Want in de eerst ronde van de bondscompetitie mocht ik met 
zwart (Sijbrands) deze partij kopiëren tegen Alex Bitter (Andreiko) van Damlust 
Gouda. Bitter, die de match Sijbrands – Andreiko nog van dichtbij meegemaakt 
moet hebben, liep na ruim een half uur denken in de lokzet waar Andreiko dertig 
jaar vóór hem ook in was gelopen, alle commotie en publiciteit van destijds ten 
spijt. 
 

1. 32-28 18-22   2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 4. 46-41 1-  7 
5. 34-29 19-23 6. 28x19 14x34 7. 40x29 10-14 8. 35-30 20-25 
9. 30-24 14-20 10. 32-28 16-21 11. 31-26 11-16 12. 37-32 21-27 

13. 32x21 16x27 14. 44-40 5-10 15. 39-34 10-14 16. 43-39 14-19?! 
Het moment suprème. 
 
Wit heeft drie mogelijkheden: 
 
 1.) Opvangen met  40-35.  Nadeel hiervan is dat zwart na het slaan met (13-19)  
24x13  ( 8x19)  vervolgt en – bij correct spel - heel goed staat. 
 
 2.) 50-44  spelen en na het slaan  29-23  spelen, een twee om twee terug dus. 
 
De derde mogelijkheid is iets moeilijker te vinden, maar ziet er in eerste instantie 
het meest aantrekkelijk uit. Dat vond Andreiko destijds in ieder geval en mijn 
tegenstander ook. Wit haalt verrassend dam, maar zwart heeft het beter gezien 
(of gelezen, zoals in mijn geval) en confronteert wit met damafname en 
schijfverlies. Speel het maar eens na, het verloop is historisch! 
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Sijbrands  (Kosters) 

 
Andreiko  (Bitter) 

17. 50-44 19x30 Tot op dit moment  
was ik ervan overtuigd dat mijn 
tegenstander  29-23  zou spelen met 
terugruil, een gang van zaken waar ik 
óók niet ontevreden mee zou zijn 
geweest. Toen Bitter echter in gepeins 
verzonk, begreep ik dat hij de foutieve 
damcombinatie serieus aan het 
overwegen was. Na een tijdje veinsde 
ik daarom maar alsof ik de damdreiging 
toen pas zag en keek erg ongelukkig. 
Je weet maar nooit waar je 
tegenstander zijn beslissingen op 
baseert…(zo is het toch, Jan?) 

      
18. 38-32 27x38 19. 26-21 17x26 20. 28x17 12x21 21. 29-24 30x19 
22. 41-37 38x29 23. 34x  1  

 
En nu à tempo het door Sijbrands geïntroduceerde en daverende   9-14 !!!!!!  Dít 
is de zet waar het allemaal om draait. Aan damafname en schijfverlies is nu niet 
meer te ontkomen. In de stampartij uit het kampioenschap van de Sovjet Unie 
werd nog braaf met 23.  .. - ..  20-24  vervolgd, waarna de partij naar remise 
kabbelde. De vondst van Sijbrands straft de damcombinatie echter hard af. In het 
vervolg speelt mijn tegenstander – ongetwijfeld gedesillusioneerd - ronduit zwak: 
 

24. 37-31 26x37 25. 42x31 8-12 26. 1x  9 4x13 27. 31-26 21-27 
etc. 
Het door Andreiko destijds gespeelde  36-31  bood beduidend meer compensatie, 
maar ook hij kon verlies niet meer ontlopen. Sijbrands zou de tweekamp later 
winnend afsluiten. 
 
Vorig clubblad mocht ik in dit diagram 
met de billen bloot. Wim schreef: 
“Marcel won van Adri van Huet op de 
klok, maar Adri had hier de ijzersterke 
zet   28-22   moeten spelen. Dan is het 
dus gewoon meteen over.” En daar kan 
ik niets tegenin brengen. Maar omdat ik 
meer dan gemiddeld plezier aan deze 
partij heb beleefd, wil ik deze uitspraak  
toelichten. Vervolgens laat ik het voor 
mij leukste moment, een paar zetten na 
de diagramstand, zien. Eerst dus de 
diagramstand.  

Marcel Kosters …2 

 
Adri van Huet  …0 
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Ik had hier wel naar    28-22  gekeken, maar dacht dat ik in het ergste geval altijd 
gewoon  (  8-13)  17-12 ( 7-11)  39-34-29 etc. kon spelen.De directe en 
onweerlegbare damdreiging had ik niet gezien, dus ik dacht met deze zet 
simpelweg de spanningen en daarmee mijn kansen te vergroten. Daar was Wim 
het dus zeer terecht niet mee eens, maar mijn tegenstander gelukkig wel. We 
speelden in zíjn tijdnood verder:   

34. 37-31 7-11 35. 39-33 20-24 36. 44-39 Dit is míjn moment in de  
partij. Want alles liep vanaf dit moment zoals gepland en gewenst! Van Huet heeft  
een serieus tijd probleem met zo’n twee minuten bedenktijd voor 14 zetten. Geen 
onmogelijke opgave, maar hij is dus tot het uiterste gespannen om spijkers met 
koppen te slaan. Ongetwijfeld is hij nu alvast op iedere zet van mij een antwoord 
aan het bedenken, zodat hij straks na mijn zet direct kan antwoorden en zijn klok 
weer indrukken. Ik aan de andere kant heb nog een klein kwartier, wat in 
verhouding een zee van tijd is. Ik besluit te investeren in het zoeken van een niet 
zo zeer sluitend als wel kansrijk plan, waar van Huet á tempo in mee zou kúnnen 
gaan. En o wonder, de stand bevat een voor de hand liggende variant, met een 
niet zo diepe, maar wel verrassende finesse die van Huet – zo schatte ik in – over 
het hoofd zou zien. Of de finesse ook won was een andere vraag, maar inmiddels 
was ik gevallen voor de charme van het verrassingseffect en te nieuwsgierig 
geworden of mijn inschatting correct was en daarom besloot ik het erop te wagen: 
 

Marcel Kosters   

 
Adri van Huet   

36. .. -  .. 8-13 37. 39-34 24-30 
38. 33-29 (Yes! Hij doet het!) 30x39 
39. 29-24 19x30 40. 28x  8 18-22! 

(de finesse) 41. 27x18 21-27 
42. 32x12 16-21 43. 26x17 11x  2 
44. 38-33 (anders kansloos eindspel) 
45. .. -  .. 39x28 45. 42-38 30-34 
46. 31-26 25-30 47. 36-31?  

Dit is pas de beslissende fout. Van 
Huet verliest nodeloos een tempo. 
Aangewezen was  26-21-16  met 
doorbraak en niet meer te winnen 
eindspel. Bij het berekenen van de 
lokzet had ik dit niet goed gezien, ik 
dacht nog serieuze winstkansen te  

hebben, ook bij goed spel van wit. Door het weggeven van één tempo staat wit nu 
echter wel degelijk verloren. 
 

47. .. -  .. 30-35 48. 26-21 35-40 49. 21-16 40-44    
 
Hier viel het digitale vlaggetje van mijn tegenstander, zoals gezegd is de stand 
inmiddels verloren. Het viel niet mee een grijns van mijn gezicht te houden. 
Tenslotte lijdt je tegenstander altijd een beetje meer bij een kloknederlaag… 
 

Marcel Kosters 
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WAT IS ER MET MIJ AAN DE HAND? 
 
 
Dit is een nijpende vraag waar ik niet direct een antwoord op kan geven. Vanaf 1 
januari gaat er het een en ander mis met het afmaken van een partij. Na een 
overwinning tegen Marcel Kosters en een verdienstelijke remise tegen Willem 
Winter, ging het pas goed fout. Tegen Willem kwam ik weliswaar een schijf voor 
maar de winst was nog moeilijk. Veel erger is mijn falen in het tweede. Neem nou 
de volgende stand. Ik was al op eenvoudige wijze een schijfje voorgekomen. Met 
nog een zee van tijd zag ik verschillende winstvoortzettingen. 
 

  Na de voortzetting met 43. 28-22 18-23 44. 33-28 29-34 
Willem Winter 

 
Jan Apeldoorn 

45. 39-33 34-40 46. 35x44 24x35 
47. 44-39 20-24 48. 39-34 en nu 

Na  (24-30)  of  (24-29)  komt zwart op 
2 dammen en was het voor mij 
onduidelijk. Ik speelde: 
43. 28-23 19x28 44. 32x12 21x34 
45. 30x10 29x38 46. 25x14 34-39 
47. 10-  5 13-19 48. 14x23 39-43 

en na nog wat zetten werd remise 
overeen gekomen. 
Vanuit de diagramstand is het echter 
totaal uit na: 
43. 28-23 19x28 44. 30x10 29-34 
45. 32x12 34x41 46. 25x14 26x37 
47. 10-  4 21x32 48. 4x47  

 
 
In de wedstrijd tegen Hoorn maakte ik 
het nog bonter. F.Kroeze heeft zojuist 
het sterk ogende  (17-22)  gespeeld. Nu 
bood ik remise aan maar mijn 
tegenstander wilde nog even doorgaan. 
“O.k.”, zei ik en speelde meteen  

F. Kroeze 

 
Jan Apeldoorn 

1. 35-30!     
      

Hij ging, geschrokken, nu wel in op mijn 
aanbod en ik wilde er niet op 
terugkomen en werd remise overeen 
gekomen. Wat een oen ben ik ook…  
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Jan Apeldoorn 

 
Paul Smit 

In de onderlinge competitie gaat het al 
niet beter met mij. Na een strijd met 
wisselende kansen staat de teamleider 
van het tweede, Paul Smit met wit, 
plotseling verloren. Na 

55. 34-30 35x24 56. 39-34 28x37 
57. 31x42 23-28  

Zou het bij goed spel wel uit zijn 
geweest. Paul speelde echter 

      
55. 26-21 17x37 A)   
56. 32x41 6-11 57. 36-31 B) 
58. .. -  .. 11-17 59. 31-26 35-40 
60. 34x45 23-29 61. 45-40 29-33 
62. 26-21 33x35. Remise. 

  A) 55. .. -  .. 28x26 56. 21x12 18x  7 57. 39-33 23-28 
   58. 33x22 26-31 wint eenvoudiger. 
  B) Nu miste ik de winst door 57. .. -  .. 28-32 
   58. 37x28 23-29 59. 34x17 11-17 W+   

Bij B. moest dus wel 57. 41-37 11-17 58. 37-31 17-21 
59. 27-22 of? 59. .. -  .. 28x17 60. 39-33 17-22 61. 31-26 23-28 
61. 26x17 28x30 62. 17x28 uit. Ik ga maar snel in therapie. 

 
Jan Apeldoorn 
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STAND OC DCIJ ’03-’04/ 

TUSSENSTAND  PER  5 MRT 2004 
 

 Gr. Speler Totaal Gem W + = - P 

1 A Stijn Tuytel 30275 1316 23 11 9 3 31 

2 A Cees van der Vlis 21775 1146 19 8 5 6 21 

3 A Marcel Kosters 21250 1181 18 7 6 5 20 

4 A Wim Winter 20675 1378 15 9 3 3 21 

5 B Cees van der Steen 20050 1003 20 3 12 5 18 

6 A Paul Smit 19350 1075 18 5 8 5 18 

7 B Martin van Dijk 18550 1546 12 7 5 0 19 

8 A Kees Pippel 18400 1533 12 8 3 1 19 

9 B Jan Apeldoorn 18125 954 19 5 7 7 17 

10 A Piet Kok 18000 900 20 4 8 8 16 

11 B Koos de Vries 16300 1164 14 6 4 4 16 

12 B Rien Hühl 14575 857 17 3 7 7 13 

13 C Leo Binkhorst 13475 1037 13 5 3 5 13 

14 B Albert Roelofs 12325 948 13 4 3 6 11 

15 B Hans Kors 12050 753 16 2 6 8 10 

16 C Harry van der Vossen 11500 821 14 0 9 5 9 

17 C Peter Pippel 10300 858 12 4 1 7 9 

18 C Casper Remeijer 6075 1215 5 2 2 1 6 

19 C Ron Tielrooij 5700 1425 4 3 0 1 6 

20 C Jesse Bos 4125 1375 3 1 2 0 4 

21 C Henk von Grumbkow 3775 343 11 0 1 10 1 

 
 
Periode kamp. Groep A Groep B Groep C Groep E 
1e periode W. Winter S. Tuytel R. Hühl H. Kors 
2e periode M. Kosters C. van der Vlis P. Kok P. Pippel 
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CAB HOLLAND/DEZ – DCIJ 1 
Ronde 8: 17 januari 2004. Uitslag  6 - 14. 

 

 CAB Holland/DEZ - DCIJ 1   

1. Peter Hartog (1291) - Kees Pippel (1359) 1 -  1 (7) 

2. Peter de Hek (1298) - Martin van Dijk (1237) 0 -  2 (4) 

3. Pieter Trapman jr. (1173) - Marcel Kosters (1213) 1 -  1 (10) 

4. Ad de Hek (1180) - Willem Winter (1265) 0 -  2 (9) 

5. Pieter Trapman sr (1147) - Jesse Bos (1259) 1 -  1 (8) 

6. Peter van Noordennen (1158) - Harry van der Vossen (1078) 1 -  1 (6) 

7. Wim Huisman (1120) - Albert Roelofs (1023) 0 -  2 (1) 

8. Marijke van Genderen (1059) - Joop Wind (1178) 0 -  2 (2) 

9. Dirk van Genderen (955) - Stijn Tuytel (1051) 1 -  1 (3) 

10. Dirk Kwakernaak (1030) - Cees van der Vlis (1099) 1 -  1 (5) 

    6 -14  
 

Het was weer een aparte ervaring daar in Hardinxveld-Giessendam. Binnen een 
mum van tijd stond Marcel een schijf achter en ging Jesse de boot in, maar op de 
een of andere manier gingen we onverstoorbaar verder. Net of het ons niets deed. 
Schouder ophalend damden we verder. IJmuidense nonchalance of gewone pure 
zelfverzekerdheid? Geen idee, maar we wonnen afgetekend en niemand verloor. 

 

Albert speelt hier  (13-19)  en zijn tegenstander Albert Roelofs …2 

 
Wim Huisman …0 

31-27. Albert reageerde natuurlijk met 24-30 
35x22 (17x30) en kon later de punten in  
ontvangst nemen. 

      
Marijke van Genderen …0 

 
Joop Wind …2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Marijke speelde  (11-17)  en Joop 
antwoordde met  36-31.  Het lijkt een 
rare zet, maar zwart loopt geheel vast. 
Joop won overtuigend. Heel goed, Joop. 

>> 
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Wit speelt hier 34-29 en Stijn kan winnen  Stijn Tuytel…1 

 Dirk van Genderen …1 
 

door i.p.v. (  4-10) hier (13-18) te spelen. 
Als wit 30-24 speelt neemt zwart de  
een om twee met (18-22) 24x15 (28-32) 
37x28 (22x24) en winnend voordeel doordat  
de schijven  4 en 14  drie schijven tegenhouden. 
En anders gaat zwart de velden 27 en 28 
bezetten en wint Stijn ook. Foei Stijn, maar 
misschien tijdnood. 

     
Peter de Hek …0 

 Martin van Dijk …2 

Martin heeft het hier wel grappig voor elkaar, 
want op (17-22) volgt  43-38 met doorslaan naar  
10.  Zwart speelde (17-21) en Martin won  
door  30-25  en kroop er op rechts doorheen.  
Handiger voor zwart was geweest om (14-19) 
te spelen en dan volgt  30-24 (19x30) 
35x24 (17-22) 37-32 (22x31) 36x27 (12-17) 
en dan moet ik nog maar zien of Martin dit wint. 

 
Cees van de Vlis speelde deze wedstrijd voor 
het eerst remise, dus we waren zeer tevreden. 
Cees nam niet te veel risico. 

Peter van Noordennen …1 

 Harry van der Vossen …1 

      
Harry   staat    hier    maar    een    klein    beetje  
gewonnen en speelt 44-40 (41-36 is uit) 
en zwart antwoord met  (24-29)  en nu heeft wit 
een probleem. Op  43-39  volgt  (29-34)  en  
(13-18). 41-36  is nu nog de beste, maar Harry  

antwoordt met  40-35  en toen volgde (29-33) 
38x29 (19-23) 29x18 (13x42).   

 
Kees Pippel speelde een gecompliceerde partij tegen Peter Hartog, waarin beiden 
geen fouten maakten. 

>> 
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Jesse Bos ...1 

 Pieter Trapman sr ...1 

Jesse had hier 20-25 gespeeld en wit kan nu  
winnen door 27-22 (18x27) 33-29 (24x21) 
45-40 (27x38) 16x36 (23x32) 39-33 (38x29 
34x 3. Wit zag het niet en speelde  48-43. 

  
Jesse Bos 

 Pieter Trapman sr 

 
Later kreeg Jesse de volgende stand op het 
bord. Wit speelde  27-22. Zwart vervolgde met 

 (24-29), 35x33 (19-24) 28x  8 (17x37) 

8-  2 (37-41) 2x35 (41-47)  
En dit wist Jesse nog remise te maken op een werkelijk schitterende wijze. Er 
kwam een 1 om 4 op het bord die remise bleek. Zo zie je maar. Geef nooit op. 
Een typisch staaltje van IJmuidens doorzettingsvermogen. 

Marcel Kosters ...1 

 Trapman jr ...1 

 
Marcel speelt hier ( 3-  8) en Trapman kan het  
volgende zetje nemen:  26-21 (17x26) 
28-22 (18x27) 38-32 (27x29) en 34x  3 

      
Trapman doet het ingewikkeld met 
28-22 (17x28) 33x13 ( 9x18) 26-21 en wit 
wint een schijf.  
 
Ook Marcel gaf niet op en ging gewoon door en 
maakte remise. 

 
 

Wim Winter 
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DCIJ 1 - TDV 
Ronde 10: 14 februari 2004. Uitslag  7-13 

 

 IJmuiden - TDV   

1. Martin van Dijk (1237) - Marc de Meulenaere (1216) 1-  1  (4) 

2. Marcel Kosters (1213) - Chris Korsten (1230) 0-  2  (5) 

3. Kees Pippel (1359) - Cor Kuijstermans (1272) 1-  1  (3) 

4. Jesse Bos (1259) - Wil van den Braak (1313) 0-  2 (2) 

5. Willem Winter (1265) - Kees van Bakel (1185) 2-  0  (7) 

6. Joop Wind (1178) - Tijs Demasure (1218) 0-  2  (10) 

7. Stijn Tuytel (1051) - Theo van den Hoek (1214) 1-  1  (1) 

8. Albert Roelofs (1023) - Frans Smolders (1069) 0-  2  (6) 

9. Harry van der Vossen (1078) - Alexandra Betting 1-  1  (9) 

10. Cees van der Vlis (1099) - Frans Bax (1157) 1-  1  (8) 

    7-13  
 
Jesse had de vorige wedstrijd niet meegedaan en had de spelerskaarten aan mij 
gegeven. Dat had ie beter niet kunnen doen. Ik begrijp natuurlijk ook wel dat ik die 
kaarten kwijt raak en laat ze natuurlijk gewoon in de auto liggen. Voor de wedstrijd 
haal ik de kaarten uit mijn dashboardkastje. Geen spelerskaarten. Dan moet ik ze 
ergens in het clubhuis hebben gelegd, want ik neem natuurlijk nooit het risico om 
ze kwijt te raken. Gezocht achter de bar en in de kasten. Geen spelerskaarten. De 
auto nog eens uitgemest. Geen spelerskaarten. Als ik die kaarten thuis 
opgeborgen heb vind ik ze nooit meer. Eerst maar eens dammen en 
scheidsrechter Wim van Wees naar eens verwend met een extra kopje koffie. En 
na afloop ben ik thuis maar eens gaan zoeken. Tot mijn eigen verbazing vond ik 
ze waar ik zocht. Scheelde toch weer een boete. 
 
“We gaan naar Wim”, zei Chris Korsten toen hij 
in de auto stapte om naar IJmuiden te gaan. Hij 
had er zin in blijkbaar en Marcel heeft dat tot 
zijn schande moeten bemerken. Eigenlijk krijgt 
Marcel een verschrikkelijk pak slaag. 

Marcel Kosters ...0 

 
Chris Korsten ...2 

48-43 (13-18) 38-33 en Marcel besloot in  
armoede maar tot (14-20) en gaf een  
schijf weg. Er dreigt van alles. 32-27 en 39-34 
bijvoorbeeld, zowel op  (14-19)  als op  (  9-13). 

>> 
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Marc de Meulenaere …1 

 
Martin van  Dijk ...1 

      
Zwart pakt hier een schijf door middel van   
(23-28). Uiteindelijk krijgt Martin nog net 
voldoende compensatie om remise te maken. 
 
Als zwart nu  (  7-11) had geruild heeft Martin 
natuurlijk helemaal niets meer. Op 35-30 volgt 
(22-28)  met doorbraak naar 44. 
 
Kees Pippel heeft al zo vaak gestreden tegen 
Kuijstermans dat zij elkaar ook niets meer 
wijsmaken. Remise zonder kansen voor 
beiden. 

  Jesse Bos ...0 

 
Wil van den Braak ...2 

  
      

Jesse kan hier een schijf winnen door                
( 7-11-17-22). Was blijkbaar niet nodig. Jesse 
heeft zijn tegenstander in feite helemaal zoek 
gespeeld en speelde hier (18-22). 

Jesse Bos ...0 

 
Wil van den Braak ...2 

 

 
Een paar zetten verder speelt zwart hier           
(  4-10)  en wit moet wel  24-19.  Maar hier 
loopt Jesse in een stom zetje.  (15-20)? A, 
19-14 (10x28) 29-23 (28x19) 38-32 (24x33) 
39-33 (38x29) met dam op 3. 

      
A) Zwart had hier  (27-31)  moeten spelen. 

19-13 of? (31x35) 13x11 (12-17) 11x22 (26-31) Met een remisestand. 
 
Zelf won ik netjes, maar veel spectaculairs heb ik na afloop niet gevonden. 
 
 
 
 
 

>> 
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Joop is iemand die er altijd nog wel remise uit 
peutert, maar hier verliest hij knullig. Deze stand 
moet natuurlijk remise worden. Joop speelt dam 

Joop Wind ...0 

 
Tijs Demasure ...2 

32-43 en verliest door 6-44 (50x13) 2x48. 
      

Bijvoorbeeld: (32-21) 6-  1 (50-17) 
19-13 (21-38) en de remise is een feit. 

 
Theo van der Hoek ...1 

 
Stijn Tuytel ...1 

 

 
Stijn gaat met  45-40  door en geeft zwart de 
kans om schijf 12 naar 23 te brengen, maar dat 
had beter gekund. 
27-22! Op  (12-18)  volgt  33-29  en wit krijgt nu 
rustig de kans om schijf 45 er bij te brengen. De 
weg naar winst is nog lang, maar dit was wel 
een kans geweest. Foei Stijn. Had je de       
oud-bondsvoorzitter bijna te pakken.  

 
 

  
Albert Roelofs ...0 

 
Frans Smolders ...2 

Napoleon zei eens: “Ach, goede generaals, 
slechte generaals. Als ze maar geluk hebben.” 
En zo is het natuurlijk ook. Albert is natuurlijk de 
revelatie van dit seizoen. Is ineens attractief 
gaan spelen en heeft het bijbehorende geluk en 
wint zeer regelmatig. Maar Albert, als je geluk 
hebt moet je het natuurlijk wel meenemen!     
(13-19)  is meteen uit!  
 
Cees van de Vlis nam na alle verliespartijen 
weinig risico en hield de partij vlak. Remise dus.  
 
Harry van de Vossen zal wel ergens hebben 
kunnen winnen, maar groot voordeel betekent 
nu eenmaal niet zomaar winst. Ook remise. 
 
 

Wim Winter 
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HILTEX 2 – DCIJ 1 
Ronde 11: 28 februari 2004. Uitslag  8-12. 

 

 Hiltex 2 - DCIJ 1   

1. Paul Oudshoorn (1401) - Jesse Bos (1259) 1-  1  (5) 

2. Hanco Elenbaas (1231) - Martin van Dijk (1237) 1-  1  (3) 

3. Peter van Heun (1250) - Kees Pippel (1359) 1-  1  (8) 

4. Pieter Hildering (1217) - Willem Winter (1265) 1-  1  (2) 

5. Gerrit Tigchelaar (1153) - Stijn Tuytel (1051) 0-  2  (7) 

6. Kees Romijn (1203) - Joop Wind (1178) 2-  0 (4) 

7. Hans van den Heuvel (1130) - Harry van der Vossen (1078) 1-  1 (9) 

8. Bert Bakhuis (1169) - Marcel Kosters (1213) 0-  2  (10) 

9. Kees Jacobs (1099) - Albert Roelofs (1023) 1-  1  (6) 

10. J. Stins - Cees van der Vlis (1099) 0-  2  (1) 

    8-12  
 

HANCO NEEMT GEEN BLAD VOOR DE MOND. 
 

Via Stijn ving ik na de wedstrijd Hiltex 2 tegen DCIJ op, dat Hanco (Elenbaas), die 
ook meespeelde in Hiltex 2, het niet zo begrepen had op de spelers van de laatste 
vier borden. 
 
Toen ik een dag later op de damsite van Hiltex het verslag van de wedstrijd las, 
(door Hanco opgetekend) begreep ik welk gewicht Hanco aan “de zwakste vier 
van DCIJ” had gegeven. De passages die hierover gaan wil ik er graag uitlichten; 
 
 

“Zwakke schakels IJmuiden kraken Hiltex 2” 
 

“Het plan was om de wedstrijd te winnen door zes punten te pakken tegen de 
zwakste vier van DCIJ, Stijn Tuytel, Albert Roelofs, Cees van der Vlis en Harry 
van der Vossen .” 
 

“Doordat John Stins binnen een uur middels een lichte combinatie verloor van de 
hopeloos uit vorm zijnde Cees van der Vlis stonden we meteen onder grote druk.” 
 

“Kees Jacobs kraakte de strategie van ons oud-clubgenoot Albert Roelofs. Kees 
won een schijf en (in?) een prachtige stand, maar wist zich met die weelde geen 
raad .”  
 

“Gerrit (Tigchelaar) had Stijn Tuytel in een kansrijke kvo (korte vleugel opsluiting, 
red.) gedrongen, maar blunderde en verloor.” 

>> 
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“Hans ( van den Heuvel) ging door de hel tegen Harry van der Vossen . Eerst 
verspeelde hij een gewonnen stelling om niet veel later zo goed als plat te staan. 
Maar Harry vond remise ook wel mooi en liet Hans glippen.” 
 

“Ons plan was niet juist gebleken . De vier dwergen van DCIJ lieten ons geen zes 
punten, maar slechts twee.” 
 
Hoewel Hanco wellicht het wedstrijdverslag met een ironische ondertoon heeft 
geschreven, komt me de geschetste tweedeling in het team niet geheel onbekend 
voor, los van het feit dat de rating van de spelers al het verschil in sterkte kan 
aangeven, werd ook bij DCIJ geconstateerd dat de, over het algemeen, goede 
resultaten van de betere zes spelers vaak teniet werden gedaan door de mindere 
scores van de overige vier. 
 
Voor de bijdrage van “de vier dwergen van DCIJ” verwijs ik graag naar de 
topscorerlijst. 
 
Hierbij nog twee fragmenten; 
 
Natuurlijk mag   (  1-  7)  niet , maar werd toch 
gespeeld, Cees wist daar wel raad mee, 

John Stins ...0 

 
  Cees van der Vlis ...2 

Zwart aan zet         

27-22 (18x27) 32x21 (23x41) 46x37 (16x27) 
37-31 (26x37) 42x  2  
en opgegeven door zwart. 

      
Albert Roelofs ...1 

 
Kees Jacobs ...1 

Zwart aan zet  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
Iets te gewaagd speelde ik  (10-14)? en mijn 
tegenstander verraste mij met  34-30!  en nu 
blijkt  ( 4-10)  niet te kunnen omdat dan dam 
volgt door 33-29. 

      
Ik moest daarom een aantal onvrijwillige zetten doen (14-19) 30-25 (  9-14) 
42-37   ( 3-  9) 40-34 en ik besloot een schijf te offeren met  (24-30) 
35x13 en  (  8x19). Het vervolg van wit was 26-21 (17x26) 28x  8 ( 2x13) 
31x22 (18x27) en na 43-39 (19-23) 29x18 en (13x22) kreeg ik 
nog aardig tegenspel en wist er nog remise uit te peuteren. 

Albert Roelofs 
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 LANDELIJKE 1E KLASSE B 
 
 

Eerste klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pt Bordpt 

1. Damlust  11 7 9 13 14 12 14 10 12 15 11 17 128 - 92 

2. Van Stigt Thans 2 9  12 10 13 10 11 12 10 7 11 14 15 119 - 101 

3. IJmuiden 13 8  7 10 12 11 10 14 9 12 14 14 120 - 100 

4. TDV 11 10 13  9 11 10 13 9 10 9 11 13 116 - 104 

5. Constant-Charlois 7 7 10 11  10 10 9 11 11 11 11 13 108 - 112 

6. Hiltex 2 6 10 8 9 10  10 10 12 13 15 16 12 119 - 101 

7. Schagen 8 9 9 10 10 10  10 14 10 12 9 9 111 - 109 

8. Ons Genoegen 6 8 10 7 11 10 10  13 9 10 10 9 104 - 116 

9. Denk en Zet H-G 10 10 6 11 9 8 6 7  12 10 12 9 101 - 119 

10. SNA 8 13 11 10 9 7 10 11 8  9 9 8 105 - 115 

11. PSV Dammen 5 9 8 11 9 5 8 10 10 11  15 8 101 - 119 

12. Source+ NDG 9 6 6 9 9 4 11 10 8 11 5  5 88 - 132 

 
 
 
 

TOPSCORERS DCIJ 1 WEDS RATING TEGEN BORD PNT 

6. Kees Pippel 11 1359 1254 2,82 15 

11. Willem Winter 11 1265 1183 5,27 15 

17. Albert Roelofs 11 1023 1090 8,18 14 

23. Martin van Dijk 11 1237 1211 3 13 

24. Marcel Kosters 11 1213 1186 3,91 13 

36. Stijn Tuytel 11 1051 1131 7 12 

40. Jesse Bos 10 1259 1212 3,1 11 

43. Joop Wind 10 1178 1168 6,4 11 

72. Harry van der Vossen 11 1078 1109 7 10 

129. Cees van der Vlis 11 1099 1175 8,18 5 

146. Jacqueline Schouten 1 1122 972 9 1 

156. Hans Kors 1 - 1156 2 0 
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HET ACHTTAL 
 

ALMERE – DCIJ 2 
Ronde 6, dinsdag 20 januari 2004 

 
Enigszins verzwakt reisden we op dinsdagavond 20 januari af naar Almere. Elbert 
Holkamp doet op dinsdagavond de jeugd van Zaandam. Koos de Vries moest 
werken en Cees van der Steen was ook verhinderd. Gelukkig konden we een 
beroep doen op Nicole Schouten. Doelstelling van tevoren was winnen zodat we 
ons in de middenmoot konden handhaven. Na het gebruikelijke zoeken vonden 
we de lokaliteit waar we in de arena zouden treden (het leek letterlijk wel wat op 
een arena).  
 
 

 Almere - D.C.IJmuiden 2  

1. M.J. Horn - R. Holkamp 1 -  1 

2. K. ter Braake - R. Tielrooij 0 -  2 

3. V. Tjokro - P. Smit 2 -  0 

4. C.L. Sluisdom - F. Elzenga 1 -  1 

5. L. vd. Gaag - A.G.T.van Roode 2 -  0 

6. J. Hartkamp - J.M. Apeldoorn 1 -  1 

7. H. Slagter - N.A.M. Schouten 2 -  0 

8. H. Beekman - H. Kors 1 -  1 

    10 -  6 
 
 
Aan bord 6 was het Jan Apeldoorn die het eerste resultaat neerzette. Hij was 
tegen Joke Hartkamp een gezonde schijf voor gekomen en op het moment dat hij 
de winst voor het grijpen had zag hij ineens spoken en verspeelde een punt  door 
het remise te laten lopen.  
 
 
Waarschijnlijk had Arjen, die speelde aan bord 5, het clubblad dat net voor deze 
wedstrijd was uitgekomen, niet gelezen. Ook had hij niet even bij Jan gekeken en 
dus niet gezien welke opening deze speelde en waarom hij dat altijd doet. Arjen 
kreeg dus het zetje van Lochtenberg om zijn oren, probeerde nog wel van alles 
om er remise uit te slepen en kreeg ook nog van zijn tegenstander de kans om de 
schijf terug te winnen, maar Arjen zag het niet en verloor. 
 
 
 

>> 
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Zelf zat ik aan bord 3 en zette mijn partij veel te riskant op. Een soort Drost 
variant, maar dan eentje waarbij het op mijn korte vleugel niet mogelijk is om een 
schijfje te pakken. Juist op het moment dat ik meende een winnende stelling in te 
nemen, kwam mijn tegenstander met een verrassende combinatie en moest ik de 
vlag strijken. 
 
Ron Tielrooij speelde aan bord 2 tegen de sterke ter Braake en ging met revanche 
gevoelens achter het bord zitten. Hij herinnerde zich nog maar al te goed dat hij 
eens van ter Braake had verloren. Ron zette zijn partij goed op en won heel 
gedecideerd. Onze achterstand slonk daardoor tot 5 -  3.  
 
 
Frans Elzenga wist hierna aan bord 4 de stand bijna weer gelijk te trekken. Frans 
kwam net een tempo tekort, waardoor zijn tegenstander met remise ontsnapte. 
 
 
Ook Hans Kors, die aan bord 8 speelde, kwam net tekort om zijn tegenstander te 
verslaan. Gedurende de hele partij had hij het beste van het spel, maar uiteindelijk 
moest hij in remise berusten. 
 
 
Nicole Schouten speelde aan bord 7 en merkte dat ze wat wedstrijdritme tekort 
komt momenteel. Ze had gezien dat haar tegenstander een schijf kon winnen, 
maar meende dat ze dan terug kon slaan met het zetje van Weiss. Helaas klopte 
haar berekening niet en speelde met een schijf minder nog lang door, maar 
ontkwam niet aan verlies. 
 
 
Tot slot speelde Ruud Holkamp aan bord 1 knap remise tegen Horn. In een 
ingewikkelde klassieke laveerpartij, waarin Ruud erg veel tijd moest spenderen, 
werd het evenwicht niet echt verbroken en bepaalde Ruud de eindstand op 10 - 6.  
Een gevoelig verlies voor ons tegen de hekkensluiter van deze competitie. 

 
 

HET PROBLEEM HOORN – DCIJ 2 
Ronde 7, dinsdag 10 februari 2004 

 

Op 10 februari moesten we naar Hoorn. Weer een dinsdag, dus weer zonder 
Elbert Holkamp. Omdat ook Koos de Vries niet kon, completeerden Cees van der 
Steen en Piet Kok het achttal. Hoorn is gelukkig niet zo groot, dus wisten we vrij 
gemakkelijk het speellokaal te vinden.  
 
 

>> 
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 Het Probleem Hoorn - D.C.IJmuiden 2  

1. T. Chub - R. Holkamp 2 -  0 

2. J. Ambags - R. Tielrooij 2 -  0 

3. R.F.M. Sijm - F. Elzenga 1 -  1 

4. N.J. Leemberg - P. Smit 1 -  1 

5. P. Kuyper - C. van der Steen 2 -  0 

6. F. Kroese - J.M. Apeldoorn 1 -  1 

7. P. Stil - H. Kors 0 -  2 

8. J.B. Bouw - P. Kok 1 -  1 

    10 -  6 
 
Ook Hoorn is weer zo’n ploeg waar een paar toppers mee spelen, we wisten dus 
van tevoren dat het moeilijk zou worden. Die verwachting is uitgekomen. Wat ook 
uitkwam was de voorspelling van Hans Kors: “als ik punten scoor dan verliezen 
we telkens”. 
 
Laat het nu net Hans zijn die als eerste uit is en ook nog heeft gewonnen (van de 
toch echt niet zwakke Pascal Stil), dus wisten we eigenlijk al snel dat het 
vanavond ook weer niets zou worden. Vooral ook omdat Ron Tielrooij aan bord 2 
de sterke Jacco Ambags trof, die goed in vorm bleek te zijn. Hij liet Ron met 0 
punten achter. Daarna was het Piet Kok die op safe speelde en keurig remise 
maakte. Frans Elzenga haalde alles uit de kast aan bord 3 en hield de stand in 
evenwicht met zijn remise. Ook Jan Apeldoorn hield de tussenstand gelijk door 
Kroese op remise te houden. Cees v.d. Steen had het aan bord 5 moeilijk tegen 
Kuijper, iedereen weet dat Cees niet graag verliest en alles doet om dat te 
voorkomen. Helaas ontkwam Cees niet aan verlies en kwamen we dus als team 
ook op achterstand. Toen ook Ruud Holkamp aan bord 1 verloor was duidelijk dat 
we weer zonder punten huiswaarts moesten keren. Ruud viel echter niets te 
verwijten; in de eerste plaats hield hij de traditie in stand dat een “IJmuidenaar” de 
punten aan een vrouw laat, ten tweede was die vrouw niemand minder dan Tanja 
Chub. Aan bord 4 kwam ik tot slot remise overeen met Leemberg en daarmee 
werd de eindstand 10 -  6. 
 
Ronde 8 waren we vrij. 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> 
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DCIJ 2 – DEN ILP 
Ronde 9, vrijdag 12 maart 2004 

 

 DCIJ 2 - OG Den Ilp   

1) Ruud Holkamp - J. Vermeulen 1 -  1 (7) 

2) Elbert Holkamp - R. Pennekamp 1 -  1 (8) 

3) Frans Elzenga - B. van Geel 0 -  2 (3) 

4) Paul Smit - P. Huiberts 0 -  2 (5) 

5) Cees van der Steen - J. Hopman 1 -  1 (6) 

6) Jan Apeldoorn - D. Keijzer 1 -  1 (2) 

7) Hans Kors - S. Rep 1 -  1 (4) 

8) Piet Kok - G. Bosschieter 1 -  1 (1) 

    6 -10  
 
Het was een wedstrijd die we niet hadden hoeven te verliezen. Zelf speelde ik een 
sterke partij en moet ergens gewonnen hebben gestaan. Helaas wat te lang op 
winst gespeeld en toch nog verloren. Ruud had ook kunnen winnen als hij gewoon 
had gespeeld wat hij berekend had. In plaats daarvan doet hij een zet op het 
gevoel, zonder te berekenen en zijn tegenstander komt weg met een remise. 
Elbert wist na ruim vier uur spelen er nog net een remise uit te slepen. Het 
belangrijkste nieuws van Elbert was echter dat hij gestopt is met roken!! Zal even 
wennen zijn zonder al die pijpen. Verder is nog het vermelden waard dat Hans 
toch weer een puntje scoort en heeft aangetoond dat hij dit seizoen enorm 
gegroeid is. Desondanks zijn we toch gedegradeerd. Kunnen we volgend seizoen 
weer promoveren. 
 

Paul Smit 
 

PROVINCIALE HOOFDKLASSE 
 

Provinciale hoofdklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pt Bordpt 

1. OG Volendam  7 9 10 9 11 12 10 9 14 77 - 51 

2. Het Probleem Hoorn 9  8 10 7 7 10 11 10 11 72 - 56 

3. Purmerend 66 7 8  14 11 10 11 8 7 10 76 - 52 

4. OG Den Ilp 6 6 2  11 10 10 12 10 10 67 - 61 

5. D.D.D. Alkmaar 7 9 5 5  9 6 9 12 8 62 - 66 

6. D.D.V. Diemen 5 9 6 6 7  9 10 6 6 58 - 70 

7. Almere 4 6 5 6 10 7  8 10 5 56 - 72 

8. Zijper Damclub 6 5 8 4 7 6 8  10 4 54 - 74 

9. D.C.IJmuiden 2 7 6 9 6 4 10 6 6  4 54 - 74 
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Eindstand: 

TOPSCORERS DCIJ 2 WEDS  +  =  - PNT 

1. Ruud Holkamp 8 2 4 2 8 

2. Paul Smit 8 2 3 3 7 

 Hans Kors 8 2 3 3 7 

4. Jan Apeldoorn 8 1 5 2 7 

5. Elbert Holkamp 5 2 2 1 6 

6. Ron Tielrooij 6 3 0 3 6 

7. Frans Elzenga 8 0 3 5 3 

8. Koos de Vries 2 0 2 0 2 

 Piet Kok 2 0 2 0 2 

10. Arjen van Roode 3 0 2 1 2 

11. Cees van der Steen 4 0 2 2 2 

12. Nicole Schouten 2 0 1 1 1 
 
 
 
Oplossingen voor de jeugd: 
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AGENDA 
 
 
za 27 maart 2004 Bekertoernooi halve finale DCIJ – Zaanstreek + finale en troostfinale  
       
vr 9 april 2004 PAASEIERENTOERNOOI 
zo 18 april 2004 groot jeugdtoernooi, telt mee in een cyclus van jeugd in Noord-Holland 
       
vr 28 mei 2004  JAARVERGADERING DCIJ 
       
vr. 13 augustus 2004  KERST DE JONG TOERNOOI 
       
za 18 september 2004 Nationale Competitie 1e ronde 
     
za 2 oktober 2004 Nationale Competitie 2e ronde 
za 16 oktober 2004 Nationale Competitie 3e ronde 
za 30 oktober 2004 Nationale Competitie 4e ronde 
     
za 13 november 2004 Nationale Competitie 5e ronde 
za 27 november 2004 Nationale Competitie 6e ronde 
     
za 11 december 2004 Nationale Competitie 7e ronde 
do 30 december 2004 OUDEJAARSTOERNOOI 
     
za 15 januari 2005 Nationale Competitie 8e ronde 
za 29 januari 2005 Nationale Competitie 9e ronde 
     
za 12 februari 2005 Nationale Competitie 10e ronde 
za 26 februari 2005 Nationale Competitie 11e ronde 
     
za 12 maart 2005 Nationale Competitie promotie/degradatie 

 
Het verschijnen van de volgende IJ’dammer is 28 mei 2004. 

Kopij kunt u inleveren bij tot en met vrijdag 21 mei (liefst eerder) bij: 
Jack van Buuren 

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

IJdammer@hetnet.nl  
 
 
 

WEDSTRIJDAGENDA SCHAAKVERENIGING KIJK UIT 
za 27-03-04 Zukertort Amstelveen 4 - Kijk Uit 1  za 15-05-04 De Wijker Toren 1 - Kijk Uit 1 

vr 02-04-04 Kijk Uit 2 - De Haarlemse Jopen 1      

     vr 25-06-04 Algemene voorjaarsledenvergadering Kijk Uit 

vr 09-04-04 Paaseieren -schaak-dam-toernooi      

za 17-04-04 Kijk Uit 1 - De Eenhoorn 2       

vr 23-04-04 Kijk Uit 3 - Excelsior 2       

        

        

          

 
 



 

 



 

 


