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21E JAARGANG NR. 3 OFFICIEEL ORGAAN 

MEI ’05 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: Wim Winter  
 VoiceMail clubgebouw  0255-510274  Assistent jeugdleider: Jesse Bos  
       
         
           

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

           
 Contributie: Senioren: € 89,-  Junioren: € 45,-  
 (seizoen ’04-’05) Senioren 65+: € 65,-  Aspiranten: € 27,-  
  1

e
 jaar senioren: € 65,-  Pupillen: € 15,-  

  Studenten t/m 22 jaar: € 65,-  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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INHOUD 

 
1 Bestuur 18 Mutaties Martin v.D. 

2 Inhoud 18 Eindstand jeugd Wim W. 
3 Van de voorzitter Wim W. 19 NK pupillen 2005 Feroz A. 
5 Berrie Bottelier 25 Sneldamkampioenschap pupillen 
 DCIJ-er van de maand  in Purmerend Conall S. 

6 Sterke verhalen Jan A. 26 Paastoernooi 2005 Jesse B. 
7 Zomaar een fragment Jan A. 33 Uit de plakboeken van Dukel Jan A. 
8 Eindstand onderlinge comp. Kees P. 35 Weer geen studentenkampioen 
9 Open NK veteranen Harry v.d.V.  van Nederland Martin v.D. 

14 Bedrieger bedrogen Jan A. 40 Indeling landelijke hoofdklasse A 

15 Bekerviertal DCIJ gaat 41 Hiltex 2 - DCIJ 1  Wim W. 
 moeizaam verder Martin v.D. 44 Oplossing advertentie Rabobank 

16 IJmuidenaren presteren naar  44 Agenda 
 behoren bij NH-sneldammenMartin v.D.   
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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 einde van het seizoen is weer aangebroken en we kunnen weer gaan 
beginnen aan een welverdiende vakantie. Voor velen van ons begint het 
damseizoen nu eigenlijk en dat zijn vooral de jongeren die aan de 
zomertoernooien gaan meedoen. Geweldig vond ik die toernooien vroeger. Nu 
niet meer. Als het weer mooi is heb ik weinig zin om binnen te zitten. Misschien 
komt het goede gevoel weer een keer in de zomer, maar tegenwoordig is het 
dammen voor mij een sport voor de winter. Heeft misschien met mijn naam te 
maken. 
 
Terugkijkend naar het afgelopen seizoen ben ik eigenlijk heel tevreden. Het eerste 
heeft zich gehandhaafd in de hoofdklasse, we hebben jeugd met talent en de 
sfeer is goed. En wat betreft de jongeren ben ik eindelijk optimistisch en begint 
ons beleid vruchten af te werpen. We hebben een goed opleidingsteam en ik zie 
binnen een paar jaar zeker drie jeugdleden het eerste instromen, om te beginnen 
met Feroz. Om eerlijk te zijn ben ik pas tevreden als ik me rustig kan terugtrekken 
in het tweede. Gewoon gezellig met Jan Apeldoorn en Paul Smit. Oud-voorzitters 
onder elkaar. Apart sfeertje, dat begrijpt u en het is natuurlijk de bedoeling dat ons 
tweede dan ook weer op zaterdag speelt. 
 
Volgend seizoen starten we weer met het Kerst de Jong toernooi en de jaarlijkse 
barbecue. Op de barbecue wilden we eigenlijk Piet Kok in de adelstand verheffen, 
maar Piet wil een gewone jongen blijven en dat dienen we te respecteren. Het 
feestje houden we toch en ik neem aan dat ik dan eindelijk onze eremedailles heb 
weten te verkrijgen. Het gouden speldje met de vuurtoren. 
 
De ALV staat weer voor de deur. Van de bestuursleden heb ik geen signaal 
gekregen dat er gewisseld moet worden. Een goede zaak. De financiën zijn in 
goede handen, het secretariaat loopt als een trein en we hebben het mooiste 
clubblad van Nederland. En als conservatief houd ik eigenlijk wel van continuïteit. 
Maar een extra bestuurslid zou natuurlijk wel prettig zijn. Volgens onze statuten 
horen we er ook vijf te hebben. 
 
Individuele prestaties zijn er ook geweest. Stijn heeft zich geplaatst voor het NK 
junioren en deed vorig jaar ook mee. Feroz deed mee met het NK aspiranten en 
Jacqueline heeft prima gepresteerd bij het NK dames. Harry speelde onlangs in 
het NK veteranen en deed het daar heel niet slecht. 
 
Dan zou ik zeggen: “Een heel prettige vakantie, allemaal wel terug en tot op 
het Kerst de Jong toernooi”. 
 
 

Uw voorzitter Wim Winter 
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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” 



 

-5- 

DCIJ-ER VAN DE MAAND 
 

 
Naam: Berrie Bottelier 
Geboren: donderdag 16 september 1993 
Studie/werk: Scholier op het Kompas-Oost. Volgend jaar Ichtus College Driehuis 
Woonplaats:  IJmuiden 
Lid van D.C.IJ. sinds: januari 2005 
 
Andere sporten/hobby's: zeeverkenners, judo 
Belangrijkste damprestaties: 3e plaats in het kampioenschap van Kennemerland 
 
Hoe ben je met dammen in aanraking gekomen? Schooldamtoernooi Velsen 
En hoe met DCIJ? Ook via dat schooldamtoernooi 
Om welke redenen ben je lid geworden van DCIJ? Vond het leuk 
Positieve punten van DCIJ: De lessen en Jesse 
Negatieve punten/wat zou er nog beter kunnen? Klokken zijn vaak stuk 
  
Wat was vooralsnog je mooiste partij? In KvKennemerland tegen Couhaib 
En welke partij wil je zo snel mogelijk vergeten? Eerste partij die ik 
 van Couhaib verloor 
 
Wat is je sterkste dampunt? Tijd 
Wat is je zwakste dampunt? Ook tijd 
 
Wat hoop je individueel te bereiken: Europees kampioen worden 
  
Wie zou je graag de volgende 
keer geïnterviewd willen zien: Couhaib Abatouy 
  
  

Berrie, bedankt voor je interview! 
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STERKE VERHALEN 
 
Sinds we de beschikking hebben over een eigen speelaccommodatie met daarbij 
een mooie bar is het bezoeken van een kroeg, na afloop van de damavond, voor 
mij voorgoed voltooid verleden tijd. Met het klimmen der jaren is de behoefte om 
me daarin te verpozen tot bijna nul gereduceerd. Daar komt nog bij dat de oude 
oortjes de kakafonie aan geluiden niet goed meer kunnen verdragen. De 
schreeuwerige muziek, met een hoog André Hazes-gehalte, irriteert me nu 
mateloos. 
 
Dat was vroeger wel anders. Na een partijtje dammen verlieten we massaal het 
‘Cultureel Centrum’. De beheerder van het ‘Cultureel Centrum’ beleefde er 
kennelijk een satanisch genoegen aan om de barruimte de sfeer van een 
mortuarium mee te geven. Met een aantal clubleden togen we dan naar café ‘De 
Brug’ om onder het genot van enkele alcoholische versnaperingen nog wat na te 
praten. Dat viel niet mee want het merendeel van de klandizie in de kroeg was 
jong en voor hen kon de muziek niet hard genoeg zijn. “Dan maar wat minder 
praten en meer drinken”, was het motto. Er zijn en waren een aantal 
ongeschreven wetten in de kroeg waar je je strikt aan hebt te houden. Praat nooit 
over politiek en religie. Ook zware onderwerpen waar de klanten niet van gediend 
zijn dienen vermeden te worden. Dan moet men denken en daarvoor gaat men 
niet naar de kroeg. Seks, vrouwen, voetballen en schuine bakken vertellen, daar 
kon je goed mee scoren. 
 
Het was die avond weer uitermate druk en Nel en Leo, de uitbaters van ‘De Brug’ 
konden, met het personeel, de bestellingen maar nauwelijks aan. Je kreeg de 
indruk dat het allemaal gratis was. Twee mannen van, zo schatte ik, achter in de 
twintig schoten mij aan toen de muziek even staakte. “Zeg, jij bent toch van de 
damclub?” sprak één van hen mij op een enigszins agressieve wijze aan. 
Ontkennen had geen zin. Dat wilde en durfde ik niet. “Die man daar in de hoek 
met die baard, dat is toch Sijbrands?” Met een wat glazige blik en de ogen 
toegeknepen staarde hij in de juiste richting. Nu wendde hij zich tot zijn maat. 
“Jonge, jonge, wat kan die vent dammen”, lalde hij. “Ik heb hem bij onze 
voetbalclub aan de gang gezien tegen zo’n twintig spelers tegelijk”. Nu richtte hij 
het woord tot mij. “Jij was erbij want je ruimde de borden op”. Ik knikte. “Aan 
twintig borden en tegen goeie dammers was hij met tien minuten klaar. Er was 
één partij, daar sloeg hij na zes zetten het hele bord leeg. Er stond geen blokkie 
meer op”, klonk het wel zeer overtuigend. De muziek werd weer gestart en na een 
bevestigend knikje mijnerzijds kwam er een abrupt einde aan onze conversatie. 
 
 
 

>> 
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Aan deze anekdote werd ik herinnerd bij het lezen van het bericht dat Sijbrands 
een nieuwe recordpoging blinddammen tegen vierentwintig tegenstanders ging 
ondernemen. Dat lijkt me, zeker na wat ik die avond hoorde, een sinecure. Dat 
was wel effe andere koek dan blinddammen. Want misschien wordt het record 
blinddammen, wat hij andermaal verbeterde, nog wel eens gebroken. Al zal ik niet 
weten door wie en zal ik het waarschijnlijk niet meer bij mijn leven en welzijn 
meemaken. Maar als het verhaal van de man juist is, en waarom niet, want 
kinderen en dronken lui spreken de waarheid, dan zal de simultaan van tien 
minuten en de slagzet na zes zetten een eeuwigheidswaarde bevatten die nimmer 
geëvenaard, laat staan overtroffen, zal worden. 
 

Jan Apeldoorn 
 
 
 

ZO MAAR EEN FRAGMENT 
 
Op 6 mei moest ik aantreden tegen Martin van Dijk. Een fragment uit die partij wil  
ik  u  niet   onthouden.   Ik   had   zojuist  

Jan Apeldoorn 

 
Martin van Dijk 

25. ..  -  .. 9 -14 gespeeld. Ik wilde 
hiermee   37-32  verhinderen  want   na 

(22-28) 41-37 komt (28-33) 
met schijfwinst zo dacht ik. Maar 

37-32 is een lokzet  (22-28)? 
31-26 (28x46) 47-41 (46x21) 
26x10  met een winnende doorbraak. 

26. 40-35 Martin brengt wat zetjes in  
de stand. Op  ( 6-11)  komt 

27-21 (16x27)  25-20 (14x34) 
43-39  (34x32) 37x32 en zwart 

verliest een blokje. Op ( 7-11) kan 
Martin dezelfde combinatie nemen 
maar of dat wint is nog te bezien. In 
ieder geval durfde ik het niet aan. 

26. ..  -  .. 15-20 En nu de combinatie 27-21 (16x27) 
30-24 (20x29) 25-20 (14x25) 35-30 (25x34) 43-39 (34x32) 
41x32 (29-33) 31x13 (33x22) gaat zwart  zelfs winnen. 

  
Na deze fase die veel van me vroeg ging het snel bergafwaarts met mijn spel en 
verloor ik alsnog kansloos. 
 

Jan Apeldoorn 
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EINDSTAND ONDERLINGE 

COMPETITIE SEIZOEN 2004 / 2005 
  
Clubkampioen is Jesse Bos geworden op de voet gevolgd door Stijn Tuytel en 
Kees Pippel. Gemiddeld zijn er 5 á 6 partijen gespeeld per clubavond. Dat is niet 
slecht maar zou wel beter moeten! Slechts twaalf spelers hebben hun minimaal 
aantal partijen gehaald. Nieuwe spelers in dit seizoen waren Feroz Amirkhan en 
Peter Pippel. In de loop van de competitie wisten zij menig routinier te 
verschalken. Op deze manier komt er meer leven in de brouwerij. Albert Roelofs 
en Paul Smit eindigden bij de eerste vijf en zagen hun harde werken beloond. 
  

Plts. Speler Totaal Gem. Bar Wedst + = - P. 

1. Jesse Bos 28025 1335 2 21 10 8 3 28 

2. Stijn Tuytel 27275 1436  19 12 4 3 28 

3. Kees Pippel 27175 1430 2 19 10 8 1 28 

4. Albert Roelofs 26050 1085  24 9 7 8 25 

5. Paul Smit 25050 1139  22 9 6 7 24 

6. Jan Apeldoorn 24050 859  28 5 11 12 21 

7. Cees van der Steen 21075 916  23 5 9 9 19 

8. Piet Kok 20775 831  25 4 10 11 18 

9. Wim Winter 19125 1125 2 17 7 4 6 18 

10. Cees van der Vlis 18500 1028 2 18 5 7 6 17 

11. Peter Pippel 18475 972  19 6 5 8 17 

12. Nicole Schouten 13350 742  18 4 3 11 11 

13. Harry van der Vossen 19800 1238  16 8 4 4 20 

14. Martin van Dijk 18675 1437 1 13 7 5 1 19 

15. Leo Binkhorst 16575 1275  13 5 7 1 17 

16. Koos de Vries 15975 1065  15 4 7 4 15 

17. Feroz Amirkhan 11625 1057  11 4 3 4 11 

18. Ruud Holkamp 11625 1057  11 5 1 5 11 

19. Rien Hühl 11275 867  13 0 10 3 10 

20. Ron Tielrooij 11175 1016  11 3 4 4 10 

21. Marcel Kosters 10125 920  11 3 3 5 9 

22. Hans Kors 7815 710  11 1 4 6 6 

23. Jacqueline Schouten 3625 725  5 0 3 2 3 

24. Elbert Holkamp 1025 1025  1 0 1 0 1 

25. Henk von Grumbkow 450 225  2 0 0 2 0 
 

Vriendelijke groeten, Kees Pippel 
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OPEN NK VETERANEN 
 
Dit toernooi werd door de plaatselijke vereniging WSDV, voor de eerste keer in 
Wageningen gehouden van 18 t/m 22 april 2005 onder de bezielende leiding van 
Henk Kleinrensink. Het was een weerzien van vele oude bekende dammers van 
mij. Het toernooi was onderverdeeld in drie categorieën, namelijk 50+, 60+ en 
70+. Er werden acht ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem in vijf dagen, 
met op drie dagen twee partijen per dag. 
 
Volgens ieders verrassing, niet in de laatste plaats ikzelf, behaalde ik een 
verdienstelijke 2e plaats in het 50+ klassement. Al was dit toernooi voor sommigen 
een gezelligheidstoernooi er werd toch door de meeste keihard geknokt voor de 
punten. Onder de spelers zaten toch echte toppers, die zelfs vroeger aan het NK 
of WK meegedaan hadden, zelfs in een hogere klasse spelen of voordien 
ereklasse gespeeld hebben. Bij de prijsuitreiking, die gedaan werd door voorzitter 
Haitze Meurs, die uitgenodigd was voor het slotbuffet (Chinees!), werd tevens 
bekend dat WSDV jaarlijks het initiatief neemt om een damtoernooi voor 
veteranen te houden.  
 
Nu over naar de damtechniek. In de eerste ronde speelde ik met wit tegen een 
oude bekende, ex-clubgenoot van mij, Herman van Westerloo. Na de opening 

1. 33-28 18-22 2. 31-27 22x33 3. 39x28 13-18 4. 44-39 8-13 
5. 39-33 2-  8 6. 43-39 19-23 7. 28x19 14x23 8. 49-43 10-14 
9. 34-30 ontspon zich een halfopen klassieke partij, die later gesloten  

klassiek werd en tot de 50ste zet gelijk opging. 
 Harry van der Vossen 

 
Herman van Westerloo 

50. 31-27 19-23 Nu breng ik een  
dubbele dreiging in het spel, die 
Herman toch onderschat heeft. 
51. 50-44 20-24 52. 44-39  

(er dreigt 26-21 (17x26) 36-31 
(26x37) 38-32      (37x28) 33x13 

met winst 
52. ..  -  .. 17-22   

Nu sloeg ik genadeloos toe met 
 53. 34-30! 25x21 54. 26x30 6-11 
55. 30-25 11-17 56. 25-20 18-23 
57. 20-14 17-22 58. 14-10  

en zwart gaf het op. 

 
In de tweede ronde speelde ik met zwart tegen W. Bennink (DIOS Eibergen), een 
onbekende voor mij. Omdat dit toch een goede positionele overwinning van mij 
was, in een niet alledaagse partij, geef ik u deze partij in zijn geheel. 
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1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 32-27 7-12 4. 31-26 22x31 
5. 26x37 16-21 6. 37-32 1-  7 7. 41-37 18-22 8. 36-31 21-26 
9. 47-41 13-18 10. 41-36 9-13 11. 32-27 19-23 12. 28x19 14x23 

13. 34-29 23x34 14. 40x29 3- 9 15. 35-30 20-25 16. 30-24 10-14 
17. 24-20 15x24 18. 29x20 14-19 19. 20-15 19-23 20. 39-34 5-10 
21. 44-40 10-14 22. 34-30 25x34 23. 40x29 23x34 24. 33-28 22x33 
25. 38x40 17-22 26. 43-38 13-19 27. 40-34 8-13 28. 49-43 19-23 
29. 38-32 11-17 30. 43-38 6-11 31. 45-40 2- 8 32. 50-45 14-19 
33. 34-29 23x34 34. 40x29 19-23 35. 27-21 23x34 36. 32-28 22x33 
37. 38x40 17-22 38. 21-16 11-17 39. 40-34 13-19 40. 42-38 18-23 
41. 48-43 8-13 42. 45-40 19-24 43. 40-35 9-14 44. 43-39 14-20 
45. 38-32 13-18 46. 32-27 20-25 47. 27-21 23-29 48. 34x23 18x29 
49. 39-34 29x40 50. 35x44 24-29 51. 46-41 29-33 Z+   

  
In de derde ronde speelde ik met wit tegen de Friese Jan Terpstra, waar ik in het 
verleden in toernooien vaak tegen gespeeld heb. Jan gaat geen complicaties uit 
de weg en dat levert meestal leuke en spannende partijen op. De opening ging als 
volgt: 

1. 34-29 17-21 2. 40-34 21-26 3. 45-40 11-17 4. 32-28 6-11 
5. 37-32 26x37 6. 42x31 1- 6 7. 41-37 19-23 8. 28x19 14x23 
9. 35-30 10-14 10. 50-45 20-25 11. 40-35 14-20 12. 44-40 17-22 

13. 46-41 11-17 14. 48-42 9-14 15. 32-28 23x32 16. 37x28 16-21 
17. 31-26 7-11 18. 41-37  

J. Terpstra 

 
Harry van der Vossen 

18. ..  -  .. 5-10??   
Hier had ik een verrassende slagzet 
kunnen nemen, die je moet herkennen 
(volgens Frank Teer) 
19. 29-23! 18x29 20. 33x24 22x44 
21. 24-19 14x23 (of  13x24  (30x19)  

14x23) 
22. 43-39 44x33 23. 38x27  

met schijfwinst. 
      

Het vervelende voor mij was, dat na 
19. 37-31 3-  9 deze slagzet er  

nog steeds in zat, ook niet herkend 
door mijn tegenstander. 

      
 20. 30-24 14-19 21. 42-37 19x30 22. 35x24 21-27 23. 47-41 9-14 
Hier dacht ik heel lang na over 28-23, maar deze  variant  is  toch  niet  helemaal  
duidelijk (voer voor verder onderzoek!) Ik besloot tot 24. 37-32 14-19 
25. 32x21 19x30    

Hierna kwam ik een fractie beter te staan, maar door taai verdedigen van Jan 
werd het een gelijkwaardige remise. 

>> 



 

-11- 

In de vierde ronde moest ik het met zwart opnemen tegen een gerenommeerde 
tegenstander, ereklasser Ad van Tilborg. Ik geef de hele notatie, beoordeelt u zelf. 

1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-27 21x32 4. 37x28 7-12 
5. 41-37 11-17 6. 46-41 17-21 7. 36-31 21-26 8. 31-27 1- 7 
9. 38-32 7-11 10. 43-38 19-23 11. 28x19 14x23 12. 33-28 9-14 

13. 28x19 14x23 14. 39-33 10-14 15. 33-28 5-10 16. 28x19 14x23 
17. 35-30 10-14 18. 30-25 14-19 19. 25x14 19x10 20. 44-39 13-19 
21. 39-33 10-14 22. 50-44 8-13 23. 44-39 4- 9 24. 49-43 14-20 
25. 34-30 2- 8 26. 40-35 11-17 27. 41-36 20-25 28. 39-34 9-14 
29. 34-29 23x34 30. 30x39 19-24 31. 33-28 17-22 32. 28x17 12x21 
33. 38-33 14-19 In deze iets voordeligere stand voor mij werd door Ad  

remise aangeboden, die ik aannam. In plaats van  33. ..  -  .. 14-19 
had ik het hem met  (3-  9)  moeilijker kunnen maken in zijn opbouw. 
 
In de vijfde ronde moest ik tegen J. van Hierden, vader van de twee sterke zoons     
(dammers van DES Lunteren). Na de opening 1. 34-29 19-24 

2. 40-34 14-19 3. 32-28 20-25 4. 29x20 25x14 5. 37-32 19-23 
6. 28x19 14x23 had ik helemaal niets bereikt tot en met de 51ste zet (hevige  

tijdnood!), waarna we tot remise besloten. Tot mijn schrik bleek dat ik na analyse 
(met Frank Teer!) helemaal gewonnen stond, ongelooflijk maar waar! 
Speel   52.  33-29!  En alle varianten 
zijn gewonnen voor mij! 

J. van Hierden 

 
Harry van der Vossen 

 

In de zesde ronde speelde ik tegen 
voormalig Australisch kampioen Leo 
Steijntjes. Na de opening  

1. 32-28 18-22 2. 31-27 22x31 
3. 36x27 19-23 4. 28x19 14x23 

had ik met zwart een klein voordeel. Na 
een tam middenspel werd het opeens 
spannend na de 32ste zet. 

Harry van der Vossen 

 
Leo Steijntjes 

33.  34-30 19-23 34. 30-24 20x29 
35. 33x24 9-14 36. 43-39 22-28 
37. 38-33 18-22 38. 49-43 23-29 
39. 24-20 Hiermee trachtte hij een  

remise te forceren! 39. ..  -  .. 29x36 
40. 20x27 36-41 41. 43-38 11-17 
42. 38-33 28-32 43. 27x38 41-46 
44. 39-34 46-19 45. 38-32  

hij dacht nog steeds remise te kunnen 
maken! >> 
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45. ..  -  .. 19x41 46. 33-28 41x40 47. 45x34 17-22 48. 35-30 22-28 
49. 30-24 3-  9 en wit geeft op.       

 
In de zevende ronde speelde ik tegen ene Wiebren de Vries uit Lelystad. Hij zat 
altijd met een pet op geconcentreerd achter het bord. Ik had nog nooit van de man 
gehoord, maar hij speelde zeer goed (zie partij!), getuige ook zijn 2e plaats in de 
eindrangschikking. Ik geef hierbij de hele notatie (ik had zwart). 
 

1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 16-21 4. 30-25 21-26 
5. 44-39 17-22 6. 28x17 11x22 7. 50-44 6-11 8. 33-29 11-17 
9. 29-24 19x30 10. 25x34 14-19 11. 31-27 22x31 12. 36x27 10-14 

13. 27-21 5-10 14. 21-16 19-23 15. 35-30 14-19 16. 30-25 10-14 
17. 34-29 23x34 18. 40x29 18-23 19. 29x18 12x23 20. 37-32 13-18 
21. 41-37 17-22 22. 46-41 22-27 23. 32x21 26x17 24. 37-32 9-13 
25. 41-37 8-12 26. 39-33 1- 6 27. 43-39 7-11 28. 16x 7 2x11 
29. 49-43 4- 9 30. 47-41 11-16 31. .45-40 17-21 32. 40-35 12-17 
33. 39-34 21-26 34. 34-29 23x34 35. 44-39 17-21 36. 39x30 21-27 
37. 32x21 26x17 38. 37-32 18-23 39. 42-37 13-18 40. 30-24 19x30 
41. 25x34 14-19 42. 34-30 9-13 43. 30-25 17-21 44. 35-30 21-27 
45. 32x21 16x27 46. .37-32 6-11 47. 32x21 23-28 48. 33x22 18x16 
49. 38-33 En ook hier remise overeengekomen. 

 
In de achtste en laatste ronde moest ik tegen Theo Dijkstra met wit. Na de  

 

Opening 1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x34 3. 40x29 20-24 
4. 29x20 15x24 5. 45-40 12-18 halfopen klassiek, gevolgd door  

gesloten klassiek, kwam ik veel beter te staan. 
 

Hier hoopte Theo dat ik 
Theo Dijkstra 

 
Harry van der Vossen 

24. 37-31  zou spelen, dan volgt   
namelijk (14-20) 25x14 (9x20) 
30-25? (21-26)!  25x14 (26x37) 
32x41 (23x34) 14x23  

met schijfwinst. 
      

Ik speelde echter positioneel veel  
sterker, namelijk  24. 36-31 21-26 
25. 31-27 17-21 26. 39-34 14-20 
27. 25x14 19x10 28. 30x19 23x14 
29. 49-43 15-20 30. 43-39 2-  7 
31. 34-29 en in deze overweldigende 
stand      voor     mij      (onder    andere  

Omstandigheden had ik dit nooit gedaan) bood ik Theo remise aan, wat hij gretig 
en verbaasd aannam, met de woorden “hoe kan je remise geven met zo’n mooie 
stand?”, waarop ik antwoordde, dat ik na de zevende ronde  slechts  vierde  stond 

>> 
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in het klassement 50+ en inmiddels één van mijn concurrenten reeds verloren had 
en de ander, de Fransman Martens, reeds verloren stond, zodat ik de 2e plaats 
zou opeisen. Trouwens, na analyse met Theo en Frank Teer viel het niet mee om 
deze stand in winst om te zetten voor mij (4x remise bij secuur tegenspel van 
zwart!).  
 
Nu nog even de eindstand. Ik geef de eerste 25 in een deelnemersveld van +/- 60 
deelnemers. 
 

EINDSTAND NK VETERANEN CAT. W + = - P WP SB 

1. Frank Teer A 8 4 4 0 12 78 117 

2. Wiebren de Vries B 8 4 4 0 12 72 104 

3. Henk Kleinrensink B 8 4 4 0 12 72 103 

4. Theo Dijkstra B 8 3 5 0 11 79 105 

5. Ad van Tilborg B 8 4 3 1 11 78 100 

6. Harry van der Vossen A 8 3 5 0 11 75 100 

7. Geert van Dijk C 8 4 3 1 11 71 93 

8. Dirk van der Stelt C 8 4 3 1 11 69 97 

9. Arie Janssen v.Doorn A 8 4 2 2 10 82 94 

10. Raphael Martens A 8 3 4 1 10 77 90 

11. Aart Walraven B 8 4 2 2 10 75 87 

12. Jan Slingerland C 8 2 6 0 10 73 87 

13. Jan van den Hooff B 8 3 4 1 10 72 83 

14. Ed Holstvoogd B 8 3 4 1 10 67 80 

15. Leo Steyntjes C 8 4 2 2 10 66 73 

16. Laurens Leimena A 8 4 2 2 10 64 67 

17. Frank Barten C 8 4 2 2 10 57 68 

18. Anko Baksoellah A 8 3 3 2 9 80 84 

19. Fred Toetenel B 8 4 1 3 9 69 65 

20. Piet Jonkers B 8 4 1 3 9 68 64 

21. Wout van de Groep B 8 2 5 1 9 66 66 

22. Arie Stehouwer B 8 2 5 1 9 64 65 

23. Dick den Ouden B 8 2 4 2 8 72 63 

24. Jan Terpstra A 8 3 2 3 8 70 63 

25. Jaap van Hierden sr. A 8 2 4 2 8 70 62 
 
 

Harry van der Vossen 
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BEDRIEGER BEDROGEN 
 
 In de onderlinge competitie kreeg ik 
tegen Nicole de stand op het bord 
zoals het diagram weergeeft. 

Jan Apeldoorn 

 
Nicole Schouten 

 
Nicole staat volgens mij iets beter. De 
achtergebleven schijf op veld 16 is 
een klein nadeel. Dus hoog tijd om op 
zetjes te spelen. Zetjes zijn zetjes of 
ze nou winnen of niet. Ik speculeerde 
op 

33-28 (  3-  9) 28-22 (27-32) 
22x  4 (16-21) 37x28  (21-27) 
4x31 (26x46) en na b.v. 36-31  

remise. 
 

Maar Nicole deed het iets anders. 
44. 39-34 10-14 45. 33-28 3-  9. Nog maar  weer  het  gokje  wagen.  Nu  

biedt dezelfde combinatie winstkansen. 28-22 (27-32) 22x  4 (16-21) 
37x28 (21-27) 4x31 (26x46). Nicole dacht kennelijk wat jij kunt, kan   

ik ook. 46. 34-30 7-12? Om het zetje er nog even in te houden.  
Als wit nu wel overgaat tot 28-22 moet zwart een extra schijf investeren om de  
vangstelling uit de stand te halen. 28-22 (27-32) 22x  4  (16-21) 

37x28 en nu eerst (15-20) 
 

  
 
 
 
 

MIDDENHAVENSTRAAT 39 – IJMUIDEN 
TEL. 0255-512235  FAX. 0255-537948 

 
 
 

 

  

VEEL SCHERP GEPRIJSDE 

OCCASIONS OP VOORRAAD 

 

  

 
 

Onderhoud & reparatie alle merken 

APK keuringen 
Diesel roetmeting 

 

 ook voor alle autoschades  

24x15 (21-27) 4x31 (26x46) 
met remise als meest logische 
resultaat. Maar nu slaat de lieftallige 
Nicole meedogenloos toe. 
 
47.  37-32 27x38 48. 36-31 26x46 
49. 28-23 46x19 50. 24x  4.  

 
Uit met de pret. Daar ging mijn plaats 
voor het eerste tiental. 
 

Jan Apeldoorn 

AUTOMOBIELBEDRIJF 

BROCAR B.V. 
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BEKERVIERTAL DCIJ MOEIZAAM 

DOOR NAAR TWEEDE RONDE 
 
Inmiddels heeft het bekerviertal zijn eerste wedstrijd van de landelijke 
bekerwedstrijden gespeeld. Den Haag 2 leek met een gemiddelde rating van ca. 
1000 een lekker tussendoortje. Hoewel zeker drie van de vier DCIJ'ers voordeel 
wisten te behalen, wist geen enkel van de vier te winnen, waardoor er een 
sneldambarrage met 5 minuten plus 5 seconden per zet gespeeld diende te 
worden. Deze barrage werd dankzij een overwinning van Martin van Dijk 
gewonnen met 5-3. In de volgende ronde op 28 mei aanstaande, wacht Lent, dat 
vooral bekend is dankzij NK-ganger Jasper Lemmen. 
  
De uitslagen waren: 

 DCIJ  Den Haag 2 wedstrijd 
Sneldam-
barrage 

1. Kees Pippel -  H. Vroom 1-1 1-1 
2. Jesse Bos - K. Caro 1-1 1-1 
3. Martin van Dijk - R. Lachman  1-1 2-0 
4. Marcel Kosters - L. van Teijlingen 1-1 1-1 

    4-4 5-3 
 
 

Programma KNDB beker ronde 2, zaterdag 28 mei 2005: 
 

IJmuiden - Het Noorden 

Tomahaôk/Westland - Damlust 

DV Heijting Huissen - Meurs/DeZ 

Witte van Moort - CEMA/De Vaste Zet 

 
 

Martin van Dijk 
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IJMUIDENAREN PRESTEREN NAAR 

BEHOREN BIJ NOORD-HOLLANDS 

KAMPIOENSCHAP SNELDAMMEN 
 
 
Vorig jaar was het Noord-Hollands kampioenschap sneldammen in meerdere 
opzichten niet bijzonder. Ten eerste werd het gehouden in één van de meest 
afgelegen plaatsen van Noord-Holland, namelijk Enkhuizen. Hierdoor was de 
opkomst destijds ook gering. Daarnaast was mijn zevende plaats niet om over 
naar huis te schrijven en zag ik Feroz zijn startbewijs voor het NK sneldammen 
voor pupillen in de laatste ronde en de daarop volgende barrage verspelen.  
 
Dit jaar speelden we gelukkig weer in het altijd gezellige gemeenschapshuis in 
Purmerend. Ook de opkomst was goed: ik denk dat ik in jaren niet meer zoveel 
mensen heb zien deelnemen. Ik speelde zelf in de A-categorie (rating 1100+) een 
rondtoernooi in een poule van zestien deelnemers, waaronder Afrikaans 
grootmeester (en tevens winnaar van ons eigen oliebollentoernooi) Jean-Marc 
Ndjofang. Daarnaast werd DCIJ bij de pupillen vertegenwoordigd door Feroz en 
debutant Conall Sleutel. Zij werden in een halve finalepoule van zeven 
deelnemers ingedeeld, waarbij de eerste twee zich plaatsten voor de A-finale, de 
nummers drie en vier voor de B-finale, etc. .  
 
Ik kende zelf een vliegende start. Nadat ik in de eerste vier ronden slechts één 
puntje had laten liggen, mocht ik in de vijfde ronde tegen Ndjofang. Ik heb het 
gevoel dat er ergens analytisch wel een winst voor me in zat, maar omdat ik het 
allemaal niet zo snel uit kon rekenen kwam ik nog in tijdnood. Gelukkig kon ik nog 
op tijd naar remise afwikkelen. Ik was natuurlijk heel blij met dit punt (alleen Henk 
Klarenbeek wist nog een puntje tegen Ndjofang te pakken, de rest won Ndjofang), 
maar de twee rondes die na deze partij volgden dacht ik dat ik misschien wel van 
Henk Klarenbeek en Peter van Heun kon winnen. Dit werden dus twee nullen en 
ik was terug bij af. In het restant speelde ik een paar keer te vaak remise, 
waardoor ik achter Ndjofang, Peter van Heun en Henk Klarenbeek op een 
gedeelde vierde plaats met Steven Wijker eindigde. Dit was wel jammer, want ik 
had op basis van mijn partijen het gevoel dat ik wel goed bezig was. 
 
Intussen waren Feroz en Conall ook goed bezig. Feroz wist in zijn halve 
finalepoule al zijn partijen te winnen en Conall kwam net een puntje tekort om 
door te gaan naar de A-finale. 
 
 
 

>> 
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PK sneld. 2005 pupillen       HF groep B 1 2 3 4 5 6 7 Tot Opm. 

1. Feroz Amirkhan IJmuiden X 2 2 2 2 2 2 12 A-fin. 

2. Balal Moenoe Hiltex 0 X 0 0 1 2 1 4 C-fin 

3. Simon Fritschy Amstelveen 0 2 X 2 2 2 0 8 A-fin wp 

4. Conall Sleutel IJmuiden 0 2 0 X 2 2 1 7 B-fin 

5. Henri Meupelenberg Hiltex 0 1 0 0 X 0 0 1 D-fin 

6. Jaimey de Jong Enkh. DC 0 0 0 0 2 X 0 2 C-fin 

7. Ruth Scholten Purmerend 66 0 1 2 1 2 2 X 8 B-fin wp 

 
Ook in de finalepoule ging het goed met Feroz. Hij hoefde slechts twee remises af 
te staan, hetgeen betekende dat hij Noord-Hollands kampioen werd. Feroz 
plaatste zich daarmee voor het NK sneldammen. Conall wist zeer overtuigend de 
tweede plaats in de B-finale te behalen, hetgeen een 8e plaats in het klassement 
betekende. In de paar maanden dat Conall bij ons lid is, heeft hij al een 
indrukwekkende vooruitgang geboekt. Zijn prestatie is in ieder geval hoopgevend 
voor de komende jaren. 
 

 PK sneld. 2005 pupillen A-finale  1 2 3 4 5 6 Tot Opm. 

1. Feroz Amirkhan IJmuiden X 2 1 1 2 2 8 Naar NK 

2. Ritchie Wijnker HDC Den He. 0 X 1 2 2 2 7 Naar NK 

3. Rosa Vermeulen Ons Gen. 1 1 X 2 0 2 6 Naar NK 

4. Ben Jansen Verplanke Enkh. DC 1 0 0 X 2 2 5  

5. Simon Fritschy Amstelveen 0 0 2 0 X 2 4  

6. Gadjinder Gajadhar Hiltex 0 0 0 0 0 X 0  

 
 

 PK sneld. 2005 pupillen B-finale  1 2 3 4 5 6 Tot. Opm. 

7 Sandeep Gahar Hiltex X 2 2 2 2 2 10  

8 Conall Sleutel IJmuiden 0 X 2 1 2 2 7  

9 Tim Karman Ons Gen. 0 0 X 2 1 2 5 OR 

10 Ruth Scholten Purm. ‘66 0 1 0 X 2 2 5 OR 

11 Iris Jansen Verplanke Enkh. DC 0 0 1 0 X 2 3  

12 Franck van Schaick Amstelveen 0 0 0 0 0 X 0  

 
Volgend jaar hoop ik nog meer DCIJ’ers bij de sneldamkampioenschappen te 
mogen begroeten. De prestaties van dit jaar smaken wat mij betreft naar meer. 
 

Martin van Dijk 
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MUTATIES 
 

Jeugdleden die vanuit het schooldamtoernooi lid zijn geworden: 
 

Berrie Bottelier, Felix van den Berg, Conall Sleutel, Couhaib Abatouy 
 

Alle van harte welkom op onze damclub. 
. 

 
Secretaris, Martin van Dijk 

 
 
 
 

van der Wiele 

 Kozijn techniek 
 

garagedeuren 
dubbelglas 
dakramen 

kozijnen 
deuren 
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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 

 
 
 
 

Eindstand jeugd W + = - P 

1. Ingmar Visser 20 14 4 2 32 

2. Vince van der Wiele 20 15 1 4 31 

3. Conall Sleutel 17 10 3 4 23 

4. Gils Duyndam 14 7 2 5 16 

5. Couhaib Abatouy 15 6 0 9 12 

6. Felix van den Berg 20 4 0 16 8 

7. Berrie Bottelier 15 4 0 11 4 
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NK PUPILLEN 2005 TE CULEMBORG 
 

Door Feroz Amirkhan. Een klein stukje van de halve finale. 
 

25 en 26 maart 
 

Dit jaar werd het NK pupillen in Culemborg gehouden. De voorgaande jaren deed 
je gelijk aan het NK mee als je bij de eerste drie was geëindigd. Dit jaar was het 
anders. Als je bij de eerste 6 kwam had je je geplaatst voor de halve finale. Ik was 
2e van Noord-Holland geworden en had me voor de halve finale geplaatst. Deze 
werden op vier plekken gehouden. Leeuwarden, Bunschoten, Noordeloos en 
Tilburg. Ik speelde in Noordeloos. De eerste vier van elke groep hadden zich 
geplaatst voor de finale in Culemborg. 
 
De eerste dag deed ik het heel goed. Ik had uit 7 punten uit 4 wedstrijden en 
stond bovenaan. De tweede dag ging het iets minder. Ik verloor 2 wedstrijden en 
won er 1. Ik stond gedeeld 2 t/m 6. We moesten barrages spelen. Dat ging wel 
goed. Ik werd derde en had me dus geplaatst. De andere geplaatste spelers 
waren: 
 

Bunschoten Leeuwarden Tilburg Noordeloos 

1. Renée Doeleman 1. Heike Verheul 1. Martijn de Leeuw 1. Bas v Engelen 

2. Michel Stempher 2. Nick Hoving 2. Danny Wattel 2. Rik Verboon 

3. Sjoerd ten Brinke 3. Joost Muller 3. Harmjan Lammers 3. Feroz Amirkhan 

4. Collinv Ede vd Pals 4. Wouter Sipma 4. Henk-Jan vd Berg 4. Kevin Meurs 

 
Aangevuld met Roel en Derk-Jan Riesthuis. Roel had zich geplaatst omdat hij 
vorig jaar de hoogst geëindigde pupil was die dat jaar daarna ook nog pupil zou 
zijn.  Derk-Jan, omdat hij een plaats van de club heeft gekregen.  
 
 

NK pupillen te Culemborg 2 mei 
 
De ontvangst. Wij krijgen taart om te eten en we krijgen te horen dat het 
zwemmen niet meer doorging omdat te weinig kinderen zich hebben opgegeven. 
We moeten allemaal een kaartje pakken en dan kon je zien tegen wie je moest. Ik 
moest tegen Henk-Jan van den Berg. Hij was niet zo supergoed. Ik nam een 
kerkhof aanval en dan is voor de tegenstander het meest voor de hand liggende 
dat je 16-21 speelt en dan erachter loopt . Maar naar 16-21 komt een heel simpel 
zetje. Na dat zetje had ik hem opgesloten en toen had hij maar opgegeven. 
 
Na de partij ging ik samen met Henk Stoop en Heike naar huis. Heike en ik 
sliepen als enige bij Henk. Dik de Voogd en Theo Meurs kwamen ook bij Henk 
eten. We aten patat. Na het eten kregen we ananas. Heike en ik mochten Theo 
zijn bord  vol spuiten met slagroom. Hij at alles ook weer op. >> 
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Daarna zijn we naar boven gegaan. We deden een kussengevecht. We hadden 
het jammer  genoeg niet  kunnen afmaken, want we moesten slapen. ’s Avonds 
kon ik niet slapen en ik viel rond half één in slaap. 
 

3mei 
’s Ochtends kon ik niet echt op staan. Ik ben om 9 uur opgestaan omdat het 
moest. We kwamen om 5 voor 10 aan bij de school.  Om 10 uur moesten we weer 
beginnen. Ik moest tegen Joost Muller. In het begin bouwden we gewoon rustig 
op. Totdat hij een kerkhofaanval nam. Hij dacht dat het goed was maar ik kon een 
forcing uithalen. Ik liep erachter dan moet hij het opvangen en dan komt er een 
bomzet. Na die bomzet stond ik een schijf voor. Ik kon het helaas niet afmaken. 
 
Na de wedstrijd hadden we een hele lange pauze. Age (het broertje van Roel) had 
een bal mee genomen. We zijn de hele tijd gaan voetballen. We deden panna 
knock out. Iedereen deed mee dus het was heel gezelllig. Ik had mijn nieuwe witte 
schoenen aan en mijn schoenen werden door het voetballen vies. Dat wou ik niet 
dus... ben ik maar op mijn sokken gaan voetballen. Het lukte wel. Ik kwam toen 
heel vaak aan de bal omdat ze allemaal de bal op me schoten. Ik was de echte 
held op sokken. Daarna moesten we weer serieus gaan dammen. 
 
Ik moest tegen Renée Doeleman de kampioene van Gelderland. Al heel snel in de 
wedstrijd probeert doet ze een lokzet voor de bomzet want die is niet goed. Maar 
er zat een ander simpel zetje in. Eerst een twee om twee en dan een 1 om 3. Ik 
trap later nog in een 2 om 3. Het blijft nog spannend. Ze kan door breken. Maar 
nadat ze had doorgebroken stond ze 3 schijven achter en ze kon geen dam halen. 
Ze gaf eerst een schijf weg en liep dan achter een andere schijf. Maar er zat een 
kleine combinatie voor mij in dus toen had ik gewonnen. 
 
Nadat alle wedstrijden afgelopen waren zijn we naar Tiel gegaan om te poolen. Ik 
kon het voor geen meter en vond het ook niet zo leuk. Sjoerd en Sjuul (Sjuul is 
een aspirant uit Culemborg die niet meedeed) hadden van iedereen gewonnen en 
kregen een klein cadeautje. Na het poolen zijn we pannenkoeken gaan eten. Ik 
kreeg een hele grote pannenkoek en kreeg het niet helemaal op. We kregen ook 
nog een ijsje. Ik had samen met Rik Verboon een mini ijsje genomen want dan 
kreeg je een cadeautje erbij. We kregen allebei 2 muntjes om iets uit te zoeken. 
Je kon met 2 muntjes niet veel leuke dingen krijgen. Rik nam een pokemon 
handdoek en ik nam een clown bril. 
 
De volgende dag wist ik al van te voren dat ik een hele zware dag zou krijgen Ik 
moest als eerste tegen Nick Hoving. Een vreemde partij. Wit laat vanuit de 
opening het centrum aan mij. Ik bouw rustig aan mijn centrum, maar op het 
moment dat ik een stapje hoger moet (35. 23-28! was nodig) doe ik  het niet en 
krijgt Nick alsnog het centrum! Even later maakt Nick een verschrikkelijke blunder 
(44. 27-22???) en ik kan direct winnen met 21-27! Hij speelt echter ...12-18(?), 
wint slechts één schijf en maakt het vervolgens niet af. Nick ontsnapt dus nogal! 

 >> 
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Na die wedstrijd was ik niet zo heel blij maar Martin zei dat ik een goede wedstrijd 
had gespeeld. Ik was weer gaan voetballen om mezelf wat op te vrolijken. 
 
Daarna moest ik tegen Roel Boomstra ik 
wist al dat hij heel goed was want ik ken 
hem van de CPT. CPT staat voor centrale 
pupillen training. De beste pupillen van 
Nederland gaan daar naar toe. 
 
Ik kom met groot nadeel uit de opening. De 
schijf op 35 is een aanknopingspunt voor 
Roel. Roel kon er op de 24e zet van 
profiteren met een doorbraakje, maar dit 
zag hij niet. Na een paar zetten krijgt Roel 
centrumcontrole met een goede stand. De 
rechtervleugel van mij blijft vastzitten en 
Roel wint probleemloos. 

 
Dit is onze CPT trainer 

Alex Mathijsen. 

 
Feroz - Roel 

 
Martin vond dat ik goed stand had 
gehouden tegen Roel en dat ik eigenlijk 
maar één grote fout had gemaakt. En dat 
was in het begin. Ik nam ook een slechte 
Roozenburg aanval. Zelf dacht ik dat ie 
goed was maar later kwam ik erachter dat 
hij niet goed was. 
 

 
Hier houd ik een 

bowlingbal in mijn hand 

 
Na het dammen zijn we weer gaan voetballen en na 
het voetballen zijn we gaan bowlen. Ik zat bij Roel, 
Martijn en Rik bij Theo in de auto. Wij reden 
helemaal achteraan. In de auto vertelden we 
allemaal moppen. Bij een stoplicht raakten we 
iedereen kwijt en we kwamen een half uur te laat 
aan bij de bowlingbaan. Het bowlen was heel leuk. 
Er waren 2 poules. We waren met z’n dertienen 
inclusief Age Boomstra en Jeff Hoving. We waren in 
groepen verdeeld van 6 kinderen Age en Jeff 
speelde samen. Sjoerd en Roel hebben in de 
poules gewonnen en kregen een damklok. 

 
>> 
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Henk Stroetinga kwam ook nog bij ons slapen. Om 6 uur was Henk Stroetinga 
gaan douchen. Hij maakte mij wakker want de kamer waar ik in sliep was naast 
de badkamer. Ik was helemaal niet moe toen ik naar het damlokaal ging want ik 
had goed geslapen.  
 
Ik moest als eerste tegen Danny Wattel uit 
Zeeland. Ik nam eerst een flankaanval daarna een 
hekstelling maar hij ruilde alles eraf. Even later 
verloor hij een schijf door een forcing. Daarna 
maakte ik het gewoon af. 
 
Ik was weer buiten gaan voetballen. Daarna moest 
ik tegen Sjoerd ten Brinke uit Culemborg. Ik had in 
het begin een veel dreigendere stand. Ik nam te 
vroeg een flankaanval en verloor heel dom een 
schijf door een simpele 2 om 3 iets later wil  ik  nog 

 
Feroz tegen danny wattel 

een   schijf   offeren   om    een    hele goede kettingstelling te nemen. Maar daar 
zat dan weer een hele rare kaatsingzet in. En daarna had ik maar opgegeven. 
 
We zijn heel vroeg naar huis gegaan. We hebben snel gegeten. We aten als 
toetje weer ijs. Ik mocht zijn hele bord vol spuiten met slagroom. Henk Stoop had 
er ook nog wat bij gedaan en had het bord in zijn gezicht geduwd. Het hele hoofd 
van Theo zat vol met slagroom. 
 
Na het eten zijn we bij Theo thuis gegaan die woont tegenover Henk Stoop. Hij 
heeft allemaal disco spullen in zijn huis. Hij had alles aangemaakt. Marten 
Stortelder pakte iets uit zijn bureau en vroeg of ik een snoepje wou. Ik zag dat die 
snoepjes er raar uitzagen en had ze aangenomen en aan Heike gegeven. Heike 
at ze rustig op. Marten vertelde toen ze het in haar mond had dat het fopsnoepjes 
zijn van 3 jaar oud. Heike had ze daarna gelijk uitgespuugd. Het werd al een 
beetje laat en Theo zijn kamer zat vol met rook door de rookmachine. Toen we 
naar binnen zouden gaan maakten Henk Stoop  de deur niet open. We zagen 
vanaf een zijraampje dat hij op de bank sliep. Theo had even zijn huissleutel 
gepakt en Henk Stroetinga heeft een foto gemaakt. Even later word Henk wakker. 
We moesten gelijk gaan slapen. 
 
De volgende ochtend sta ik een beetje laat op 8.30 en ik moet ook nog inpakken. 
Alles was op tijd klaar en we zijn voor de laatste dag naar Lek en Linge gegaan. 
Het was nog heel spannend alleen de nummer 1 was bekend dat is Roel 
Boomstra geworden. Ik moest tegen Heike Verheul waarmee ik sliep bij Henk 
Stoop. Ik maakte al heel snel in de wedstrijd een fout. Ik trapte in een forcing. Ik 
stond toen een schijf achter. Iets later toen begon ik een beetje op zetjes te 
spelen omdat ik anders zeker zou verliezen. Maar daarna trapte ik zelf in een 
coup royal waar ik helemaal niet op had gelet en ik kon opgeven. >> 
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Feroz tegen Heike 

Wij twee waren net klaar met dammen en 
toen kwam het jeugdjournaal. Ik was maar 
weer gaan voetballen. En er kwamen 
steeds meer kinderen dus was het de 
laatste dag toch nog een beetje gezellig. 
 

 
Uiteindelijk is Roel Boomstra 1e Sjoerd 

ten Brinke 2e  en Nick Hoving 3e. 
 
Hun drie gaan ons land vertegenwoordigen op het EK in Polen van 1 t/m 7 
augustus. Ik ben 8e geworden. 
Dit is de eindstand: 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P WP 

1 Roel Boomstra  2 1 2 2 2  2  2  2       15 72 

2 Sjoerd ten Brinke 0    1 2 2 2 1    1   2   11 70 

3 Nick Hoving 1   1 1 0  1    2 2   2   10 70 

4 Joost Muller 0  1  1   1 2  2 1      2 10 68 

5 Bas van Engelen 0 1 1 1  1      1  2   2  9 73 

6 Michel Stempher 0 0 2  1      2  2  2 0   9 71 

7 Heike Verheul  0      2 1 1 1   1 2  1  9 60 

8 Feroz Amirkhan 0 0 1 1   0  2  2    2    8 77 

9 Danny Wattel  1  0   1 0  1    1  2 2  8 62 

10 Rik Verboon 0      1  1  0 1  2   1 2 8 61 

11 Renee Doeleman    0  0 1 0  2  2   2   1 8 60 

12 Harmjan Lammers 0  0 1 1     1 0   2   2  7 71 

13 Wouter Sipma  1 0   0        0 1 2 2 1 7 55 

14 Martijn de Leeuw     0  1  1 0  0 2  1   1 6 57 

15 Henk Jan van den Berg      0 0 0   0  1 1  2  2 6 55 

16 Derk-Jan Riesthuis  0 0   2   0    0  0  1 2 5 59 

17 Kevin Meurs     0  1  0 1  0 0   1  2 5 56 

18 Colin van Ede v. d.  Pals    0      0 1  1 1 0 0 0  3 55 

 
 

>> 
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Er is ook nog een groepsfoto gemaakt. 

 
Op de foto ontbreken Collin en Henk-Jan. 

 

Tot slot. Het was een heel leuk toernooi. Als je klaar was met je partij kon je naar 
buiten gaan. Het was ook heel goed georganiseerd. Ik heb een hele leuke week 
gehad en ik zal vast niet de enige zijn. Dit zonder twijfel het leukste toernooi waar 
ik aan heb meegedaan. Het was echt SUPER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Groetjes van Feroz 
 

O, ja... Alle wedstrijden en uitslagen te zien zijn op www.jeugddammen.nl 
 

 

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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SNELDAMKAMPIOENSCHAP 

PUPILLEN IN PURMEREND 
 
Op 16 april was het Noord-Hollands kampioenschap sneldammen. Dit werd in 
Purmerend gehouden. Ik zat met Feroz in de groep, die ken ik van onze damclub. 
Martin was er ook bij en hij moest spelen bij de senioren. 
 
Mijn eerste partij ging tegen Simon. Ik kwam al snel een schijf achter. Aan het 
einde van de partij hadden we weer evenveel schijven. Maar hij deed een offer 
zodat hij een dam kon maken. Na een paar zetten won hij. 
 
Mijn tweede partij speelde ik tegen Ruth. Het was een lange partij maar 
uiteindelijk werd het remise. Na deze partij moest ik tegen Jaimy spelen. Hij deed 
een foute zet waarna ik een schijf voor kwam te staan. Nadat ik een dam haalde 
gaf hij op. 
 
Hierna volgde de partij tegen Feroz. Ik was gedwongen om te slaan en daarna 
was ik 4 schijven kwijt en de partij. Er volgde nu een pauze. Wat eten en drinken. 
Daarna moest ik tegen Henrie spelen. Die partij was wel lastig maar ik won hem 
toch. Ik had een dam en hij nog 3 schijven, Maar hij kon er niet meer langs.  
 
De laatste partij speelde ik tegen Balal. Deze partij won ik gemakkelijk. Toen 
werden we in groepen verdeeld. Feroz ging naar de A-groep, waarin de nummers 
1 en 2 van de groep speelden. Zelf ging ik naar de B-groep waarin de nrs. 3 en 4 
kwamen. Daar moest ik tegen Iris spelen. Zij zette haar dam op de verkeerde 
plaats en verloor. Mijn volgende tegenstander was Franck. Die won ik vrij 
gemakkelijk. Nu moest ik tegen Tim spelen. Hij maakte een blunder en de winst 
was voor mij. De laatste partij tegen Sandeep ging verloren. Hij voerde een 
combinatie uit waarna ik 3 schijven verloor en daarmee ook de partij. 
 
Het was weer een mooie ervaring. Ik hoop volgend jaar ook in de A-groep te 
komen. 
 

Conall Sleutel 
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PAASTOERNOOI 2005 
 
Kerst is het feest van het eten. Sint-Nicolaas is het feest van de cadeau’s (en de 
drank). Pasen is het feest van het dammen. Dus schreven Martin, Frans en Jesse 
zich in voor de 25e editie van het Paastoernooi in denksportcafé De 2 klaveren. 
Martin mocht zijn laatste poging wagen om studentenkampioen van Nederland te 
worden, Jesse speelde mee om zijn vorige prestatie te verbeteren (6e) en om 10 
ratingpunten te winnen en Frans deed mee voor de gezelligheid. 
 

Donderdagavond was de eerste partij. Dit is voor velen een partij na een normale 
werkdag en men zit nog niet in het damritme. Ik mocht tegen Peter van Heun, die 
nog in werkkleding net uit de McDonald’s kwam rennen. De opening liep van 
beide zijden niet lekker, waardoor de partij verzandde in een vlak remisespelletje. 
Meteen de eerste ronde ging een van de kanshebbers voor de titel al onderuit: 
 

Dit was de stand na de 41e zet van wit. 
Wit is al aardig aan lager wal geraakt 
en zwart stevent direct af op een zeer 
kansrijk eindspel: 

P.Meurs 

 
C.v.Wijk 

41. ..  -  .. 27-31 42. 36x27 22x31 
43. 30-24 25-30 44. 34x25 23x43 
45. 44-39 43x34 46. 25-20 34-39 
47. 20-14 39-44 48. 14-10 44-50 
49. 10-  4 en met nog twee zetten te  

doen valt zwarte vlag. Hierna heeft Pim 
nog een uur achter het bord zitten 
snotteren. Ik moet bekennen dat ik de 
hele situatie erg vermakelijk vond. Maar 
dit was nog slechts een voorproefje 
voor de rest van het toernooi.       

F.Elzenga 

 
J.Terpstra 

Ook Frans kende een stroeve start 
tegen de Friese Jan Terpstra: 

      
Na elf zetten forceert wit al schijfwinst: 
11. 28-22 en zwart had in kunnen  

pakken, ware het niet dat Terpstra het 
lelijk weet te verprutsen. 

      

 
De tweede ronde is altijd een ronde 
waaraan speciale aandacht besteed 
moet worden: deze ronde wordt 
namelijk gespeeld op goede vrijdag en 
is de eerste van twee partijen op een 
dag. >> 
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Nadat ik tegen Peter van Heun remise had gespeeld moest ik de tweede ronde 
dus wel winnen, maar het is ook niet wenselijk om alles te geven zodat je er         
's avonds doorheen zit. Helaas heb je dit niet in eigen hand. 
 

Echt feestelijk staat wit niet, dus besloot 
hij tot een noodgreep. 

J. Bos 

 
K. Jacobs 

39. 27-22 18x27 40. 32x21 17x26 
41. 37-31 26x37 42. 48-42 37x48 
43. 38-32 48x30 44. 35x  2 11-17 
45. 2x11 16x  7    

Ik was een beetje in tijdnood gekomen 
en had bij deze combinatie alleen de 
schijven geteld. Nadat deze combinatie 
uitgevoerd was, vreesde ik dat hij 
toevallig remise geforceerd had. 
Gelukkig speelde hij het niet echt 
scherp, maar ook bij analyse wint de 
stand wel gemakkelijk. 

 

De derde ronde kreeg ik mijn eerste sterke tegenstander: voormalig 
jeugdwereldkampioen en favoriet voor de studententitel Boudewijn Derkx. 
 

B. Derkx 

 
J. Bos 

Voor het eerst dit toernooi mocht ik echt 
dammen. Boudewijn slaagde er niet in 
om constructief spel te verkrijgen in de 
opening en moet in de diagramstand 
alle zeilen bijzetten. Zwart mag in dit 
diagram wel 23-29 spelen, maar na 30-
25 en naar voren slaan dreigt 27-21. 
Wit heeft dan de mogelijkheid om 33-28 
te spelen met een zeer goede stand. 
 
30. ..  -  .. 13-18 31. 30-25! Nu  

dreigt direct 27-21. 31. ..  -  .. 9-14 
32. 44-39 op  (23-29)  volgt nu 37-31  

met kansrijk spel. 32. ..  -  .. 8-13 
Ik had nu met 35-30 moeten vervolgen.  

Zwart had het dan ontzettend zwaar gehad. Een variantje ter illustratie: 
32. 35-30 17-21 33. 33-28 2-  8 34. 28x19 14x23 35. 42-38 10-14 
36. 39-33 12-17 37. 48-42 4-10  

 
Zwart kan bijna niet van deze spelgang afwijken en de remise is nog mijlenver. 
Helaas speelde ik nu  24-20  en zwart heeft het nog steeds erg zwaar, maar de 
weg naar de remise is dan duidelijk. Na de partij was ik erg tevreden met mijn 
spel, maar nu ik weer in het normale leven sta vind ik het toch zonde van deze 
gemiste kans. Het zal wel de vermoeidheid van die dag zijn geweest. >> 
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Frans was deze ronde ook niet helemaal scherp. Tegen Bé Eggens wikkelde hij 
naar remise af, maar vergat een schijf te slaan. Bé kon zijn lach niet bedwingen, 
speelde even door en bood toch maar remise aan. Na afloop kon Frans nog 
steeds niet bevatten wat er was gebeurd. 
 
De traditionele bijltjesdag van het toernooi is paaszondag. Vele dammers kwamen 
in de derde ronde echter al de man met de hamer tegen. Twee prominenten: 
 

28. ..  -  .. 21-26? 29. 28-22! 26x17 A. v.d. Berg 

 
K. ter Braake 

 

30. 38-33 19x28 31. 33x  2  
 
 
Ook Cock van Wijk was weer van de 
partij: 

C. v. Wijk 

 
P. Oudshoorn 

35. 35-30? 27-32 36. 38x27 18-22 
37. 27x18 28-32 38. 37x28 9-13 

en wit gaf het op. De stand is wel 
bijzonder interessant: een aardige 
mogelijkheid lijkt  19-14  en dan  35-30.  
Wim zijn rekenmachientje moet maar 
uitkomst geven wat dat waard is. 

 
De tweede dag gaf de organisatie ook wat geheimen bloot. Aangekondigd was 
dat er deze versie van het paastoernooi wat extra prijzen beschikbaar zouden zijn 
De tweede dag werd iedereen ingedeeld in een A, B of C categorie. C-spelers 
hebben een rating van onder de 1100, B-spelers zitten tussen de 1100 en 1275 
en A-spelers zitten daarboven. Deze indeling bood voor mij mogelijkheden in de 
B-categorie om de hoofdprijs mee te nemen. Cock van Wijk bleek echter een 
lastpost die via twee gelukkige overwinningen op sterke spelers absolute top in 
het toernooi was geworden. Gelukkig maakte Jean-Marc Ndjofang de vierde 
ronde korte metten met hem. Zelf mocht ik tegen John Stins. 
 
 
 
 

>> 
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Tot hier toe deed Stins steeds de net 
niet passieve zet. Ik vreesde dat hij de 
grote ruil met 33-28 en 25-20 zou 
nemen. Hij hielp mij echter een handje: 

J. Bos 

 
J. Stins 

 

29. 33-29? 24x33 30. 38x29 23x34 
31. 40x29 Hier liet mijn verstand het  

even afweten: in plaats van eenvoudig 
(16-21)  en  (22-28)  speelde ik  op  een  
lokzet: 31. ..  -  .. 19-23???! 
(twee vraagtekens voor een blunder en 
een ?! voor de lokzet) 

32. 30-24 23x34 33. 25-20 14x25 
34. 24-19 13x24 35. 32-28 22x33 
36. 27-21 16x27 37. 31x4 33-39 
38. 4-13 24-30 39. 35x24 39-44 
40. 13-  2 44-49 41. 2-16  Ik ging ervan uit dat ik dit eindspel wel 

zou winnen: mijn schijven staan perfect 
opgesteld en ik heb controle over de 
tric-trac. Met een mooie zet stel ik de 
winst veilig: 

J. Bos 

  
J. Stins 

42. ..  -  .. 1-  6! en wit heeft niets  
meer. Na  16-  2  kwam  (12-18)  en 
ruilde wit de dammen er met  45-40  af. 
 
 
Uit deze ronde kwam naar mijn smaak 
de mooiste overwinning: 

B. Eggens 

 
A. Tjon a Ong 

 
Andrew was al niet met zijn beste 
toernooi bezig, maar Bé bezegelt zijn 
lot op wel zeer fraaie wijze: 
63. 28-23 7-12! 64. 16x18 36x25 
65. 21-17 25-39 66. 23-19 39x  6 
67. 19-14 6-28 68. 14-  9 8-13 
69. 9x18 28-19 70. 18-12 19-  2 

uit! 

>>
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Dit was op zaterdag en zaterdagavond is traditioneel sneldammen. Na deze partij 
leek  het  me  een  beter  idee  om deze tijd te investeren in nachtrust (hoewel ik 
vaak tijdens toernooien over de gespeelde partijen droom). Toch was het 
sneldamtoernooi zeker de moeite waard geweest. Enkele deelnemers waren: 
Erno Prosman, Kees Thijssen, Bassirou Ba, Jean-Marc Ndjofang en Ndiaga 
Samb. Best aardig deelnemersveld voor een zaterdagavondje dammen met 
nauwelijks prijzengeld. 
 

Zoals eerder gezegd is paaszondag dus altijd de dag van de beslissingen. Tijdens 
de dagpartij mocht ik tegen Paul Oudshoorn: 

J. Bos 

 
P. Oudshoorn 

Marcel kwam deze dag kijken en keek 
bewonderend naar mijn stand. Ik begin 
hier om een formatie met 33 als laatste 
schijf te maken. 
25. 47-42! 4-10!  

De ruil met  (13-19x19)  is zeer 
gevaarlijk voor zwart: na  37-32  en   
49-44  is  (19-23)  verplicht, maar na  
34-29  dreigt de zwarte stand aan alle 
kanten opgeblazen te worden. Deze 
stand hebben Paul en ik nog met Hans 
Jansen, Johan Bastiaannet en Cock 
van Wijk geanalyseerd, waarbij de 
laatstgenoemde het hoogste woord 
had. 

26. 40-35 Zwart kiest nu het verstandigste plan: afhaken. 26. ..  -  .. 14-20 
27. 24-19 13x24 28. 34-30 25x34 29. 39x19 8-13 30. 19x  8 2x13 
31. 37-32 20-24 Het resultaat van een spannende partij is dus een  

uitgebluste stand. Hier besloten we maar om onze krachten te sparen voor de 
avondpartij. Deze ronde bracht Pim Meurs op sensationele wijze Jean-Marc 
Ndjofang een halt toe: in een zeer goede stand ging de grootmeester door de 
klok. Ook komt het winnende fragment voor de combinatieprijs uit deze ronde: 
 
Fons won de C-categorie mede door 
deze combinatie: 

H. v. Westerloo 

 
                       F. Huybrechts >> 

31. 27-22 18x27 32. 32x21 23x41 
33. 34x23 19x28 34. 30x19 14x23 
35. 25x  3 26x17 36. 33x  2 41-47 

en zwart gaf het op. 
 
De combinatieprijs werd na veel 
zuchten en steunen toegekend, omdat 
er maar weinig fraaie fragmenten 
goedgekeurd werden. Eindspelen en 
mogelijkheden telden namelijk niet 
mee. Ook  is  de  hiernaast  afgebeelde 
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combinatie niet helemaal zuiver: als zwart op de 33e zet namelijk met  (26x17)  
slaat, kan zwart de schade nog enigszins beperkt houden na  49-44,  slaan en  
(24-29).  De gebruikte tijd is misschien wel een indicatie hoe dit allemaal heeft 
kunnen gebeuren. 
 
Mijn favoriete inzending voor de combinatieprijs was: 

P. Meurs 

 
A. de Mooij 

zwart stond op het punt om  (16-21)  te 
spelen, maar zag net op tijd dat het 
verboden was: 
28. ..  -  .. 16-21? 29. 37-32!! 28x37 
30. 48-42 37x48 31. 34-29 23x34 
32. 39x30 48x28 33. 47-41 25x34 
34. 36-31 26x37 35. 41x  1 22-27 
36. 1x40 13-18 37. 40x26 8-12 
38. 26x  8 3x12  

met schijfwinst voor wit. 
 
De zesde ronde moest het dus voor mij 
gebeuren. Ik rekende erop dat ik of de 
zesde, of de zevende ronde een 
tegenstander  zou  krijgen   waarvan   ik  

zou kunnen winnen. Het werd Krijn Ter Braake in de zesde ronde. Dit was een 
beetje een teleurstelling, want Krijn is niet echt het type dat zich door 
vermoeidheid laat overmannen. Ik hoefde dus niet te hopen op geblunder van 
mijn tegenstander. Na een vervelende opening voor mij speelde Krijn het niet echt 
scherp tegen (misschien toch vermoeidheid?) waarna ik in de volgende stand nog 
hoopte op winst: 
 
Ik hoopte in deze stand op  39-33.  Dan 
komt zwart erg sterk op met  (25-30).  
Wit is dan verplicht tot  40-35  waarop  
(30-34)  mogelijk is. Als wit dan  33-28  
speelt, loopt zwart door naar dam en 
krijgt wit het heel zwaar. Krijn 
onderkende de problemen in zijn stand, 
maar had nog een half uur bedenktijd. 
Dit heeft hij besteed om in deze stand 
nog de remise te vinden. 

J. Bos 

 
K. ter Braake 

49. 39-34! Hier verzon ik nog wel een  
creatief plan naar een 
voordeeleindspel, maar het mocht niet 
baten: 
49. ..  -  .. 24-30 50. 34-29 23x34 51. 40x29 17-21 52. 41-36 30-34 
53. 29x40 25-30 54. 36-31 30-35 55. 40-34 21-26   >> 
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Ik vond het erg leuk gespeeld van mezelf, maar winnen doet het in alle varianten 
niet. Toen de laatste tram bijna kwam heb ik maar remise aangeboden. 
 
De beruchte zesde ronde leverde trouwens geen verassingen op. Wel won Cock 
van Wijk weer, waardoor hij bij het ingaan van de laatste ronde een punt op mij 
voorstond in de strijd om de B-prijs. Cock had ook nog eens het geluk van de 
loting: hij mocht tegen Peter van Heun, terwijl ik tegen grootmeester in spe Pim 
Meurs mocht. 
 
Ik moest dus van Pim winnen, maar nadat ik de opening niet helemaal 
nauwkeurig had gespeeld, kon ik dat idee wel uit mijn hoofd zetten. Restte mij dus 
niet veel anders dan de stand maar naar remise hakken. Volgens mij waren we de 
eersten die op de slotdag klaar waren. Kon ik wel gaan kijken hoe Cock van Wijk 
met een fraai dubbeloffer zijn eigen lot bezegelde. Hierdoor won niet Cock van 
Wijk, maar Peter van Heun ineens de B-groep. Een eigenaardigheid van het 
Zwitsers-systeem. Ik kreeg uiteindelijk wel mijn inschrijfgeld terug, maar dat was 
slechts een troostprijs. Aan het eind van de dag had ik wel bijna al mijn 
doelstellingen gehaald: ik ben vijfde geworden en ben een eind op weg naar een 
rating van 1300. Als ik in Den Haag vergelijkbaar presteer, hoop ik voor Martin en 
Stijn de grens over te zijn. 
 

Jesse Bos 
 

 

ER WORDT NOG STEEDS 
GEDAMD IN DE MAAN!!! 

Café de Halve Maan 

Hagelingerweg 36 
Santpoort 

kom eens aan in 
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UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL 
 
Deze keer geen partij of partijfragment uit de oude doos. Ik neem u mee naar het 
glorieuze jaar 1937. Alles wat er in dat jaar bij D.C.IJ. voorviel had grote 
nieuwswaarde. Er kwam zelfs een verslag van de ledenvergadering in de 
IJmuider Courant. Dat waren nog eens tijden. 
 

Jaarvergadering Damclub IJmuiden 

 
De deze week gehouden 13

de
  jaarvergadering van D.C.IJ. mocht zich in een druk bezoek 

verheugen. 

In zijn openingswoord sprak voorzitter K de Jong den wensch uit, dat D.C.IJ. op den 

ingeslagen weg mag voortgaan en het succes steeds grooter worden. 

Na de behandeling der ingekomen stukken vond de prijsuitreiking plaats. Voor het 

behaalde clubkampioenschap werden prijzen uitgereikt aan: A.Ligthart, hoofdklasse, 

H.Laros 1
ste

 klasse, Woudhuizen 2
de

 klasse en J.Woudenberg 3
de

 klasse. Als winnaars van 

het kampioenschap van Groot IJmuiden ontvingen prijzen: B.Dukel, hoofdklasse, J.H.H. 

Mertens 1
ste

 klasse en M.A.Hühl 2
de

 klasse. 

Daarna bracht de heer A.Ligthart het jaarverslag uit, waarna bleek, dat de volgende 

successen werden behaald. D.C.IJ. 1 kampioen van Nederland, D.C.IJ. 2 en 3 kampioen 

harer afdeling. D.C.IJ. 4 op één na kampioen met één punt verschil. En tenslotte C.Suijk, 

meester.  

De ontvangsten bedroegen f 645.-, de uitgaven f 571.-. Saldo inclusief nog te ontvangen 

contributie f 130.-.  

De kascommissie bestaande uit de heeren Lichtendahl en Brand keurde het verslag van 

den penningmeester goed. 

Uit het verslag van den commissaris van het materiaal bleek, dat het noodig is dat 

strenger toezicht hierop wordt gehouden. 

Na de gehouden bestuursverkiezing is het bestuur thans samengesteld uit de heeren: K de 

Jong, D.Ott, B.Dukel, J.H.Mertens, A.Schager, P.Leyte en J.Visser. Adviseur – instructeur 

werd A.Ligthart. 

Eind October zal in Cycloop in een feestelijke bijeenkomst de huldiging van de 

kampioenen van Nederland plaats vinden. 

De onderlinge competitie die 14 September a.s. begint, zal als volgt gespeeld worden: 

hoofdklasse 13 spelers,  eerste klasse 13 spelers en  de overige spelers in een A en B 

groep. Het bestuur rekent erop dat met 52 spelers in de competitie kan worden 

uitgekomen. 

 
Jan Apeldoorn 
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“Youssra” presenteert: Onze “Youssra” prijzen 
 

 Knippen heren en dames 

 Wassen 

 Haarkleuring, haarbehandeling 

 Watergolven 

 Advisering haarproducten 

 Permanent, ontkroezen 

 High light 

 Opsteken 

 Wenkbrauw 

 Schoonheidsspecialist 

 Föhnen 

 Manicure 

 Epileren 

 Etc, etc… 

 

Heren:   

Knippen €  12,00 

Wassen €  1,50 

Dames:   

Knippen & drogen €  13,00 

Wassen €  1,50 

Haarmasker €  5,00 

Verven vanaf €  20,00 

High light €  18,00 

Föhnen €  13,00 

Permanent vanaf €  25,00 

Ontkroezen €  20,00 

Opsteken €  20,00 

Manicure €  10,00 

Wenkbrauw € 5,00 

Schoonheidsspecialist €  20,00 

Kinderen:   

Knippen t/m 11jr. €  8,00 
 

 
Graag heten wij u welkom in 

onze kapsalon aan de: 
 

Derkinderenstraat 60 

1062 BJ Amsterdam 

Tel. 020 – 615 19 13 
 

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

 
 
Een afspraak 
maken is niet 
nodig, maar wel 
mogelijk 

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

Telefoonnummer: 020 – 615 19 13 Voor Jong en Oud 
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WEER GEEN STUDENTENKAMPIOEN 

VAN NEDERLAND 
 
Elders in dit blad heeft u een verslag van Jesse Bos over het paastoernooi (en 
tevens studentenkampioenschap van Nederland) in Amsterdam kunnen lezen. 
Voor mij was dit toernooi naar alle waarschijnlijkheid mijn laatste kans om nog 
studentenkampioen van Nederland te worden, ervan uitgaande dat ik dit jaar nog 
afstudeer. Waar vorig jaar nog een aantal scholieren ook voor de studententitel in 
aanmerking kwam, waren er dit jaar wat strengere eisen gesteld om het predikaat 
student te krijgen. Hierdoor waren er in totaal slechts zeven studenten. Toch 
kwam ik niet verder dan de vierde plek bij de studenten. Hieronder volgt een 
aantal diagrammen van mijn partijen: 
 
In de eerste ronde mocht ik spelen tegen een studente die eigenlijk schaakster is, 
maar ook sinds twee jaar damt om mee te kunnen doen aan denksporttriatlons. 
Na een Kelleropening trapte ze in een bekend damzetje, waardoor mijn eerste 
echte partij pas in ronde twee plaatsvond tegen oud-studentenkampioen Arjen de 
Mooij. Mijn stand oogt al niet best, maar ik versnel het proces door 

27. ..  -  .. 15-20? te spelen.  Martin van Dijk  ...0 

 
Arjen de Mooij  ...2 

Dit speelde ik, omdat ik hoopte dat wits 
korte vleugel vast zou lopen en wit 
uiteindelijk toch maar de ruil met  37-32 
zou nemen. Er volgde 
28. 44-40! 20-24  (op 20-25 volgt  

hetzelfde) 29. 29x20  
14x25 

30. 26-21 17x26 31. 34-30 25x32 
32. 35-30 28x39 33. 37x  6 26x37 
34. 41x21 16x27 35. 6-  1 27-32 

      
(de damafname met  (  7-11)  levert een 
schijf achterstand op) 

36. 1-  6 39-43 37. 48x39 32-37 
38. 36-31 37x26 39. 6-28 10-15       

            
            

 
 

>>
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Martin van Dijk 

 
Arjen de Mooij 

Tien zetten later, op mijn 49ste zet, ging 
ik door mijn vlag. 
 
Door de dreiging 23-18 ben ik 
genoodzaakt twee schijven te offeren, 
wat leidt tot een tweede witte dam. 
 
(beide offers  (13-18)  en  (13-19)  dien 
ik nog steeds met dezelfde soort 
dreiging rekening te houden, waardoor 
ik een schijf extra moet geven). 
Misschien zonde dat ik niet snel twee 
zetten gedaan heb, maar ik neem aan 
dat de stand al verloren was. 
  

 
De derde ronde was helemaal een drama. Hoewel ik niet verloor, was dit mijn 
slechtste wedstrijd van het toernooi. Ik bereikte door net nog iets passiever dan 
mijn tegenstander te spelen helemaal niks. Toen ik de tijdnoodfase nog iets wilde 
bereiken, verloor ik nog bijna. 
 
In tijdnood dacht ik geheel ten onrechte  Martin van Dijk  ...1 

 
Iwan Kolf  ...1 

met 49. ..  -  .. 24-29 nog iets af te 
dwingen,    ware    het    niet    dat     wit  
doodsimpel 50. 27-21 speelt. 
Nog net op tijd kwam ik er achter dat 
 50. ..  -  .. 11-16? helemaal niet mag  
vanwege   22-18   en   39-33.    Daarom  
speelde ik maar 50. ..  -  .. 29-34 
51. 39x30 23-28 52. 22x33 12-17 
53. 21x12 13-18 54. 12x23 19x39 

met remise als resultaat. Dit was het 
einde van het eerste deel van mijn 
toernooi, waarin ik zeer slecht gespeeld 
had. Het tweede deel kan beschouwd 
worden als het deel van het niet 
afmaken van eindspelen.       

 
In mijn vierde partij tegen Martin de Jong leek ik eindelijk goed te spelen. Na een 
spannende partij kreeg ik de stand van diagram 4 op het bord. 
 
 
 

>> 
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Martin de Jong  ...1 

 
Martin van Dijk  ...1 

 

Hier speelde zwart  45. ..  -  .. 21-26? 
(11-16)   lijkt me  beter,  waarop  ik   het  
volgende speelde:    
46. 30-24 9-13 (wat anders?) 
47.  34-29 22-28 48. 23x32 14-19 
49. 33-28! 19x30 50. 29-24 30x19 
51. 28-22 17x28 52. 32x14  

      
Dit is natuurlijk gewonnen. Mijn 
tegenstander wilde eigenlijk al 
opgeven,  maar  hij   speelde  toch  nog  

      
Martin de Jong 

 
Martin van Dijk 

maar even 52. ..  -  .. 25-30 
Op dat moment, terwijl ik net de 
tijdcontrole gehad had, zag ik spoken. 
Ik was bang voor plakkers na 
53. 14-10 13-19 maar na 
54. 10-  5 is zowel  (26-31)  (  5x  6   

en vervolgens 6x50)  als  (30-34)  (wit 
slaat schijf  34  weg) verhinderd. Niets 
aan de hand dus voor wit. Ik kwam er 
echter op om  het  volgende te spelen: 
 53. 38-32 13-18 54. 32-28 11-17 
55. 14-10 18-22 56. 28-23 22-27 
57. 10-  5 27-31 58. 37-32 31-36 
59. 32-27 17-22 60. 27x18 36-41 61. 18-12 26-31 62. 12-  7 31-37 

 
Martin de Jong 

 
Martin van Dijk 

Op dit moment hoopte ik nog zwart vast 
ging lopen. Iets te  optimistisch  wellicht  
speelde ik 63. 7-  2?  
(misschien was  7-  1  aangewezen). 
Nu forceert zwart op een mooie  manier  
de remise: 63. ..  -  .. 37-42! 
64. 2x25 42-48! 65. 39-33  

 
(na  23-19  (48x 2)  moet wit schijf 41 
slaan)  ( 4-10!)  en remise gegeven. 
Hoe wit ook slaat, zwart dreigt met   
(41-47)  en vervolgens  (47-33)! 

 
 

>> 
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Dit was heel knullig. In de volgende 
partij speelde ik tegen Roep 
Bhawanibhiek een vreselijk slechte 
opening, maar uiteindelijk kreeg ik met 
wit de volgende stand op het bord: 
 
De stand was het gevolg van een 
geforceerde voortzetting.  Het  ging  

Roep Bhawanibhiek 

 
Martin van Dijk 

als volgt verder: 46. ..  -  .. 6-11 
 47. 37-31 24-29 48.  31x22 29-34 
49. 22-17 34x32 50. 17x 6 14-20 
51. 36-31 32-38 52. 6-  1 23-29 
53. 1x45 38-42    

Roep Bhawanibhiek 

 
Martin van Dijk 

Nu staat schijf 31 hinderlijk in de weg.  
Ik speelde 54. 30-25 20-24 
om met  44-39?  te vervolgen. Op dat 
moment kan zwart  echter   (15-20)!  en 
(42-48)  spelen, waarbij ik de  4-om-2  
stand niet zo snel zag winnen 
(misschien een stand voor Kees 
Pippel). Ik speelde daarom  
 55. 31-27 en zwart antwoordde met, 
55. ..  -  .. 42-47  waarop altijd  

de manoeuvre uit de partij volgt: 
56. 44-39 19-23! gevolgd door  

(15-20)  en  (24-30) met remise. 

 
In de avondpartij tegen Micha van Tol speelde ik een mooie omsingeling, maar 
maakte ik het niet af. Micha mocht met wit daardoor nog ontsnappen. 

51. 14-  9 44-49 (wit mag nog niet  Martin van Dijk 

 
 Micha van Tol >> 

dam halen) 52. 41-37  
Op dit moment (het was intussen al 
nacht) kon  ik  het  niet  helemaal  meer  
vinden. Ik speelde 52. ..  -  .. 49-40 
waarop wit gelukkig voor mij met 
53.  9-  4? speelde en tegelijkertijd  

remise aanbood. Op deze zet had ik 
echter gehoopt, waardoor ik met 
53. ..  -  .. 17-22! 54. 28x17 40-35 
55. 4x31 35x41! alsnog won. 

Wanneer wit echter eerst schijf 37 offert 
en dan op 4 dam haalt, is  het  vrees  ik 
gewoon remise. Dat een Cock van Wijk 
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dat meteen met een nogal vervelend toontje aan je vertelt, is niet echt leuk als je 
moe bent en tevreden met 2 punten op zak naar huis wilt. Enfin, de punten waren 
wel binnen. Als ik de laatste ronde nog zou winnen, zou ik misschien nog een 
klein kansje hebben om studentenkampioen te worden. 
 
In de laatste ronde was ik in de opening zo aan het prutsen tegen Fons 
Huybrechts, dat ik veel tijd in de opening moest steken om niet snel te verliezen. 
Uiteindelijk liet Fons alsnog de stand los en kreeg ik opeens kansen om hem te 
overlopen. Ik moet in tijdnood wel een aantal winstkansen gemist hebben door 
voor een andere opbouw te kiezen, maar ik kwam uiteindelijk in de volgende 
stand terecht: 

Fons Huybrechts 

 
Martin van dijk 

46. 33-29? (misschien levert 39-34  
wel winst op wanneer ik daarna een 
Ghestem-doorstoot neem) 
46. ..  -  .. 20-24 47. 29x20 15x24 
48. 39-34 13-19 49. 38-33 18-23 
50. 27-22 8-12!    

 

Fons Huybrechts 

 
Martin van dijk 

 
Ik ben bang dat  dit  altijd  remise  is.  Ik  
koos voor 51. 35-30 24x35 
 52. 33-29 12-18 53. 22x24 21-27 
54. 28x19 27x38 en mijn schijven  

staan heel ongelukkig. Ook de ruil met 
51. 33-29 lijkt me te houden voor  

zwart.  Tot slot lijkt  22-18  (21-27)  me ook niet genoeg voor wit om te winnen. Ik 
moet daarbij zeggen dat ik niet in het bezit ben van Truus en nogal lui ben in mijn 
analyses, dus het zou kunnen dat u alsnog een winstvariant voor wit vindt. 
 
Uiteindelijk werd Krijn ter Braake (die speciaal voor dit toernooi besloten had om 
een nieuwe studie te gaan doen) studentenkampioen op basis van SB, vóór Arjen 
de Mooij en Boudewijn Derkx en eindigde ik met een punt minder als vierde (en in 
het algemeen klassement als 13e). Volgend jaar hoop ik net zoals Jesse te 
spelen: een paar wedstrijden winnen en de rest van de partijen niet in de 
problemen komen. Misschien valt er een last van mijn schouders wanneer ik niet 
meer als student meedoe. Of zal ik mijn scriptie maar eindeloos uitstellen om 
volgend jaar nog een keer kans te maken om kampioen te worden? 

Martin van Dijk 
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INDELING LANDELIJKE 

HOOFDKLASSE A 
 
Bij het ter perse gaan van dit nummer zijn de wedstrijden van het volgende 
seizoen nog niet bekend. Wel bekend is wie er bij ons in de poule komt. Voor de 
speeldata zie de agenda. 

 
HOOFDKLASSE A 

 

Apeldoorn DVSB Franeker/Visser 

Harderwijk Het Noorden Hiltex 2 

Huizum IJmuiden SNA 

VAD Amsterdam Witte van Moort 2 Wolter&Dros/ADG 

 
 
 

 
Zal het dit jaar op 27 augustus 2005 net zo gezellig worden? 
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HILTEX 2 - DCIJ 1 
Ronde 9: 29 januari 2005. Uitslag 6-15. 

 

 HILTEX 2 - DCIJ 1   

1. Erik Brunsman (1251) - Kees Pippel (1365) 1- 1 (5) 

2. Arjan van den Berg (1293) - Stijn Tuijtel (1105) 0- 2 (7) 

3. Mahammed Lamine Dialeele (1237) - Jesse Bos (1257) 0- 2 (1) 

4. Hugo Schut (1178) - Martin van Dijk (1283) 0- 2 (4) 

5. Peter van Heun (1266) - Marcel Kosters (1200) 1- 1 (10) 

6. Hanco Elenbaas (1216) - Willem Winter (1269) 0- 2  (3) 

7. Bert Bakhuis (1177) - Jacqueline Schouten (1123) 2- 0 (9) 

8. Kees Jacobs (1114) - Harry van der Vossen (1080) 1- 1 (6) 

9. Gerrit Tigchelaar (1164) - Albert Roelofs (1048) 0- 2 (8) 

10. Hans van den Heuvel (1145) - Cees van der Vlis (1075) 0-2 (2) 

    5-15  

 
Het was voor ons erg belangrijk om te winnen van Hiltex om niet in directe 
degradatienood te komen. We kwamen dan ook geladen aan in Amsterdam. 
Jesse speelde tegen Mahammed Lamine Dialeele  waar ik vorig jaar nog een 
verschrikkelijk pak slaag van kreeg. Ik werd er toen op alle fronten uitgerekend. 
Maar tegen Jesse ging het anders. (Trouwens hoe durf ik mij te vergelijken met 
Jesse?) Mahammed had een voorpostje dat gewoon door Jesse werd 
opgepeuzeld. Maar het is natuurlijk ook niet zo handig om een voorpost te nemen 
als er 4 verdedigers zijn en 5 aanvallers van die voorpost. 
 
Cees van de Vlis won van ons oud-lid Hans van de Heuvel, iemand die ik nog 
altijd beschouw als een goede vriend van me. Hans nam een hekstelling en een 
Roozenburg opstelling gelijktijdig, iets waarvan ik al 40 jaar  weet  dat  je  dat  niet  
moet doen. Weet ik zelfs, terwijl ik nooit 
wat weet. Cees won dan ook zoals het 
hoort: regelmatig. Stonden we dus al 
met 4-0 voor. Zelf speelde ik tegen mijn 
andere grote vriend Hanco Eelenbaas. 
Ik vond dat ik de hele partij goed stond 
en was na afloop zeer tevreden, maar 
achteraf bleek ik reeds in het begin een 
zetje gemist te hebben. Foei Wim! 
 
Hanco had hier ( 7-12)  gespeeld en 
hier kan ik natuurlijk een schijf winnen 
door 36-31,  47-42  en  33-28, maar ik 
dacht: “laat maar” en besloot te winnen 
door gewoon degelijk positiespel. 

Eelenbaas  ...0 

 
 Winter ...2  
  >> 
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Mijn allergrootste vriend en oud clublid is Hugo Schut. Hugo speelde tegen Martin 
en om eerlijk te zijn had Martin deze partij niet horen te winnen. Hugo stond beter, 
maar raakte op het eind de draad kwijt. Wat heb ik trouwens een hoop vrienden, 
hè. 

Hugo Schut ...0 

 
Martin van Dijk ...2 

 
Hugo is in staat om hier nog  (46-28)  te 
spelen en verliest na  18-13  en   8- 2. 
Als Hugo  (46-19)  speelt en daarna  
(19-35)  is het natuurlijk remise. 
Allemaal vrienden van me. U ziet hoe 
het helpt als de nood aan de man is. 
 

Kees Pippel ...1 

 
Erik Brunsman ...1 

    
Het is remise geworden, maar volgens 
mij stond Kees zelfs op het eind nog 
gewonnen. Ik denk dat Kees sportief 
het tiende punt gepakt heeft, anders 
weet ik het ook niet. 
 
Kees speelde hier  (18-22)  maar     
(16-21)  is beter. Op  32-27  volgt 
(21x32)   28x37  en  23-29.  31-27  kan 
niet en voor de rest loopt het ook uit. 
 Zwart kan hier een grapje uithalen: 

Kees Jacobs ...1 

 
Harry vd Vossen ...1 

  (23-28) 32x14 (21x25) 
14-10 (13-18)   

en wit heeft een probleem. 
 
Damhalen op 5 mag niet, want dan 
wordt de dam afgepakt. Damhalen op 4 
betekent de plakker met  24-29,  dus er 
moet opnieuw geofferd worden. Maar 
Harry had deze keer geluk en het werd 
remise. 
 
 
 
 

>> 
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Als ik tegen Arjan van de Berg zou moeten, dan kruiste ik mijn vingers en zou met 
veel ruilen bibberend remise proberen te halen, maar niet Stijn. Die geeft Arjan 
gewoon een pak slaag, hoewel… 
 
Als zwart nu  (26-31)  28-33  en  27-31 
speelt wordt het remise. Na  (18-23)  
gaf zwart op. 
 
Maar hiervoor gebeurden ook mooie 
dingen: 

Arjan van den Berg ...0 

 
Stijn Tuijtel ...2 

 

 
Arjan van den Berg ...0 

 
Stijn Tuytel ...2 

 

Stijn speelde hier  (  9-13),  maar           
(  5-10)  was veel beter. Wit moet dan 
de volgende afwikkeling nemen: 

38-32 (27x47) 37-32 (28x46) 
40-35 (47x20) 25x  5 (22-28) 
34-29  (23x34) 05x16  

met winst voor zwart. 
 

Albert Roelofs ...2 

 
Gerrit Tigchelaar ...0 

 

Wit had hier  36-31  gespeeld en  Albert  
reageerde alert met  (17-21) 
 en  (23-29)  met een 6-slag naar 40. 

    
Marcel kon net niet winnen van de 
sterke Peter van Heun en tsjaa…. wat 
er allemaal bij Jacqueline plaats vond? 
Dat moet ze zelf maar eens vertellen, 
maar ik heb gehoord dat de 
scheidsrechter de punt van een 
naaldhak in zijn schedel heeft zitten. 
Jacqueline had de partij gewoon 
moeten winnen, maar in tijdnood 
maakte ze een foutje. In elk geval een 
prima prestatie van DCIJ. 

 
Wim Winter 
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OPLOSSING 

ADVERTENTIE RABOBANK 
 

1. 28-22 17x37 2. 26x  8 3x12 3. 48-42 37x48 4. 47-41 36x47 
5. 40-34 47x44 6. 34x  3 48x39 7. 3x30 25x34 8. 40x20  

 
 
 

AGENDA 
 

     
vr 27 mei 2005 JAARVERGADERING DCIJ 

za 28 mei 2005 
 2

e
 ronde KNDB bekertoernooi te Huissen 

 IJmuiden - Het Noorden  
     
vr 19 augustus 2005 KERST DE JONGTOERNOOI 
za 27 augustus 2005 Barbecue 
     
za 10 september 2005 Zilveren dambordtoernooi te IJmuiden (georganiseerd door HDC) 
za 17 september 2005   1

e
 ronde nationale competitie 

     
za 1 oktober 2005   2

e
 ronde nationale competitie 

za 15 oktober 2005   3
e
 ronde nationale competitie 

za 29 oktober 2005   4
e
 ronde nationale competitie 

     
za 12 november 2005   5

e
 ronde nationale competitie 

za 26 november 2005   6
e
 ronde nationale competitie 

     
za 10 december 2005   7

e
 ronde nationale competitie 

     
za 7 januari 2006   8

e
 ronde nationale competitie 

za 21 januari 2006   9
e
 ronde nationale competitie 

     
za 4 februari 2006 10

e
 ronde nationale competitie 

za 18 februari 2006 11
e
 ronde nationale competitie 

     

 
WEDSTRIJDAGENDA SCHAAKVERENIGING KIJK UIT 

vr 10-06-05 Fischer Random Chess ronde 4 t/m 9    

vr 31-06-05 Algemene voorjaarsledenvergadering Kijk Uit    
 

Het verschijnen van de volgende IJ’dammer is 7 oktober 2005. 
Kopij kunt u inleveren bij tot en met vrijdag 30 september (liefst eerder) bij: 

Jack van Buuren 
 

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

IJdammer@hetnet.nl 
 

 



 

 



 

 


