
 

 

22e jaargang nr. 2 - maart ’06 



 

 
 

 



-1- 

 
 

 

22E JAARGANG NR. 2 OFFICIEEL ORGAAN 

MAART ’06 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  
 wim.winter@gmail.com  06-26712793  mbvandijk@planet.nl  075-6216588  
           
 Penningmeester: J. Bos  Lid: J.M.P. Schouten  
 Ameland 16, 1967 EB  Heemskerk   Middenweg 24, 2023 MD  Haarlem  
 jessebos@science.uva.nl  06-24145316  jacquelineenhans@versatel.nl  023-5263916  
           
 Redactie IJ’dammer J.H. van Buuren     
 Sliedrechter Aak 1, 1991 XH  Velserbroek    
 ijdammer@damclubijmuiden.nl  023-5390518     
           

           
 Competitieleider: C.L. Pippel  Jeugdleider: Wim Winter  
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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 
 
 
Laat ik deze keer beginnen met een lans te breken voor een vorm van dammen 
waar het winnen veel vaker zal plaats vinden dan dat er nu gebeurt. Het komt er 
op neer, dat als je met je dam over een vijandelijke dam slaat je moet stoppen op 
het veld na de dam. Dit wordt ook wel killer-dammen genoemd. Met name in de 
top is de remisemarge veel te groot en is die in feite killing voor onze mooie sport. 
Bij schaken zijn er ook allerlei rare regeltjes en is de winstmarge veel groter dan 
bij dammen. Ons lid Marcel Kosters is secretaris van de KNDB en zou mooi 
propaganda kunnen maken voor deze vorm van dammen. En verder zouden we 
als vereniging bij toernooien die we organiseren het killerdammen kunnen 
promoten en toepassen. Damclub IJmuiden gaat voor killer-dammen, neem dat 
maar van mij aan. Het is nodig. 
 
Het eerste heeft zich gehandhaafd op precies dezelfde wijze als vorig jaar. Met de 
hakken over de sloot, natuurlijk. Wij moesten winnen en een andere club moest 
verliezen. Wij wonnen nog net met een hoop moeite, maar die andere club verloor 
helemaal niet, dus we zagen de degradatie al voor ons. Blijkt een andere club 
waar we helemaal geen rekening mee hadden gehouden, VAD uit Amsterdam, 
ineens onverwachts te verliezen. En blijken zij te gaan degraderen. En zo ging het 
vorig jaar precies hetzelfde. Maken we een traditie van. 
 
Het tweede heeft zich na een moeizaam begin keurig gehandhaafd in de 
middenmoot. Ons tweede gaat volgend jaar op zaterdag spelen. Dat wordt dus 
weer ouderwets gezellig op zaterdag en heel druk als de schakers ook nog 
moeten schaken. 
 
De schakers gaan trouwens zeer waarschijnlijk in de maanden oktober/november 
een veteranentoernooi organiseren op de woensdagmiddag. Dat gaat uit van de 
provinciale schaakbond. Nieuwe toernooien dus in ons clubgebouw en dat brengt 
ons meteen op de ontwikkelingen met ons “Jan Ligthart”-gebouw. We zitten hier 
natuurlijk geweldig en we willen helemaal niet weg. En ik heb tegen de gemeente 
gezegd: “Over mijn lijk”. Nou moeten we dat niet zo letterlijk nemen, maar we 
hebben er alles aan gedaan om niet weg te hoeven. Jan Apeldoorn en ik hebben 
in de gemeenteraad het woord gevoerd samen met Sinclair Koelemij van “Kijk 
Uit”. Laten we niet te vroeg juichen, maar ik heb er momenteel wel een goed 
gevoel over. En iedereen die naar ons clubgebouw wijst, die bijt ik z’n vinger er af. 
 
Onze jeugd ontwikkelt zich prima. Feroz had mij laatst bijna te pakken in een Parti 
Bonnard. Ik wist nog net remise te maken en waarschijnlijk zal dat wel de laatste 
keer geweest zijn. Feroz, Jan Maarten en Conall gaan volgend jaar in ons tweede 
spelen en hopelijk kan Vince ook al af en toe invallen, maar daar is hij misschien 
toch nog even te jong voor. Maar die komt wel. Ingmar is helaas  >> 
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gaan schaken, maar is een echte denksporter en wie weet, zo af en toe. En er 
lopen nog een paar talenten bij de beginners, dus de toekomst ziet er goed uit. 
 
De onderlinge loopt heel niet slecht dit jaar. De opkomst kan natuurlijk altijd beter, 
maar er worden op de vrijdagavond toch heel wat partijtjes geschoven. En bij de 
bar is het op vrijdagavond ook altijd gezellig. Meneer Hühl zit daar in zijn 
leeshoekje ons op te wachten en heeft voor ons verliezers altijd een bemoedigend 
woord: “Volgende keer beter” en dat soort schouderklopjes. En daar doen we het 
komend weekeinde dan maar weer mee. 
 

Uw voorzitter Wim Winter 
 
 

“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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DCIJ-ER VAN DE MAAND 
 

Naam:  Kees (C. J.) van Nie 
Geboortedatum: zaterdag 2 november 1957 
Woonplaats: Velsen-Noord 
 
Werk/studie: Verzorgende in een bejaardenhuis/zorgcentrum 
Andere sporten/Hobby’s: Sudoku, wandelen met hond 
Eerdere damclubs: Philips damclub/ R. D. G. 
Lid van D.C.IJ. sinds: September 2005 
  
Hoe bent u met dammen in aanraking gekomen? Mijn broer ging schaken 
 dus………….ik ging dammen 
Positieve punten van DCIJ: Gezellige sfeer, een aparte bar 
Negatieve punten DCIJ/wat zou er nog beter kunnen: Geen negatieve punten. 
 Wat ik wel mis is scholing. Ik ben niet een sterke damspeler en heb hier en daar 
  wel eens gevraagd voor scholing. Het lukt mij nog niet zo erg. 
Wat vind je het leukst aan dammen? Een hele avond over een partij doen 
 
Mooiste partij: Tegen C. Pippel, daar er niet direct blunders werden gemaakt 
  en door oppositioneel spel door hem gewonnen werd 
Lastigste tegenstander: C. Pippel 
Sterkste dampunt: dat ik regelmatig op de damclub kom 
Zwakste dampunt: dat ik nog regelmatig in zetjes trap 
Beste damprestatie: Gelijkspel tegen J. Apeldoorn 
 
Favoriet tv-programma: 4 In Het Land 
Favoriete film: Runaway Train 
Favoriet gerecht: Erwtensoep van mijn moeder 
Belangrijkste damprestaties:  
 
Over welke speler van de club zou je in de volgende 
IJ’dammer wat meer te weten willen komen? Jan Maarten Koorn 
 

Kees, bedankt voor dit interview! 
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PROFDAMMER 
 
Het is in de kleine wereld van het dammen maar voor enkelen weggelegd om met 
deze hobby geld te verdienen. Dan moet je al deel uitmaken van een 
gesponsorde profploeg. Of, en dan moet je wel heel goed zijn, kan je startgeld 
vragen voor toernooien en of hier en daar een prijs binnenhalen. Ook een 
krantenrubriek kan voor de nodige pecunia’s zorgen. Het blijft voor de meeste 
sappelen in de marge. De lucratiefste bezigheid is nog het geven van 
simultaanseances. 
 
In de jaren dat Ton Sijbrands als speler voor D.C.IJ. uitkwam organiseerden wij 
een aantal bijeenkomsten in verschillende kroegen en kantines van 
sportverenigingen. Zo kon hij wat bijverdienen. Het mes sneed aan twee kanten 
want wij  zagen het als een goede propaganda voor het dammen en dan voor 
D.C.IJ. in het bijzonder. Vooral Ton de Haas, Piet Kok en ik hadden het er maar 
druk mee. Het organiseren viel wel mee want er waren heel wat verenigingen die 
het voor hun leden een prettige afwisseling vonden. Weer eens wat anders. Het 
echte werk voor ons was het slepen van borden en schijven voor aanvang en na 
afloop van de simultaans. 
 
Op een dag werd ik opgebeld door een directeur van een basisschool uit Velsen-
Noord die het wel leuk vond om het 25jarige bestaan van de school op te luisteren 
met een simultaanseance voor de kinderen van de hoogste klassen. Ik zegde 
hem toe dat ik mijn uiterste best zou doen om Ton Sijbrands te charteren. Maar 
de paniek sloeg toe toen deze crack niet kon komen. “Dat is niet zo erg” zei het 
schoolhoofd “als de simultaan maar doorgaat “. “Daar kunt u op rekenen”. Jeroen 
Sterel was bereid om de opengevallen plaats in te nemen. Een pak van mijn hart 
en ik kon de auto inladen met borden en damstenen. En passant nam ik nog wat 
damboekjes mee om aan de kinderen, die het beste resultaat zouden behalen, na 
afloop uit te reiken. 
 
Met behulp van wat onderwijzend personeel zette ik zo’n kleine dertig borden 
klaar. Na enige uitleg van de spelregels kon het feest beginnen. Maar Jeroen 
kwam niet. Na een stief kwartiertje wachten vroeg de hoofdonderwijzer of ik het 
niet kon doen. Natuurlijk kon dat. Ik was al blij dat ze tevreden waren met mij en 
de zaak niet werd afgelast. 
 
Tijdens de simultaan stak men de waardering voor mijn capriolen op het dambord 
niet onder stoelen of banken. Het “ho” en “ha” was niet van de lucht. Ik had er 
moeite mee om een paar keer remise te spelen. Het niveau was niet al te hoog. 
Na afloop had ik alleen pijn in mijn rug van het bukken. De kinderen en het 
onderwijzend personeel waren verrukt over de geweldige demonstratie. Ik was al 
lang blij dat men met mij, een knoeier van het ergste soort, tevreden was. 

>> 
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Na het inladen van de borden en schijven stapte het hoofd der school op me af en 
overhandigde een enveloppe. Bij de pont aangekomen kon ik mijn 
nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en opende de enveloppe. Ik schrok me 
kapot. Het bedrag waarvoor men Sijbrands kon krijgen zat er in. Het gaat u, lezer, 
niets aan hoe hoog dat was. Laat ik volstaan met de constatering dat ik er een 
kleine week voor moest werken. 
 
Dat smaakte naar meer. Overal en altijd wanneer men een simultaan wilde 
organiseren en daarbij Ton Sijbrands wilde hebben zei ik onmiddellijk dat ik daar 
ook toe bereid was. Het mocht niet zo zijn. Men wilde het allerbeste en niets 
minder. Het bleek het einde te zijn van mijn korte carrière als profdammer. 
 
Oh ja, één keer werd ik nog benaderd door het hoofd van de school waarop mijn 
kleinkinderen onderwijs genieten. Daar zag ik van af. Niet omdat ze geen geld 
hadden maar, met mijn oude stramme ledematen heb ik geen zin meer om te 
slepen met borden en schijven. Maar voor een zak geld zou ik het nog wel willen 
proberen. 
 
 

Jan Apeldoorn 
 
 
 
 
 

MUTATIES 
 

Nieuw: 
Rodney van Beilen 
Yankee Anthonissen 

 
Alle een hartelijk welkom bij onze vereniging. 
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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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STIJNS FRAGMENTEN UIT DE 

ONDERLINGE COMPETITIE 
 
 
Zoals beloofd ditmaal meer fragmenten uit onze onderlinge. Ik heb hard mijn best 
gedaan zoveel mogelijk grapjes uit te halen en in grapjes te trappen. Alles voor de 
IJ’dammer natuurlijk. 
 
In dit diagram was ik met wit aan zet. 
Schijf 19, die daar op een wonderlijke 
wijze is gekomen, moet verdedigd 
worden. Daartoe wilde ik de vork 
34/39/43 opbouwen, om na het 
achterlopen met ( 9-13)  met  34-30  te 
kunnen antwoorden. Alleen koos ik hier 
niet voor 48-43 met een ongeveer 
gelijkwaardige stand, maar voor        
33. 44-39?? En Wim was er natuurlijk 
als de kippen bij om via  (21-27)  en      
( 8-13)  de winst binnen te slepen. 
 

Wim Winter 

 
Stijn Tuytel Martin van Dijk 

 
Stijn Tuytel 

 
Hier bestuurt Martin de zwarte schijven. 
Er is een spannende stand op het bord 
gekomen, die ik met  37-31  nog 
spannender wilden gaan maken door 
op de volgende zet  27-21  te spelen en 
dubbel te slaan. 
 
Maar Martin doorkruiste mijn snode 
plannen door  30-34!  Ik had 
zetcontrole uitgevoerd, maar naar deze 
zet had ik stom genoeg niet goed 
gekeken. En Martin sloeg er na  

39x30 (23-29) 33x24 (14-20) 
24x15 (  5-10) 15x  4 (19-23) 28x19 (13x35) 4x22 (17x50)! 

Dam over vijf schijven! 
 
 

>> 
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Tot dusverre alleen mooie fragmenten, maar niet in mijn voordeel. Tegen Jesse 
was ik dan ook van plan wat minder risico’s te nemen. Zodoende was onze partij 
de eerste dertig zetten bijna saai te noemen. Toen ik dacht dat remise de enige 
uitslag kon zijn, begon Jesse met wit druk te zetten en mij uit het centrum te 
drijven. Als hij doorzette kon, als ik logisch maar foutief meespeelde, de volgende 
stand op het bord komen.  

    Stijn Tuytel 

 
Jesse Bos 

Hier kan wit sterk  33-29!  Spelen. Op 
het winnend ogende  (19-23)!??  Wordt 
de bedrieger bedrogen door 

37-31! (23x34) 31-26!  
 
Nu kan zwart op twee manieren sluiten. 
Op beide mogelijkheden volgt 27-22! 
Na het slaan kan zwart niet weglopen 
met  37-41,  omdat dan  42-37!  
vernietigend is, zodat wit een mooi 
stukje heeft om in de IJ’dammer te 
zetten. 

 
Maar zo is het niet gegaan. Jesse overzag een offertje, waardoor ik beide 
vleugels kon controleren en er voor wit niets anders op zat dan capituleren. 
 

Stijn Tuytel 

  
 
 
 
 

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  

AUTOMOBIELBEDRIJF 

BROCAR B.V. 



-11- 

KLAPPER 
 
Dit slaat niet op de recente gemeenteraadsverkiezingen. Wie in Google ‘Dammen’ 
kiest in combinatie met ‘klapper’ komt terecht op 
www.ericsdamsite.com/Damwereldrecords. Daar vinden we een partij waarin een 
heuse negenklapper wordt uitgevoerd door de Zeeuw E. Sinke Hier volgt de partij, 
afkomstig uit de wedstrijd PWG4 - Middelharnis. 
 

Wit: E. Sinke – Zwart: J. van den Ouden 
1. 33-29 18-23 2. 29x18 12x23 3. 31-26 13-18 4. 36-31 9-13 
5. 41-36 4-  9 6. 47-41 20-24 7. 34-30 8-12 8. 39-33 24-29 
9. 33x24 23-28 10. 32x23 18x20 11. 44-39 20-24 12. 49-44 12-18 

13. 37-32 7-12 14. 41-37 2-  8 15. 46-41 18-23 16. 39-34 13-18 
17. 30-25 15-20 18. 32-27 17-22 19. 43-39 1-  7 20. 48-43 11-17 

  

J. van den Ouden 

 
E. Sinke 

 

en er volgde 21. 27-21 16x27 
22. 34-29 23x34 23. 40x29 24x33 
24. 39x28 22x33 25. 31x22. W+ 

Niet de mooiste maar wel de grootste 
(tot nu toe).  
 
Veel spectaculairder is de 10(!)-klapper 
uit een probleem van Alexei Tsjizov.  
 

Wit aan zet wint 

 
Tsjizjov  

Wit wint door: 1. 33-29 24x42 
2. 35-30 27x38 3. 25-20 15x35 
4.  44-40 35x33 5. 49-43 38x49 
6. 48-43 49x41 7. 36x20 W+ 

 
Deze compositie kan omgevormd 
worden tot een elfklapper. Daartoe 
verplaatsen we schijf 35 naar 30 en 2 
naar 35.  Wit speelt dan: 

1. 33-29 24x42  2. 44-40 35x33 
3. 25-20 15x35 4. 49-43 27x49 5.  34-30 35x24 6.  48-43 49x41 
7. 36x29.  Helaas is de overblijvende stand remise. Derhalve: de grootste  

remise klapper tot nu toe. 
 

>> 

http://www.ericsdamsite.com/Damwereldrecords
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Zo komen we bij het volgende onderwerp: In Eriks rubriek lezen we onder het 
kopje ‘Grootste klapper in een kunstmatige partij’: Ook IJmuidenaar Cees Pippel 
heeft eens enkele elfklappers in partijachtige standen gerealiseerd, zij het (nog) 
niet geretrogeerd naar de beginstand. Deze opmerking  daagde mij uit tot een 
volgende stap: een 12 klapper in een min of meer natuurlijke stand; deze ziet er 
zo uit. 

Wit wint 

 
Kees Pippel  

Wit wint door:  1. 17-11 6x17 
2. 26-21 16x36 3. 38-33 29x40 
4. 39-33 28x39 5. 37-31 36x38 
6. 42x24  en wit wint.  

 
Blijft de opgave: deze stand “terug 
dammen” naar de beginstand. 

 
Kees Pippel 

 
 

ER WORDT NOG STEEDS 
GEDAMD IN DE MAAN!!! 

Café de Halve Maan 

Hagelingerweg 36 
Santpoort 

kom eens aan in 
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OP EEN WINTERAVONDJE 
 
Tegen Stijn had ik in de onderlinge een aardig partijtje. Stijn kwam min of meer 
geforceerd op 19 te staan, verloor een schijf en uiteindelijk de partij. Teleurgesteld 
stond Stijn na de partij nog even uit te huilen bij me aan de bar. “Ik speel altijd 
slecht tegen jou”, mompelde hij. Maar Stijn neemt me nog wel serieus en vertelde 
me dat hij heel bewust naar 19 was gegaan en wat ik daar nu toch van dacht. Of 
dat nu goed was of slecht. Of hij dat nu had moeten doen of niet en of ik dat nu 
bewust had toegelaten en het vervolg al gezien had… Kortom Stijn begon een 
heel serieus gesprek met me over de partij en probeerde mijn diepere roerselen 
boven water te krijgen. Stijn begrijp me goed en onthoud het volgende voor altijd: 
“Ik doe maar wat!” Er zijn geen diepe wateren. Zo zit mijn leven niet in elkaar. 
 
Maar om je teleurstelling nog groter te 
maken: je hebt een combinatie gemist. 
Ik had als laatste zet  (18-22)  gespeeld  

Wim Winter 

 
Stijn Tuytel 

met als idee 19-14 (10x19) 
30-24 (20x40)  en  39-34,   gaat  

niet op omdat je door  moet  slaan  naar  
11.  Maar 19-14 (10x19) 

28-23 (19x28) en 31-27 had je  
gered met dam op 4 over 5 schijven 
heen. 

 
 

Wim Winter 
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ENKELE FRAGMENTEN 

UIT DE ONDERLINGE 
 
Ik, Jan Apeldoorn, heb tegen Kees de Nie zojuist de uitval naar vel 22 gedaan. Er 
dreigt nu het een en ander. Kees was bevreesd voor een damzet die er ook inzit  
maar die ik zeker niet genomen had. Het gaat als volgt: 

.. - .. (24-30) 35x24 (19x39) Kees van Nie 

 
Jan Apeldoorn 

28x10 (39x28) 32x23 A (17x19) 
 en 10-  4.  Nu kan zwart door  (11-17) 
en ( 9-14)  de dam eenvoudig afnemen. 
Maar hij kan ook, en dat is veel erger, 
proberen de dam voor één stuk af te 
nemen. 
A Daarom zou ik 22x33 gespeeld 
hebben met gelijke stand.  
 
Kees nam deze afwikkeling niet en 
berustte in schijfverlies na: 
12.  .. - .. 17-21 13. 34-29 23x34 
14. 40x20 15x24 15. 22-17 11x22 
16. 28x26     

Later begon ik te knoeien en werd de partij alsnog remise. 
 

Piet Kok 

 
Koos de Vries 

Welke dammer droomt er niet van ooit 
eens een zevenklapper uit te voeren? 
 
Koos de Vries lachte van oor tot oor 
toen Piet Kok hem na  1. ..  -  ..  20-24? 
In staat stelde om de droom te 
verwezenlijken. 

2. 28-23 19x48 3.   31-26 48x31 
en ton liet Koos de hele zaal 
meegenieten. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. 
Liefst zeven keer tikte hij schijf 36 naar 
29. De verbouwereerde Piet kon alleen 
maar lijdzaam toekijken en aanhoren. 

 
 
Enkele weken later vertelde Piet mij dat hij vaak midden in de nacht wakker wordt 
en alsmaar getik hoort. 

 
>> 
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Cees van der Vlis, de revelatie van het 
eerste tiental dit seizoen, heeft tegen 
de benjamin van de onderlinge weinig 
zoal niets bereikt. Conall, geplaagd 
door tijdnood en nog niet geroutineerd 
genoeg in het eindspel, begaat hier met 
wit aan zet een onnauwkeurigheid door: 

Cees van der Vlis 

 
Conall Sleutel 

1.  34-30 te spelen. Beter en   
verzekerd van remise is  37-32  Cees 
heeft dan maar 1 zet n.l.  (24-29)  en na 
32-28  is de remise een feit. Nu ging 
het alsnog mis met Conall. 

1. ..  -  .. 24-29 2. 30-25 29-33 
3. 25-20 33-39 4. 20-14 39-44 
5. 14-10? Een fout. 14-  9  en daarna  

damhalen op veld 3 is remise. 5. ..  -  ..  44-50 6. 10-  5 50-28 
en het is uit. Jammer Conall. 
 

Jan Apeldoorn 

 
Leo Binkhorst 

Ik maak me al enige tijd zorgen om 
Leo. 
 
Is hij nog de gewiekste speler van 
weleer of, en dat baart me zorgen, is 
het zijn geestelijke vaardigheid die het 
af laat weten? Ik hoop maar dat het zijn 
doortrapte trucjes zijn die een rol 
speelden in het volgende fragment. 
 
Leo, met wit, speelde 

1. 40-35? Nu kon ik toeslaan met: 
 1. ..  -  .. 22-27 Maar nu slaat mijn  

goede vriend met  32x12.  Ho, ho Leo 
je slaat  verkeerd,  je  moet  met  31x24  

slaan. Onthutst nam hij de schijf op veld 12 terug en plaatste het op veld 37. Nu 
zag ik na de slag 31x24 dat ik met  (23x41)  moest slaan en gaf meteen op. Een 
brede grijns verscheen nu op zijn gezicht. Maar na enige hulp van Koos de Vries 
en Cees van der Steen kwam de juiste stand weer op het bord. Na de damzet had 
ik er geen zin meer in en bood remise aan. 
 
 

>> 
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In het toptreffen tussen Stijn Tuytel en 
Martin van Dijk kwam het tot een 
plotselinge beslissing. In de 
diagramstand speelde Stijn met wit: 

Martin van Dijk 

 
Stijn Tuytel 

1. 37-31? Daarmee stelde hij Martin  
in  de  gelegenheid  vernietigend  uit  te  
halen met: 1. ..  -  .. 30-34 

2.  39x30 23-29 3. 33x24 14-20 
4. 24x15 5-10 5. 15x  4 19-23 
6. 28x19 13x35 7. 4x22 17x50 

 
Ik zou na een dergelijke combinatie een 
vreugde dans in de ‘Coen Bais’ zaal 
maken en een ieder deelgenoot maken 
van mijn fraaie winst. Zoniet  Martin  die  
in de analyseruimte koeltjes opmerkte dat Stijn beter met 45-40 had kunnen 
vervolgen in de diagramstand. Een koele kikker die Martin. Maar wel goed. 
 

Piet Kok 

 
Feroz Amirkhan 

Onlangs hoorde ik een van de 
jeugdtrainers zeggen dat de jonge 
blagen nu wel alle standaardzetjes 
kennen. En inderdaad namen van de 
vele coups vliegen over de tafel 
wanneer dat jonge spul aan het 
analyseren slaat. Strategie is nu aan de 
orde. Er zijn ook zetjes zonder naam en 
ook hierin zijn ze al aardig bedreven in. 
Feroz een gewiekste zetjesspeler ging 
tegen Piet Kok echter zelf in de fout. 
Zijn laatste zet was:  19.  32-28? 
 
En dat moet je tegen Piet Kok nou net 
niet doen. Er volgde: 

19. ..  -  .. 26-31 20. 37x17 11x33 21. 29x38 Op  39x28  komt  (19-23)  
met dam. 21. ..  -  .. 20x40 22. 45x34 18x40  Er volgde nog: 
23. 35-30 25x34 24. 44x35 14-20 25. 39x30 20-25  

en Feroz stopte ermee. 
 
 
 
 
 
 

>> 
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Martin van Dijk was tegen Harry van 
der Vossen al een blokje voor 
gekomen. Wel had, zoals Martin 
beweerde, Harry enige compensatie. 
Dit   verkwanselde    hij    door    in    de  

Martin van Dijk 

 
Harry van der Vossen 

diagramstand met 1. 34-29?  Te 
vervolgen. Op een elegante manier 
besliste Martin het treffen door: 

1. ..  -  .. 8-12 2. 29x20 17-21 
3. 26x19 9-14 4. 20x  9 3x45 

uit. 
 

Ruud Holkamp 

 
Martin van Dijk 

 
In de partij tussen Martin van Dijk met 
wit kreeg Ruud Holkamp een kans om 
een remise te forceren middels: 
20. ..  -  .. 15-20 21. 24x15 18-22 
22. 29x27 19-23 23. 28x10 9-14 
24. 10x19 13x44 25. 50x39 4-10 
26. 15x  4 12-18 27. 4x22 17x48 
28. 26x17 48x45  en na 39-34 slaan  

met remise. 
 

Piet Kok 

 
Stijn Tuytel 

 
Stijn kreeg gedurende de gehele partij 
geen poot aan de grond. 
51. 28-22 23-28 Hiermee kiest Piet  

voor   een    remiseweg    die   niet    de  
eenvoudigste is. 

 
Wat te denken van (24-30) 

22x15 (30x37) en Stijn moet om  
een punt te halen overgaan tot offeren  
met: 38-32  (37x28) 

27-22  (28x17).  
 

 
 Jan Apeldoorn 
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TUSSENSTAND 

ONDERLINGE COMPETITIE 
Stand 24 maart 2006 

 

Pl. G Speler Totaal Gem. W + = - Pt. 

1. A Martin van Dijk 30300 1515 20 13 6 1 32 

2. A Wim Winter 28325 1349 21 12 5 4 29 

3. A Jan Apeldoorn 23425 1018 23 5 12 6 22 

4. A Paul Smit 23225 1366 17 10 4 3 24 

5. A Piet Kok 21875 1042 21 6 9 6 21 

6. A Stijn Tuytel 19200 1371 14 8 4 2 20 

7. A Cees van der Vlis 18725 1248 15 7 5 3 19 

8. C Koos de Vries 16750 1047 16 5 5 6 15 

9. A Conall Sleutel 16425 657 25 4 3 18 11 

10. C Kees Pippel 15300 1530 10 6 4 0 16 

11. C Ruud Holkamp 14925 1357 11 6 3 2 15 

12. C Cees van der Steen 14775 985 15 3 7 5 13 

13. E Harry van der Vossen 13050 1088 12 3 6 3 12 

14. C Leo Binkhorst 12950 925 14 0 12 2 12 

15. C Nicole Schouten 12725 848 15 5 1 9 11 

16. C Feroz Amirkhan 12100 1008 12 4 3 5 11 

17. C Peter Pippel 10715 1191 9 4 3 2 11 

18. C Albert Roelofs 8600 1075 8 2 4 2 8 

19. E Jan-Maarten Koorn 8425 648 13 1 4 8 6 

20. E Kees van Nie 8375 558 15 1 3 11 5 

21. E Henk von Grumbkow 7175 797 9 2 2 5 6 

22. A Jesse Bos 6650 1108 6 2 2 2 6 

23. E Rien Hühl 4675 935 5 0 4 1 4 

24. E Jacqueline Schouten 1400 700 2 0 1 1 1 

25. E Marcel Kosters 600 300 2 0 0 2 0 
 
Periodekamp. Groep A Groep C Groep E 
1e periode Martin van Dijk Jan Apeldoorn Henk von Grumbkow 
2e periode Paul Smit Nicole Schouten Kees van Nie 
3e periode    
 

Kees Pippel 
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UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL 
 
 
Henk Laros was een veelzijdig talent. Als componist van talloze prachtige 
problemen behoorde hij tot de absolute top. In het begin van de vijftigerjaren 
kende hij als speler zijn beste tijd. Tot tweemaal toe had hij in de strijd om het 
kampioenschap van Nederland de titel voor het grijpen. Maar hij faalde in de 
laatste ronden. Hij bezweek onder de enorme druk. Daarnaast was zijn riskante 
speelwijze, hij ging geen moeilijkheid uit de weg, mede debet aan onverwachte 
nederlagen. In de rubriek van Dukel lazen we het volgende. 
 
Henk Laros met zwart tegen v 
Zuilenkom bevindt zich in enorme 
tijdnood. Beide spelers hebben nog 
maar vier minuten bedenktijd voor 
achttien zetten. In deze explosieve 
stand is een fout snel gemaakt gezien 
de vele gecompliceerde 
slagwendingen. Laros speelde  

Henk Laros 

 
van Zuilenkom 

1. ..  -  .. 6-11? De aanwezige  
wereldkampioen Piet Roozenburg gaf 
aan dat  wit  nu  winnend  voordeel  kan  
halen door: 2.  25-20 14x25 

3. 27-22 18x27 4. 32x21 23x43 
5. 34x  3 25x45 6. 3-20 16x27 
7. 20x49 Het eindspel is voor zwart verloren omdat op 7. 45-50 37-31 

volgt. 
 

 2. 37-31 11-17 3. 31-26 Opnieuw gaf Roozenburg aan dat Laros op zijn  
beurt een enorme kans miste. 3. ..  -  .. 18-22 4. 27x  7 8-12 

5. 7x18 23x12 6. 34x23 17-22 7. 28x  8 19x46 8. 8x10 46x  5 
 30x19 5x45 met goede vooruitzichten voor Laros. Het spel ging verder  

met: 3.  17-21 4. 26x17 12x21 5. 28-22.  
 
Resultaat remise, wat in dit va-banquespel welhaast ondenkbaar was als slot. 
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CONALL SLEUTEL WINT VAN DER 

WIELE JEUGDDAMTOERNOOI 
Zondag 5 februari 2006 

 
Conall Sleutel, het grote talent bij de pupillen van Damclub IJmuiden, werd 
zaterdag vijfde in het jeugdkampioenschap van Noord-Holland en bracht zondag 
het Van der Wiele toernooi voor het eerst op zijn naam en waarschijnlijk niet voor 
het laatst. In een geweldige strijd met Joris Ketelaars uit Soest, de winnaar van de 
vorige keer, wist Conall deze keer voor het eerst te winnen. 

 
In een hekstellingpartij met een 
listig offer van Conall werd Joris 
strategisch opzij gezet. Even leek 
het of Joris nog ontsnapte, maar 
Conall eiste terecht meedogenloos 
de partij op toen Joris de 
verkeerde schijf aanraakte. Joris 
was zo van slag dat hij in de 
volgende partij ook nog verloor 
van Vince van der Wiele. Conall 
eerste,  Joris  tweede   en   Ingmar   
Visser uit IJmuiden derde na een barrage. Ingmar is een geweldige dammer en 
na een slechte start werd hij uiteindelijk toch nog derde. Ingmar speelt nog weinig, 
omdat hij (helaas) voor het schaken heeft gekozen. 
 
In de B-groep was de strijd heel spannend. De net 9 jaar geworden Rick Hartman 
wist keurig de eerste plaats te pakken. Damclub IJmuiden gaat nog veel plezier 
beleven aan Rick. Tweede werd Alex Ketelaars, het broertje van Joris. Derde na 
barrage werd Berrie Bottelier, die langzaam maar zeker op gang begint te komen. 
 

Ranglijst categorie A W + = - P 

1. Conall Sleutel 7 7 0 0 14 

2. Joris Ketelaars* 7 5 0 2 10 

3. Barry Jak* 7 5 0 2 10 

4. Ingmar Visser* 7 4 2 1 10 

5. Vince van der Wiele 7 4 1 2 9 

6. Raymond Koopmanschap 7 4 0 3 8 

 Eline Dijkstra 7 3 2 2 8 

 Tim Jack 7 4 0 3 8 

9. Ad van Amerongen 7 3 1 3 7 

 *= wint na barrage >> 
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Ranglijst categorie B W + = - P 

1. Rick Hartman 7 4 0 3 8 

2. Alex Ketelaars* 7 3 0 4 6 

3. Berrie Bottelier* 7 3 0 4 6 

4. Yankee Anthonissen* 7 3 0 4 6 

5. Dana van der Wiele * 7 3 0 4 6 

6. Rodney van Beilen 7 2 0 5 4 

 Bo van Loenen 7 2 0 5 4 

8. Marvin van Beilen 7 1 0 6 2 

 *=wint na barrage 
 
 
 
 

VELSENSE BASISSCHOLEN VALLEN 

BUITEN DE PRIJZEN BIJ N-H  
 
Op zaterdag 11 maart vonden in Purmerend de finales van het Noord-Hollands 
kampioenschap voor basisscholen plaats. Van de teams die zich via het 
scholenkampioenschap van Velsen voor het Noord-Hollands kampioenschap 
wisten te plaatsen, haalden drie teams de finale. Bij de pupillen (groep 7-8) waren 
dit Het Kompas-Oost (IJmuiden) en Het Anker (Velserbroek). Ook bij de welpen 
(groep 5-6) was Het Kompas-Oost vertegenwoordigd.  
 

Pupillen W + = - P  Bordp. 

1. De Dijk Den Helder 11 10 0 1 20  72 - 16 

2. ‘t Carrousel 1 Purmerend 11 8 2 1 18  62 - 26 

3. Willink Bennebroek 11 6 3 2 15  55 - 33 

7. Het Anker Velserbroek 11 2 6 3 10  43 - 45 

11. Kompas-Oost IJmuiden 11 2 2 7 6  24 - 64 

 

Welpen W + = - P  Bordp. 

1. Boomladder 1 Heerhugowaard 9 9 0 0 18  39 - 33 

2. Boomladder 2 Heerhugowaard 9 7 0 2 14  55 - 17 

3. Bavinck Haarlem 9 6 1 2 13  26 - 46 

9. Kompas-Oost IJmuiden 9 1 1 7 3  47 - 25 
 
Helaas wist geen van de Velsense teams het podium te bereiken. 
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FEROZ AMIRKHAN 2E OP N-H 

KAMPIOENSSCHAP ASPIRANTEN 
 
De eerste dag dat we moesten spelen was ik er niet bij, maar ik kreeg de kans om 
het 3 weken later in te halen. Ik moest toen tegen Sander Verschuren en tegen 
Rick Kemper. Ik won beide. 
 

De keer daarna moest ik tegen Richard Bos, Marc Kok en Simon Fritschy. Als 
eerst moest ik tegen Richard. Ik was een beetje bang dat ik ging verliezen dus in 
het begin ruilde ik alles van het bord af. Later kwam er een normale klassieke 
stand op het bord. Ik had alleen niet heel erg veel tijd over en trapte in het offer 
van Dussault en verloor de partij. 
 

De partij tegen Marc  won ik heel snel. Als laatste moest ik tegen Simon. Ik trapte 
twee keer in een zetje de eerste was niet zo heel moeilijk een 2 om 3 en die 
daarna was iets moeilijker maar daar mag ik eigenlijk ook niet in trappen. Ik stond 
één schijf achter en hij had een dam, maar die liet hij makkelijk afpakken dus toen 
stond hij nog één schijf voor. Toen kwam ik in een remise eindspel en probeerde 
nog te winnen door op zetjes te spelen. Ik bood nog remise aan maar hij nam het 
niet aan. Het duurde wel lang voordat hij in een zetje trapte maar uiteindelijk 
gebeurde het toch. Ik won de partij en had ook wel een beetje geluk. Ik had toen 
al 8 punten uit 5 wedstrijden. Richard en Dave hadden toen 11 punten uit 6 
wedstrijden ze speelden remise tegen elkaar. 
 

De laatste dag 11 maart moest ik nog één wedstrijd tegen Thomas Vermeulen 
inhalen en moest nog de beslissende partij tegen Dave spelen.Als eerste moest ik 
tegen Thomas. Hij trapte al heel snel in een 2 om 3 en iets later in een best 
bekende combinatie. Ik won die partij. 
 

Als allerlaatste moest ik tegen Dave ik 
had 10 punten, Dave en Richard 11. Hij 
begon de partij met een rare opening   
34-30. Ik had die opening nog nooit 
gezien. Ik deed ook hele rare zetten vond 
ik want ik wist niet wat ik moest spelen. 
Later kreeg ik een flankaanval. Ik had het 
gevoel dat hij die flankaanval probeerde 
te omsingelen maar ik wist niet hoe ik het 
tegen moest spelen. Want ik krijg pas 
volgende week training over de 
flankomsingeling. Maar ik hield toch nog 
stand wel met een paar rare zetten.  

 
Het beslissende moment in beeld 

gebracht; Feroz laat Dave 
geslagen achter (Bron: Enkhuizer 

Damclub) 
>> 
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Later begon ik wat slechter te staan. En toen dacht ik dat het bijna was afgelopen. 
Toen kreeg ik een schijf op 14 en 20 en hij had schijven op 2, 3, 4 en 15 en kon 
gewoon  ( 4- 9)  spelen maar dat deed hij niet dus ik liep toen naar 10 en hij mocht 
er niet achter lopen want dan had ik een plakker en kreeg toch nog een dam. Hij 
moest een schijf offeren om naar dam te komen. En daarna moest hij nog een 
keer een schijf inleveren. Op dat moment had ik minder dan één minuut over. 
Toen ik een slagzetje uitgehaald had waren nog 13 seconden over en won ik 
alsnog. 
 
Ik ben nu 2e en ben geplaatst voor de 
halve finale van het NK aspiranten in de 
meivakantie. Dat duurt 6 dagen en ik 
moet dan bij een gastgezin 
overnachten. De eerste 2 gingen door 
naar de halve finale. Dave zit er jammer 
genoeg niet bij. 

 
 
De eindstand: 

   punten    punten 
1. Richard Bos  13  5. Thomas Vermeulen 5 
2. Feroz Amirkhan(ik) 12  6. Rick Kemper 5 
3. Dave Bleeker 11  7. Marc Kok 2 
4. Simon Fritschy 9  8. Sander Verschuren 1 

 
Groetjes  Feroz 
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DRIE PODIUMPLAATSEN VOOR JEUGD 

DCIJ BIJ N-H CUP, HEERHUGOWAARD 
 
In Heerhugowaard werd er op zaterdag 25 maart door een groep jeugdleden van 
DCIJ deelgenomen aan het Lentejeugddamtoernooi in Heerhugowaard, dat 
onderdeel uitmaakt van de Noord-Holland Cup. 
 
Rick Hartman kon op het laatste moment nog meedoen aan het toernooi en liet de 
wedstrijdleiding zien waarom hij aan het deelnemersveld toegevoegd werd. Na 
een eerste plaats in Assendelft behaalde hij ditmaal een derde plaats in groep 5. 
 
Conall Sleutel, die de dag na het toernooi voor het eerst centrale pupillentraining 
had in het Gelderse Huissen, behaalde een keurige eerste plaats in groep 2 door 
zes van zijn zeven partijen te winnen. 
 
Berrie Bottelier tot slot maakte indruk met zijn eerste plaats in groep 3, waarbij hij 
in de laatste ronde zijn vier medekoplopers van zich afschudde (mede dankzij 
clubgenoot Vince van der Wiele, die van één van Berries concurrenten won).  
 
De andere DCIJ’ers konden helaas nog geen prijs pakken: Vince van der Wiele 
werd 8e in groep 3, Felix van den Berg 9e in groep 4 en Dana van der Wiele 11e in 
groep 5. 
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HUIZUM – DCIJ 1 
Ronde 9:  21 Januari 2006. Uitslag  7-13. 

 

 Huizum - DCIJ 1   

1. Tjalling van den Bosch (1190) - Marcel Kosters (1193) 0 -  2  ( 2) 

2. Rein van der Pal (1402) - Jacqueline Schouten (1104) 2 -  0  ( 5) 

3. Piet Bouma (1204) - Willem Winter (1284) 1 -  1  ( 9) 

4. Auke Spijkstra (1156) - Joop Wind (1173) 1 -  1  ( 6) 

5. Anne Kooistra (1229) - Stijn Tuytel (1248) 0 -  2  ( 3) 

6. Erwin Heslinga (1262) - Cees van der Vlis (1081) 0 -  2  (10) 

7. Anton Schotanus (1320) - Kees Pippel (1355) 1 -  1  ( 7) 

8. Katrinus Posthumus (1182) - Martin van Dijk (1269) 1 -  1  ( 1) 

9. Bart Visser (1189) - Jesse Bos (1283) 0 -  2  ( 4) 

10. Sipke Doller (1185) - Harry van der Vossen (1075) 1 -  1  (8) 

    7 – 13  
 
De wedstrijd tegen Huizum was zowel voor Huizum als voor ons van 
levensbelang.  Na een paar uur ging het allemaal niet zo goed. Kees Pippel kwam 
een schijf achter tegen Schotanus en Jacqueline was in een dam gelopen tegen 
Rein van de Pal. Maar gelukkig, we hadden Cees van der Vlis. En die knoopte 
Heslinga op in een eindspelletje en dat deed Cees feilloos. Marcel speelde tegen 
Tjalling van den Bosch de sterkste man van Nederland. En Marcel won ook nog. 
Had ik nooit gedurfd. 
 
Kees had hier  (23-29)  moeten spelen, 
maar speelde ( 3- 8).  De oude rot 
Schotanus antwoordde met  28-22    
27-22  en  34-30  met ruil naar 20 en in 
feite een gewonnen stelling als hij niet 
tegen Kees had gespeeld. 
 
In elk geval vonden wij het niet leuk wat 
we zagen gebeuren op het bord van 
onze starspeler. 

Kees Pippel ...1 

 
Anton Schotanus ...1 

 
 
 
 

>> 
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Jesse Bos ...2 

 
Bart Visser ...0 

Als wit hier  28-23  speelt heeft wit een 
dam en moet Jesse de remise zoeken, 
want na damhalen op 4 pakt wit een 
paar schijven en de vang met 45 en 34 
staat klaar. 
 
Maar wit speelt 33-29 (24x33) 

28x39  en na  (17-21)  kreeg Jesse  
winnend voordeel. 
 

Rein van der Pal ...2 

 
Jacqueline Schouten ...0 

 
Jacqueline speelde tegen Rein van de 
Pal, een topspeler met een rating van 
1500 of zo iets. Maar hier staat wit heel 
niet slecht. Ze kan met  39-33  en 37-32 
een goede stand bereiken. 
Helaas speelt ze hier  38-32  en krijgt 
nu  (16-21)  (22-27)  en (12-17)  om de 
oren met dam dus. 
 

Rein van der Pal ...2 

 
Jacqueline Schouten ...0 

 
Maar hier kan Jacqueline nog remise 
maken door  39-33  en  17-11  te 
spelen. Nu volgt na direct  17-11      
(14-20)  en  (13-19)  met slag naar 6. 
 

Wim Winter ...1 

 
 Piet Bouma ...1 
  >> 

 
Ik hoor hier te verliezen. Wit moet     
38-33  spelen en ik kan opgeven, maar 
de voorzitter van Huizem dacht met  
36-31  meer kans te krijgen. Dat wint 
ook wel, maar is zo moeilijk dat het toch 
niet is weggelegd voor ons  eenvoudige  
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dammers. Zelfs in de partijen dat ik niet verlies sta ik toch echt helemaal verloren. 
Het doet me een beetje denken aan tourwinnaars die op het eind van hun carrière 
in de staart van het peloton meedraaien. 
 
Joop kan hier wat grappigs uithalen en 
wel een dubbeloffer door middel van 
25-20  en  35-30  en daarna  33-29.  
Wit dreigt nu op verschillende manieren 
schijf  23  te verwijderen en daarna 
dam  te  nemen   door    38-32.    Speelt  

Auke Spijkstra  ...1 

 
Joop Wind ...1 

zwart  (19-24) 29x18 (12x23) 
dan speelt Joop 26-21 (27x16) 

37-32 (28x26) 34-30 (25x34) 
39x06 met remise, want Joop staat in  

de beginstand natuurlijk heel slecht. 
Een keurige remise dus. 
 

Marcel Kosters ...2 

 
Tjalling van de Bosch ...0 

 
Marcel snapte wel dat er gewonnen 
moest worden en haalde alles uit de 
kast en deed rare dingen op het bord.  
 
Sterke Tjalling zag door de bomen die 
hij normaal gesproken altijd optilt het 
bos niet meer en speelde hier  32-28. 
Marcel volgde met  (22-27)  en (19-23)  
en er volgt slag naar 43 met schijfwinst. 
 

 
Stijn kreeg Kooistra pas in het late middenspel te pakken. Kooistra werd klem 
gezet en met subtiele middelen in de pan gehakt. 
 
En Harry speelde netjes remise in een partij zonder al te veel hoogte- en 
dieptepunten. En zo reden wij toch weer heel tevreden terug uit het hoge noorden 
en de handhaving in de hoofdklasse was dichterbij dan wanneer dan ook dit jaar. 
 

Wim Winter 
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DCIJ 1 – DVSB 
Ronde 10:  4 Februari 2006. Uitslag 6-14. 

 

 DCIJ 1  DVSB   

1. Willem Winter (1284) - Laurens Fijn van Draat (1412) 1 -  1  ( 7) 

2. Harry van der Vossen (1075) - Cock van Leeuwen (1356) 0 -  2  ( 5) 

3. Cees van der Vlis (1081) - Harry Clasquin (1275) 1 -  1  ( 8) 

4. Kees Pippel (1355) - Andrew Tjon A Ong (1300) 1 -  1  ( 9) 

5. Marcel Kosters (1193) - Klaas Bor (1341) 0 -  2  ( 4) 

6. Jacqueline Schouten (1104) - Cees Binnenkade (1194) 0 -  2  ( 2) 

7. Jesse Bos (1283) - Jelmer Martens (1132) 1 -  1  ( 6) 

8. Joop Wind (1173) - Eric van Dusseldorp (1352) 1 -  1  (10) 

9. Stijn Tuytel (1248) - Bert Zwart (1358) 1 -  1  ( 1) 

10. Martin van Dijk (1269) - Waldo Aliar (1329) 0 -  2  ( 3) 

    6 -14  

 
Eigenlijk had ik er wel vertrouwen in. Een topclub op het punt van kampioen 
worden, dat moet DCIJ toch lukken. We hebben toch wel enige geschiedenis op 
dat gebied. Achteraf had dat ook best kunnen lukken. Zie hier: 
 
Harry loopt nu zogenaamd in een combinatie, 
maar volgens mij is er niets loos. 
 

 Harry van der Vossen ...0 

 
Cock van Leeuwen ...2 

27-22 (18x27) 37-31 (  1-  6) 31x11 en nu  
slaat  Harry  ( 6x17)   maar  hij  moet   natuurlijk   
(16x 7)   slaan.  
 
Dan volgt 
28-23 (19x28) 30x19 (13x24) 34-30 (25x34) 
39x19 (14x23) 38-32 (28x37) 48-42 (37x39) 
40-34 (39x30) 35x11 ( 6x17).  
 
Een prachtige combinatie, dat wel, maar levert 
echt niet meer op dan remise. Zo krijg je 
natuurlijk nooit verkering Harry. 

 
 
 
 
 
 

>> 
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Klaas Bor ...2 

 
Marcel Kosters ...0 

 

Marcel liep hier in een zetje door  38-32  te 
spelen. Klaas Bor was er als de kippen bij:     

 (20-24) 29x20 (23-29) 34x21 ( 3- 8) 
27x18 met dam op 47. 

  
Jacqueline Schouten ...0 

 
Cees Binnenkade ...2 

Jacqueline neemt hier een dam d.m.v. (23-29) 
33x24  en  (14-19),  maar wit neemt deze  
meteen af door 39-33 en zo raakt haar  
Jacqueline haar voordeel kwijt en komt in een slechte stand terecht. 
 

 Martin van Dijk ...0 

 
Waldo Aliar ...2 

Martin probeert ook gewoon van Sijbrands te 
winnen en dat moet hij ook gewoon blijven 
doen. Vele topspelers hebben al verloren van 
Martin. Maar nu ging het toch helemaal fout. 
Martin had hier  (14-20)  moeten spelen.  

 (14-20) 25x14 ( 9x20) 39-33 (want   
30-25  kan niet door  (12-17))  en nu (13-18) 
en Martin staat gewoon heel goed. 
 
Dat zijn dus al 4 onterechte nederlagen. Zelf 
speelde ik tegen de baron, meneer Laurens 
Fijn van Draat. Als gewezen revolutionair 
mocht ik deze partij niet verliezen en dat deed 
ik dan ook niet. Eigenlijk was ik wel tevreden 
over mijn partij. De eerste keer dit jaar. 

 
 
 
 
 
 
 

>> 
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Cees speelt hier  27-22, maar als hij  28-22  
speelt kan zwart niets anders meer doen dan 
(23-28)  en  (24-29). Met andere woorden Cees 
had hier schijf- en partijwinst in handen. Toch 
knap natuurlijk. 
 
Jesse moest remise maken, maar dat deed hij 
dan ook bekwaam. Joop had in het klassieke 
middenspel moeten verliezen, maar Joop blijft 
taai! Stijn kon net niet tot winst komen en bij 
Kees Pippel werd ook het evenwicht niet 
verbroken. De uitslag was dus geflatteerd! Daar 
houden we het maar op. 

 Harry Clasquin ...1 

 
Cees van der Vlis ...1 

 
Wim Winter 

 
 
 
 

van der Wiele 
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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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ADG – DCIJ 1 
Ronde 11:  18 Februari 2006. Uitslag 9-11. 

 

 ADG - IJmuiden   

1. Gerrit de Bruijn (1223) - Jesse Bos (1283) 1 - 1 (  6) 

2. Ton Bollebakker (1277) - Joop Wind (1173) 1 - 1 (  5) 

3. Arne van Mourik (1282) - Willem Winter (1284) 2 - 0 (  9) 

4. Cees Strooper (1260) - Marcel Kosters (1193) 0 - 2 (  8) 

5. Jan van Amstel (1087) - Jacqueline Schouten (1104) 2 - 0 (10) 

6. Wim Martin (1075) - Stijn Tuytel (1248) 0 - 2 (  3) 

7. Harry de Waard (1201) - Harry van der Vossen (1075) 1 - 1 (  7) 

8. Gruno Grune (965) - Kees Pippel (1355) 0 - 2 (  2) 

9. Leo Rosendaal (1187) - Cees van der Vlis (1081) 2 - 0  (  1) 

10. Gerard Mol (876) - Martin van Dijk (1269) 0 - 2  (  4) 

    9-11  

 
De laatste ronde tegen Amersfoort en we moesten winnen. Ik ging met angst en 
beven op reis. Immers Amersfoort had alles nog verloren. We zijn een 
kampioenendoder, maar tegen de onderste wordt het altijd spannend. En het 
werd op het nippertje… 
 
Cees heeft natuurlijk een geweldig 
seizoen gedraaid. Veel punten gehaald 
en vele toppers aan zijn zegestok 
geregen. En deze partij heeft Cees ook 
gewoon goed gespeeld, maar op een 
gegeven moment ging het toch fout.  
 
Hier speelt Cees  (13-19)  en het loopt 
fout af. Beter was geweest  ( 8-12).  
Dan mag  38-33  niet door  (25-30), 
(15-20)  en  (13-19)  en dan loopt de 
stand remise.  Er dreigt  (24-29)  en 
dan zijn de problemen voor Cees ook 
opgelost, dus moet  39-33,  maar na 
(12-17)  en  (17-21)  is er niets meer 
aan de hand. 

Cees van der Vlis ...0 

 
Leo Rosendaal ...2 

 
 
 
 

>> 
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Gerard Mol ...0 

 
Martin van Dijk ...2 

Martin won met eenvoudige middelen. 
Zwart speelde  (12-17)  en Martin 
antwoordde met  34-29  en  27-21.  Het 
gevolg is dat zwart een slechte 
opstelling heeft met 20, 24 en 25. 
 
Zwart had in de diagramstand  (11-17) 
moeten spelen en na  ( 3- 8)  (17-21). 
Maar zwart durfde natuurlijk geen    
(11-17)  te spelen door  26-21  27-22 
en 33-29. Maar dat gaat niet op door  
(19-24)  30x 8  ( 3x 1) 
 

Winter ...0 

 
Arne van Mourik ...2 

 
Ik wist in tijdnood nog wel te verzinnen 
dat ik iets moest doen met een schijf op 
21 en dan kan wit geen dam halen op 4 
of 5, zodat ik na enige slagwisselingen 
ook op dam kom. 
 
Ik speelde ( 8-12)  en verloor direct. 
Maar ik had meteen  (16-21)  moeten 
spelen. Dan had wit toch zeker enige 
schijven moeten geven en was de 
remise dichtbij geweest. Maar hoe is 
het toch zover gekomen, dat ik zo 
slecht kwam? 
 

Winter ...0 

 
Arne van Mourik ...2 

Als ik hier nu gewoon  (32-38) 
33x42 (16-21) 41-37 (21-27) 

speel heb ik stand als een dijk, maar 
dan moet ik weer ingewikkeld doen met 
schijf 16 naar 26 brengen… 
 
Ik heb het dit jaar gewoon niet. Het is 
niet anders. 

>> 
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Jesse heeft zijn tegenstander al alle 
kanten van het bord laten zien en 
neemt hier de combinatie  12-17  en 
13-18.  Helaas voor Jesse wist de Bruin 
er nog remise uit te slepen. Of er winst 
in zat is mij niet duidelijk. 
 
Joop haalde op zijn bekende taaie 
manier een remise en Marcel drukte de 
bekende Cees Strooper vakkundig van 
het bord. Jacqueline liet zich echter van 
het bord drukken. Een omsingeling die 
niet slaagde.  

 Jesse Bos ...1 

 
Gerrit de Bruin ...1 Wim Martin ...0 

 
Stijn Tuytel ...2 

 
De partijen van Stijn zijn partijen naar 
mijn hart. Het zijn lange partijen, maar  
uiteindelijk groeien de problemen de 
tegenstander boven het hoofd en wint 
Stijn weer. Ik denk dat Stijn er weer een 
hoop ratingpunten bij gekregen heeft. 
 
Zwart heeft (20-24)  gespeeld en Stijn 
speelde  22-18  en  34-29  en won snel. 
 

Harry van der Vossen ...1 

 
Harry de Waard ...1 

 
Onze Harry speelde de beroemde 
problemist Harry de Waard. Gelukkig 
speelde wit  14- 9  in plaats van  29-24. 
Nu kon onze Harry remise maken door 
(17-21)  (38-43)  en  (18-22).  
 
Kees Pippel won afgemeten van Grune. 
En zo hadden we de 11 punten bij 
elkaar. 
 
Volgens mij hadden we deze wedstrijd 
toch over geluk weer niet te klagen. 

 
 

Wim Winter  
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LANDELIJKE HOOFDKLASSE B 
Tussenstand per 21 januari 2006 

 

Stand Hoofdklasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pt Bordpt 

1. DVSB**  11 10 12 11 12 10 14 14 9 10 12 17 125 - 95 

2. Het Noorden Groningen 9  8 14 11 9 14 12 15 12 11 13 16 128 - 92 

3. Franeker 10 12  10 8 12 10 12 14 13 8 15 15 124 - 96 

4. Apeldoorn 8 6 10  9 13 11 12 7 11 11 14 13 112 - 108 

5. Witte van Moort 2 9 9 12 11  6 12 10 10 10 11 11 13 111 - 109 

6. SNA 8 11 8 7 14  10 9 10 7 13 14 10 111 - 109 

7. Hiltex 2 10 6 10 9 8 10  10 9 12 11 12 10 107 - 113 

8. Harderwijk 6 8 8 8 10 11 10  12 11 9 14 10 107 - 113 

9. DCIJ 1 6 5 6 13 10 10 11 8  13 8 11 10 101 - 119 

10. Huizum 11 8 7 9 10 13 8 9 7  15 14 9 111 - 109 

11. VAD** 10 9 12 9 9 7 9 11 12 5  11 9 104 - 116 

12. ADG** 8 7 5 6 9 6 8 6 9 6 9  0 79 - 141 

*=Promoveert 
**=Gedegradeerd 

 
Het Noorden verliest promotiewedstrijd van Dammer uit Oost met  5-15. 
Dordrecht wint degradatie wedstrijd van VAD met 11- 9. Hierbij degradeert VAD 
naar de eerste klasse. 
Bij de promotie/degradatiewedstrijd DC Zaanstreek – Huizum werd het 10-10, 
zodat er een sneldambarrage nodig was. Deze won Huizum met  9-11. 
 
 

TOPSCORERS DCIJ 1 WEDS RATING TEGEN BORD PNT GEM 

11. Stijn Tuytel 11 1248 1215 4,27 15 1,36 

17. Kees Pippel 10 1355 1192 4,3 14 1,4 

36. Martin van Dijk 11 1269 1154 4,73 12 1,09 

52. Jesse Bos 11 1283 1216 4,45 11 1 

54. Cees van der Vlis 11 1081 1203 6,82 11 1 

55. Marcel Kosters 11 1193 1200 5,45 11 1 

83. Harry van der Vossen 11 1075 1203 7,45 9 0,82 

103. Joop Wind 10 1173 1253 5,8 7 0,7 

113. Willem Winter 11 1284 1272 3,73 6 0,55 

127. Albert Roelofs 7 1050 1173 8,14 4 0,57 

154. Jacqueline Schouten 6 1104 1168 6,83 1 0,17 
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PURMEREND ’66 – DCIJ 2 
Ronde 8:  14 Februari 2006. Uitslag 10- 6. 

 
 

 Purmerend ‘66  IJmuiden 2   

1. G.J. Slijkerman (1106)  - n.o. 2 -  0  (1) 

2. R. Sakidin (1207)   - Martin van Dijk (1261) 1 -  1 (6) 

3. J. Bakels (1173) - Ruud Holkamp (1150) 2 -  0 (7) 

4. C. Benjamens (1289) - Cees van der Vlis (1092) 2 -  0 (3) 

5. J. van Vemde (1046)  - Elbert Holkamp (1064) 2 -  0 (2) 

6. J. Berthauer (1043)  - Frans Elzenga (974) 0 -  2 (4) 

7. A. Prins (1063) - Paul Smit (1017) 0 -  2 (5) 

8. R. de Bree (1002) - Koos de Vries (999)  1 -  1 (8) 

    10 -  6  

 
 

DCIJ 2 verliest in Purmerend 
 
Na twee overwinningen op rij wist DCIJ 2 niet een derde overwinning hieraan toe 
te voegen. In Purmerend werd er met duidelijke cijfers verloren, hoewel een 
gelijkspel vreemd genoeg ook een mogelijkheid was geweest. 
 
De avond begon slecht voor DCIJ 2, aangezien het door een misverstand tussen 
captain Paul Smit en Nicole Schouten met een vrouw minder moest aantreden. 
Besloten werd om het eerste bord open te laten. Met een 2-0 achterstand moest 
DCIJ 2 proberen er alsnog wat van te maken. 
 
Elbert Holkamp kon de stand niet gelijk trekken. In een mindere stand dacht Elbert 
nog een ontsnapping te hebben, hetgeen echter een blunder bleek en meteen tot 
een nederlaag leidde. Ook Cees van der Vlis was in de problemen gekomen en 
ondanks wat compensatie kon hij niet meer verder komen dan een 
overmachteindspel voor zijn tegenstander. Hierdoor keken we tegen een  6-0 
achterstand aan. 
 
Ons tweede kwam echter nog sterk terug. Frans Elzenga wist optimaal te 
profiteren van de zwaktes in de stand van zijn tegenstander en dwong een 
winnende doorbraak af: 6-2. Paul Smit had al vroeg in de wedstrijd een lange 
vleugelopsluiting ingenomen en ondanks dat zijn tegenstander zich nog enigszins 
in de wedstrijd terugknokte, wist Paul de stand in winst om te zetten. 
 
 
 

>> 
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Op dat moment leken Martin van Dijk en Ruud Holkamp te gaan winnen. Martin 
had een voordelig eindspel afgedwongen, maar na een onscherpe zet wist zijn 
tegenstander een 3-om-1 af te dwingen. Ruuds tegenstander speelde gestoorde 
zetten en het leek een kwestie van tijd, voordat hij zich helemaal op Ruuds stand 
zou doodlopen. Ruud vergat echter uit te kijken voor combinaties en na een 
dodelijke combinatie was het Ruud die op kon geven. 
 
Tot slot moest Koos de Vries in een slechte kerkhofstand een schijf offeren, maar 
wist hij uiteindelijk nog wel remise af te dwingen. Hiermee was de eindstand 10-6 
in het voordeel van Purmerend.  
 

Martin van Dijk 
 
 
 
 

 

Bouwmaterialenhandel 

 

9 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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DCIJ 2 – DDV DIEMEN 
Ronde 9:  17 Maart 2006. Uitslag  9- 7. 

 

 Damclub IJmuiden 2 - D.D.V.   

1. Ruud Holkamp - Niet opgekomen 2 -  0 (1) 

2. Koos de Vries - M. Kruijswijk 1 -  1 (6) 

3. Frans Elzenga - P. Hospes 0 -  2 (4) 

4. Paul Smit - R. Losekoot 0 -  2 (7) 

5. Cees van der Steen - N. Kruijswijk 1 -  1 (8) 

6. Peter Pippel - J.M. Alberto 2 -  0 (2) 

7. Nicole Schouten - G.J. v.d. Werff 1 -  1 (5) 

8. Feroz Amirkhan - F. Stoelwinder 2 -  0 (3) 

     9 -  7  

 
Het tweede heeft zijn laatste thuiswedstrijd in winst omgezet. Tegen DDV Diemen 
werd met het kleinst mogelijke verschil gewonnen. Het leek of ons tweede een 
monsterzege zou gaan boeken, maar mocht uiteindelijk nog blij zijn met de 
overwinning.  
 
De wedstrijd begon goed, aangezien DDV met één man minder was komen 
opdagen en werd bord 1 door DDV opengelaten. Hierdoor kreeg Ruud Holkamp 
de punten cadeau. Peter Pippel, die dit seizoen boven verwachting presteert in 
het tweede, wist vervolgens te winnen. De gehele wedstrijd had hij een overwicht 
en wist door middel van een dure, maar goede damcombinatie de punten binnen 
te halen. Ook debutant Feroz Amirkhan, die in de meivakantie meedoet aan de 
halve finale van Nederland voor aspiranten, wist te winnen. Op agressieve wijze 
veroverde Feroz de belangrijke centrumvelden om vervolgens als een ‘bulldozer’ 
over zijn tegenstanders stand te walsen. Al met al een verdienstelijk debuut voor 
Feroz. Daarmee was de stand al  6 - 0 in het voordeel van DCIJ 2. 
 
De overwinning bleek echter nog van ver te moeten komen. Frans Elzenga, die in 
een groot deel van zijn partij onder druk stond, blunderde net op het moment dat 
het spelbeeld zou kantelen. Gelukkig volgde Nicole Schouten niet Frans’ 
voorbeeld: na een gelijkopgaande strijd was remise een logisch resultaat. 
Daarmee was de tussenstand nog altijd  7 - 3 in het voordeel van DCIJ 2. 
 
Toen Koos de Vries zijn stand niet meer in winst om kon zetten en Paul Smit en 
Kees van der Steen een slechte stand hadden, werd duidelijk dat we misschien 
zelfs niet meer zouden winnen. Paul Smit dacht kansen te kunnen creëren, maar 
hield vervolgens een formatieloze stand over, waar zijn tegenstander goed 
gebruik van maakte. 
 

>> 
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Kees van der Steens lange vleugel werd gedurende de gehele partij onder vuur 
genomen door zijn tegenstander en een doorbraak kon niet uitblijven. Kees 
knokte echter door en bracht zijn tegenstander nog in de problemen, zodat hij 
remise af kon dwingen. Hiermee zorgde Kees voor het winnende punt:  9 - 7. 
 

Martin van Dijk 
 
 
 

 
Dammen en duiksport zijn toch te combineren. 

Misschien iets voor een volgende activiteit op een clubavond? 
 
 
 
 
 
 

OPLOSSING RABOBANK 
 

Ditmaal een probleem van Rien Hühl. Wit speelt en wint. 
 

1. 47-42 37x39 2. 32-27 36x47 3. 27-22 47x33 4. 50-44 39x50 
5. 28x30 50x17 6. 30-24 29x20 7. 25x21 W+    
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STAND PROVINCIALE ERE-KLASSE 
 
 

Provinciale Ere-klasse 1e helft 1 2 3 4 5 6 

1. S.N.A.  9 14 12 11 14 

2. Purmerend ‘66 7  8 11 10 12 

3. Damclub IJmuiden 2 2 8  5 9 3 

4. Dam Combinatie Zaanstreek 4 5 11  11 11 

5. D.D.V. 5 6 7 5  11 

6. Ons Genoegen Den Ilp 2 4 13 5 5  
 

Provinciale Ere-klasse 2e helft 1 2 3 4 5 6 W Pt Bordpt 

1. S.N.A.  8   11 10   8 15 89 - 39 

2. Purmerend ‘66 8  10 9 8   9 13 83 - 61 

4. Damclub IJmuiden 2   6  9 9 11 9 9 62 - 82 

3. Dam Combinatie Zaanstreek 5 7 7   10 9 8 71 - 73 

5. D.D.V. 6 8 7    10 9 5 65 - 79 

6. Ons Genoegen Den Ilp   5 6 6  8 2 46 - 82 

 
 
 

TOPSCORERS DCIJ 2 WEDS BORD + = - PNT GEM 

16. Ruud Holkamp 9 1,56 3 3 3 9 1 

25. Paul Smit 9 4,78 3 1 5 7 0,78 

29. Peter Pippel 5 7,2 2 2 1 6 1,2 

33. Nicole Schouten 8 7,5 1 4 3 6 0,75 

37. Koos de Vries 5 5,6 1 3 1 5 1 

44. Frans Elzenga 8 4,13 2 1 5 5 0,63 

46. Martin van Dijk 3 1,67 1 2 0 4 1,33 

48. Elbert Holkamp 4 4 1 2 1 4 1 

52. Cees van der Vlis 3 3,67 1 1 1 3 1 

54. Piet Kok 3 7 1 1 1 3 1 

57. Cees van der Steen 5 5,4 0 3 2 3 0,6 

59. Jan Apeldoorn 1 6 1 0 0 2 2 

61. Feroz Amirkhan 1 8 1 0 0 2 2 

65. Joop Wind 2 1 0 2 0 2 1 

73. Albert Roelofs 1 4 0 1 0 1 1 

81. Niet opgekomen 1 1 0 0 1 0 0 

88. Ron Tielrooij 4 2,25 0 0 4 0 0 
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AGENDA 
 

     
za 1 april 2006 Sneldamkampioenschap alle categorieën Noord-Holland 
za 8 april 2006 Nationale jeugddamdag 
vr 14 april 2006 Paaseieren-dam-schaaktoernooi 

14/15 april 2006 Halve finale NK-pupillen 
     

1/5 mei 2006 
NK Pupillen 

Halve finale NK junioren en aspiranten 
za 20 mei 2006 Clubkampioenschap jeugd Noord-Holland 
vr 26 mei 2006 Ledenvergadering Damclub IJmuiden 
     
za 17 juni 2006 Noord-Hollandcup Den Ilp 
     
za 1 juli 2006 NK Wellpen 

5/15 juli 2006 NK junioren 
14/22 juli 2006 NK-aspiranten 

 
 
 
 

WEDSTRIJDAGENDA SCHAAKVERENIGING KIJK UIT 
Vr 14-04-2006 Paaseieren-schaak-damtoernooi  Vr 02-06-2006 Algemene voorjaarsledenvergadering Kijk Uit 

Za 22-04-2006 Kijk Uit 1 - ZSC Saende 1  Za 17-06-2006 Schaakmatch IJmond - Newcastle 

     
 

 
 
 

Het verschijnen van de volgende IJ’dammer is 26 mei 2006. 
Kopij kunt u inleveren bij tot en met vrijdag 12 mei (liefst eerder) bij: 

Jack van Buuren 
 

E-mailen heeft de voorkeur! 
Stuur deze over de elektronische snelweg aan ‘dit nieuwe adres’: 

 
ijdammer@damclubijmuiden.nl 

 
(Het oude e-mail adres is niet meer te gebruiken)



 



 

 
 



 



 

 

 
 


