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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 
 
 
Er gebeurt iets bijzonders op onze club. Stijn heeft zich geplaatst voor het 
Kampioenschap van Nederland junioren. Conall speelde in mei in het 
Kampioenschap van Nederland pupillen. En Rick Hartman ons jongste lid speelt 
binnenkort in het Kampioenschap van Nederland welpen. Geweldig toch. Ik heb 
nog nooit zoiets meegemaakt. Een nieuwe lichting jeugdspelers. En ze staan te 
trappelen aan de poort om in onze vertegenwoordigende teams mee te doen. 
 
En daarom starten we komend seizoen met een tweede tiental op zaterdag. Een 
aantal spelers zouden wat mij betreft nu al in het eerste kunnen plaats nemen. 
Feroz wint van Jesse. Jan Maarten verliest van bijna niemand meer. We nemen 
de trainingen van de jeugd zeer serieus en gaan er in de maand juni mee door. 
Een oppervlakkig waarnemer kijkt misschien naar kwantiteit, maar het is veel 
verstandiger naar kwaliteit te kijken. En die is er volop bij onze jeugd. En onze 
trainers zijn natuurlijk ook van hoog niveau. Aan de mentaliteit van onze 
jeugdspelers moet nog wel een beetje geslepen worden, maar dat komt in 
IJmuiden wel goed. Want we zeggen wat we denken in IJmuiden. 
 
De komende zomer zijn er weer vele toernooien en een aantal van ons gaan daar 
aan deelnemen. Altijd heel gezellig en heel leuk. Ik kan het iedereen aanbevelen. 
Misschien kom ik ook wel weer in de ‘mood’. De verhuisperikelen zijn zo 
langzamerhand achter de rug. Inmiddels woon ik in een mooie nieuwe flat aan de 
ring in Amsterdam en ik hoop nu in een wat rustiger vaarwater te komen en af en 
toe weer eens een potje te kunnen dammen en een partijtje na te spelen. Nu heb 
ik met de verhuizing ongeveer alles teruggevonden wat ik kwijt was, behalve mijn 
magnetisch zakdambordje. Dus moet ik vlug maar eens een nieuwe bestellen. 
Ben toch jarig binnenkort. Want ik moet beter presteren volgend jaar. Dat is wel 
nodig. 
 
Sinds de verkiezingen is het rustig wat betreft ons gebouw. Maar ik vertrouw 
niemand meer en blijf op mijn ‘qui vive’. Ik hoop dat we nog jaren in onzekerheid 
mogen leven in ons prachtige gebouw. Zekerheid krijg je toch nooit. En zolang we 
er zitten is er onzekerheid. 
 
En dan wens ik iedereen veel plezier in de komende vakantieperioden en na de 
vakantie beginnen we weer met het ‘Kerst de Jong – toernooi’ en de barbecue. 
 

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” 
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DCIJ-ER VAN DE MAAND 

 
Naam:  Jan-Maarten Koorn 
Geboren: Donderdag 8 december 1988 
Woonplaats:  Assendelft 
 
School: Bertrand Russel College 4e klas Havo 
Andere sporten/hobby's: Fitness, muziek luisteren 
 
Lid van D.C.IJ. sinds: Eind vorig jaar 
 
Hoe ben je met dammen in aanraking gekomen? Een tijdje geleden kwam 

Joop Geuke elke dinsdagmiddag langs op mijn basisschool.Daar hield hij 
damtoernooien, die een paar weken duurde voor iedereen die zich daarvoor heeft 

aangemeld. Eén toernooi bestond uit maximaal zes personen. Toen ik een keer 
meedeed vertelde hij dat hij elke dinsdag avond jeugd heeft. Ik ging daar naartoe 

en sindsdien ben ik nooit gestopt met dammen. 
 
Positieve punten bij D.C.IJ.: Vriendelijke mensen, goede training  
Negatieve punten DCIJ/ wat zou er nog beter kunnen? Geen 
Wat vind je het leukst aan dammen? De spanning 
Mooiste partij: Open kampioenschappen Zaanstreek 2005 1e ronde. 

Gewonnen van Dick Vermeulen 
Lastigste tegenstander: Iedereen van deze damclub. 
Sterkste dampunt: 2 uur 50/60 zetten 
Zwakste dampunt: Sneldammen 
Beste damprestatie: Provinciale kampioenschappen aspiranten 2004. 

Na een zeer slechte start wist ik me toch nog te kwalificeren voor de 
halve finale aspiranten, waar ik overigens geen winnend punt won. 

  
Favoriete T.V. programma: Beavis&Butthead 
Favoriete film: TerminatorII: judgement day 
Favoriete gerecht: Spaghetti Bolognese 
  
Wie zou je graag de volgende 
keer geïnterviewd willen zien: Rick Hartman 
 

Jan-Maarten, bedankt voor je interview! 
 
 
 
 
 



-6- 

EINDSTAND 

ONDERLINGE COMPETITIE 
Stand 19 mei 2006 

 

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

1. Martin van Dijk 39850 1533 26 17 8 1 42 

2. Wim Winter 31500 1313 24 13 6 5 32 

3. Jan Apeldoorn 28000 1000 28 6 14 8 26 

4. Paul Smit 26500 1205 22 10 6 6 26 

5. Piet Kok 24850 1035 24 6 12 6 24 

6. Cees van der Vlis 24050 1336 18 10 5 3 25 

7. Stein Tuytel 22950 1434 16 10 4 2 24 

8. Harry van der Vossen 21650 1203 18 7 7 4 21 

9. Cees van der Steen 20650 1033 20 5 9 6 19 

10. Conall Sleutel 18450 615 30 4 4 22 12 

11. Ruud Holkamp 18000 1286 14 7 4 3 18 

12. Leo Binkhorst 18000 1000 18 1 15 2 17 

13. Kees Pippel 17350 1446 12 6 6 0 18 

14. Feroz Amirkhan 17250 1078 16 6 4 6 16 

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

16. Nicole Schouten 14675 772 19 5 2 12 12 

17. Jan-Maarten Koorn 13000 722 18 2 6 10 10 

18. Peter Pippel 11740 1174 10 4 4 2 12 

19. Kees van Nie 9025 531 17 1 3 13 5 

20. Albert Roelofs 8600 1075 8 2 4 2 8 

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

22. Jesse Bos 6925 989 7 2 2 3 6 

23. Rien Hühl 5800 967 6 0 5 1 5 

24. Jacqueline Schouten 1400 700 2 0 1 1 1 

25. 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 Jan Apeldoorn Piet Kok Conall Sleutel 
 

Kees Pippel 
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CONSERVATIEF OF IN 

VOOR NIEUWIGHEDEN? 
 
Onlangs heb ik meegedaan aan een klein toernooi waar het ‘Killerdammen’ op de 
club werd geïntroduceerd. In de ‘IJ’dammer’ brak Martin van Dijk een lans om de 
nieuwe regels in te voeren. Hij is, als ik het goed begrepen heb, niet de enige in 
de damwereld. Er worden al wat toernooien en wedstrijden georganiseerd waarbij 
de nieuwe spelregels worden toegepast. 
 
Martin maakte en passant duidelijk dat het slechts om een kleine aanpassing in 
het eindspel gaat. Dat is maar gedeeltelijk waar. Het grote voordeel van het 
‘Killerdammen’ is, dat de remisemarge aanzienlijk beperkt wordt. Dat is geweldig 
want de eindeloze remisereeksen in tweekampen om de wereldtitel is voor velen, 
die het dammen liefhebben, een ware Tantaluskwelling. De echte liefhebber wil 
bloed aan de paal, lees beslissingen. Ook voor de pers en de sponsors is het van 
groot belang dat er partijen worden beslist. Daarbij komt nog dat voordeel in een 
partij veel vaker beloond wordt. Een 1 om 3, ja zelfs een 1 om 2 kan al beslissend 
zijn voor de uitslag. Niets dan goeds over het nieuwe systeem. 
 
Ik wil alleen een paar kanttekeningen plaatsen. Laten we zeggen in een historisch 
perspectief bezien. Zo rond de Eerste Wereldoorlog lanceerde de toenmalige 
wereldkampioen, Herman Hoogland, een nieuw systeem die de remisemarge in 
het spel verkleinde. Het naar hem genoemde ‘Hooglandsysteem’ kende veel 
volgelingen. De topspelers waren aanvankelijk zeer enthousiast. Maar tot een 
wijziging van de reglementen kwam het, tot teleurstelling van Hoogland, echter 
niet. De conservatieven wonnen het. Hoogland had zo de pest daarover in dat hij 
tijdens het W.K.- toernooi van 1925, waar hij zijn wereldtitel verdedigde, na de 
helft van de te spelen wedstrijden het voor gezien hield. Met het besluit om alles 
te laten zo het was miste de damwereld een unieke kans om, misschien wel tijdig, 
het remisevirus uit te bannen. Dat is niet gebeurd en nu zitten we met de 
gebakken peren. Want, let op mijn woorden, ook het ‘Killerdammen’ krijgt geen 
poot aan de grond. Zijn we met z’n allen te conservatief of is het historisch besef? 
Zal de damwereld splijten in een grote groep dammers en een groep aanhangers 
van het ‘Killerdammen’? 
 
Het nieuwe systeem heeft natuurlijk niet alleen invloed op het eindspel. Hoewel ik 
geen bewijzen kan aangeven of het al van invloed is op het openingsspel, maar 
dat is zeker niet denkbeeldig. Wel zeker is dat het middenspel aan een totale 
herbezinning toe is. Prachtige studies kunnen zo naar de prullenbak. Het systeem 
verandert het dammen in een totaal ander spel. De wetten en wetmatigheden 
gelden dan niet meer. Ben ik nu conservatief en wil ik geen vernieuwingen? Ik 
denk van wel. Als men het wezen van het spel, waar ik verzot op ben, gaat 
veranderen is het damspel voor mij een gepasseerd station. >> 
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Dan ga ik maar een potje halmaën met een paar andere leden van de club. Naar 
wedstrijden kijken is uitgesloten want van dat nieuwe spel snap ik toch niets en wil 
het ook niet snappen.  
 

Jan Apeldoorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUTATIES 
 

DCIJ verwelkomt de volgende drie spelers, die komend seizoen in 
het tweede landelijke team uit gaan komen: 

 
Jeffrey Klarenbeek, Arjan van Roode en Daniël de Vreugd 

 
 
Van de volgende jeugdleden heeft DCIJ afscheid moeten nemen: 
 

Couhaib Abatouy, Yankee Anthonissen, Damiën van 
Leeuwen, Kevin van Leeuwen en Daniël Zwijnenburg 

 
Secretaris Martin van Dijk 
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EERSTE KILLERDAMTOERNOOI DCIJ 
 
 
Als voorbereiding voor sommige spelers op het Noord-Hollands kampioenschap 
sneldammen, werd op de avond daarvoor, 31 maart, een sneldamtoernooi 
gehouden. Om de spelers van DCIJ thuis te brengen met de regels van het 
‘Killerdammen’ werd er volgens deze regels gespeeld. 
 
De aanvullende regel van het ‘killerdammen’ is dat men wanneer men over de 
dam van de tegenstander slaat en niet door kan slaan, men gelijk achter de dam 
van de tegenstander moet stoppen. Op deze manier wint men met twee dammen 
van één dam. Of dat dit te sterke spelers van de eerste plaats kunnen houden is 
maar te bezien. In dit eerste toernooi volgens deze vorm, werd Kees Pippel 
glansrijk kampioen met alle partijen gewonnen. 
 
Opvallend is wel dat er maar vier van de veertig partijen onbeslist eindigde. Een 
net resultaat voor de liefhebber die van spanning houdt. 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + = - Pt. 

1. Kees Pippel  2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 0 0 18 

2.  Cees van der Vlis 0  2 2 2 2 2 2 2 2 8 0 1 16 

3.  Stijn Tuytel 0 0  2 2 2 2 2 2 2 7 0 2 14 

4.  Ruud Holkamp 0 0 0  1 1 2 2 2 2 4 2 3 10 

5.  Martin van Dijk 0 0 0 1  1 2 2 2 2 4 2 3 10 

6.  Jan Apeldoorn 0 0 0 1 1  2 1 0 2 2 3 4 7 

7.  Jan-Maarten Koorn 0 0 0 0 0 0  2 2 2 3 0 6 6 

8.  Conall Sleutel 0 0 0 0 0 1 0  2 2 2 1 6 5 

9.  Marcel Kosters 0 0 0 0 0 2 0 0  2 2 0 7 4 

10.  Kees van Nie 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 9 0 
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PARTIJFRAGMENT 
 

Uit de laatste onderlinge competitiewedstrijd van dit seizoen: 
Martin van Dijk tegen Jan Apeldoorn 
 

Jan speelde in deze stand 
Jan Apeldoorn ...0 

 
Martin van Dijk ...2 

11. .. - .. 4- 9? A) Nu volgde het  
niet moeilijke 12. 30-24 19x30 
13. 39-33 30x28 14. 40-35  

(direct 38-32 of 37-32 levert niets op) 
14. .. - .. 23x34 15. 27-21 16x27 
16. 38-32 27x38 17. 43x  1.  

Nu slok ik altijd schijf  34  op en zwart 
kan de dam alleen tegen een schijf 
achterstand afpakken. 
A) Jan had in de diagramstand ook (11-
17) niet kunnen spelen vanwege 
dezelfde combinatie, maar (14-20) had 
wel gekund. Na dezelfde combinatie als  
in de partij volgt 17. .. - .. 11-16! 18. 1x45 en (25-30) met een gelijk  
aantal schijven. Martin van Dijk 

 

 

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  

 

FRAGMENTEN UIT DE ONDERLINGE 
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Wit heeft zojuist  40-34  gespeeld en 
brengt daarmee Van der Steen in grote 
problemen door de dreiging:  34-30. 
Zwart heeft nu gedwongen spel. 

Cees van der Steen 

 
Jan Apeldoorn 

46.   .. - .. 8-12      
Rust en goed rekenen is nu geboden. 
Maar als zo vaak  mankeerde  het  
eraan.  Winnend spel is nu 
47. 42-37 12-17 wat anders? 

37-31 (21-26) 34-30 (25x23) 
28x  8 (26x28) 27-22!  

Je moet er maar opkomen. 
(20x29A.) 22x24 met winst 
A. (18x27) 8-  3 (20x29) 

3x45 uit. 
Ik dacht dat het makkelijker en sneller kon. 
47.   34-30 25x23 48. 28x  8 20x29 En ik zag geen winst meer zitten en  

bood remise aan.   Dat zit er na: 8-  2 (18-23) 2-35 (23-28) 
32x34 en (21x43) niet meer in. 

 
Piet Kok 

 
Kees Pippel 

Onlangs hoorde ik op de clubavond 
iemand zeggen, “als je clubkampioen 
wil worden moet je van Piet Kok zien te 
winnen”. 
Piet had hier als laatste zet, tegen Cees 
Pippel, brutaal  (14-20)  gespeeld. Na: 
37. 30-25 kon Piet een flinke stap  

zetten  naar  zijn  doel,  een  remise.   
Er volgde: 37.    .. -  .. 26-31 
38. 25x  5 31x44 39. 50x39 4-10 
40. 5x14 19x10  

Daarna was het niet zo moeilijk meer 
en behaalde Piet een verdiende 
puntendeling. 

 
 
 

>>
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Het werd even heel stil in de speelzaal. 
Kees van Nie was er in geslaagd Harry 
van  der  Vossen  stil  te  krijgen.  Harry  

Harry van der Vossen 

 
Kees van Nie 

met zwart speelde: 14. .. - .. 13-19? 
De stilte in de zaal werd veroorzaakt 
omdat Kees nu uithaalde met: 
15. 26-21 16x27 16. 32x21 17x26 
17. 37-31 26x46 18. 38-32 46x28 
19. 33x  4 11-17 20. 4-36 10-14 
21. 42-37 (36-41  en daarna  42-37   

is sterker) 21. .. - .. 12-18 
22. 36x24 20x29    

Hierna werd het al weer  drukker in de 
zaal. Toen Harrie later nog won werd 
de docent in hem pas echt weer de 
oude en was het gedaan met de rust. 
 
Zolang ik de witte of zwarte schijven beroer wisselen de momenten van goed en 
slecht spel zich regelmatig af. Hoewel de slechte momenten wel vaker 
voorkomen. 
 

Cees van der Vlis 

 
Jan Apeldoorn 

Tegen Cees van der Vlis had ik weer 
eens een goed moment, vond ik zelf. 
Het zal allemaal wel standaard zijn, 
maar zoals Leo wel eens zegt; “Elke 
partij is weer een nieuw avontuur en is 
nooit hetzelfde”. Zo doorzag ik in de 
diagramstand nog net de snode 
plannen van Cees. 

39-34? (26-31) 37x26 (24-30) 
35x24 (19x39) 28x10 (39x37) 
25x14 (15x  4) 36-31 (  9x20) 
31x42 en (12-17).  

Ik tuinde er niet in. 
 
Korte tijd later wel in een zetje wat veel 
eenvoudiger was. 

 
 

Jan Apeldoorn 
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UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL 
 
Struinend in de damnalatenschap van Dukel stuit ik niet alleen op de enorme 
plakboeken waarin hij zijn, gedurende een halve eeuw verzamelde, 
krantenrubrieken verzamelde. Zo hier en daar is er ook nog enige 
correspondentie, met andere damcoryfeeën, te vinden. 
 
Zo is er een plakboek van de Haarlemse problemist Gerrit Numan waarin bijna 
zijn hele oeuvre in aanwezig is. Pittige problemen met vaak een verrassend slot. 
Nu weet ik ook wel dat veel partijspelers de neus ophalen voor problemen. Als de 
producten niet voldoen aan de praktijk van het partijdammen keurt men ze 
nauwelijks een blik waardig. Voor hen zijn er twee composities van Numan in 
deze rubriek opgenomen die het oplossen meer dan waard zijn. Vooral voor de 
jeugdspelers is het nuttig om ook kennis te nemen van deze tak van het damspel.  
 
De oplossingen staan omgekeerd onder aan de pagina vermeld, maar probeer de 
oplossing eerst zelf te vinden. Veel plezier daarmee. 
 

 
Probleem 1 

Gerrit Numan 

 
Probleem 2 

Gerrit Numan 
 
 
 

 
 

Jan Apeldoorn 
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UITNODIGING JOHAN KROMHOUT 

TOERNOOI 2006 
 
Na het succes van de afgelopen jaren, houden wij ook dit jaar voor de zesde keer 
het Johan Kromhout damtoernooi op de tweede zaterdag van september. 
Wij nodigen u daarom (wederom) van harte uit voor dit toernooi op                         
9 september 2006 aanvang 10.00 UUR 
 

Er worden 7 ronden gespeeld volgens het ‘zwitsers’ systeem voor mooie 
geldprijzen in een hoofdklasse, eerste en tweede klasse. Het inschrijfgeld 
bedraagt  € 5,00;  jeugd  € 2,50. Indeling geschiedt aan de hand van uw rating 
en/of uw deelname in de landelijke en/of provinciale competitie. De speeltijd 
bedraagt 20 minuten per speler per partij. De reglementen van de K.N.D.B. zijn 
van toepassing Het toernooi wordt gehouden in de kantine van de gemeentewerf, 
Korte Voorhouterweg 12, Rijnsburg. Tel. 071-4084046 
 

 Prijzen  hoofdklasse eerste klasse tweede klasse  
 1e prijs  120,00  70,00  40,00  
 2e prijs 70,00   40,00  20,00  
 3e prijs  35,00   25,00  10,00  
 

Inschrijven of aanmelden voor 5 september bij Anton van Dusseldorp: 
avdusseldorp@casema.nl  Tel: 071-4027832 of 06-30260853  
 

U kunt zich ook online opgeven via http://www.damclubrdc.nl/ !! 
 

Bij het buffet zijn naast koffie en drankjes, ook broodjes, tosti's en cup à soup 
verkrijgbaar.   
 

van der Wiele 

 Kozijn techniek 
 

garagedeuren 
dubbelglas 
dakramen 

kozijnen 
deuren 
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EEN EI HOORT ERBIJ 
 
Nu ik wat op leeftijd kom wordt er steeds vaker door mij in de voltooid verleden tijd 
gekletst. Daar ben ik me terdege van bewust. Dat is nu eenmaal een kwaal, of zo 
u wilt een onhebbelijkheid, waar de meeste van mijn generatiegenoten mee 
behept zijn. Die ‘goeie ouwe tijd’ daar praten we over. 
 
Ik wil even met u zo’n zestig jaar terug gaan in de tijd. Bij ons thuis en bij wie niet, 
moesten we het stellen met heel wat minder dan tegenwoordig. Een ei was een 
delicatesse die slechts zelden bij ons op het menu stond. Een enkele keer, lees 
zelden, kookte mijn moeder zes eieren voor het gezin en dan was het smullen 
geblazen. Mijn moeder repte steeds weer dat die eieren zo klein waren. “Ze 
moesten eigenlijk zo groot zijn als een kokosnoot” zei ze. Met Pasen was het 
feest bij ons. Dan kregen we op Eerste - en Tweede paasdag een ei. Dan was 
smullen geblazen bij de Apeldoorntjes. Maar de tijden veranderen en een ei is 
gemeengoed geworden. Om de dag krijg ik bij het ontbijt een gekookt ei 
geserveerd. Hoewel het genot er nog is smaken ze niet meer zoals vroeger. 
 
Laatst las ik dat er 225.000.000 kippen in ons land worden gefokt. Dat komt erop 
neer dat elke Nederlander 15 kippen bezit. De meerderheid wordt voor dat ze 
eieren gaan leggen weliswaar geslacht maar de rest produceert nog genoeg 
eieren en kunnen wij het met z’n allen bij lange na niet aaneten. 
  
Wat heeft deze inleiding met dammen te maken hoor ik u zeggen. 
Heel veel. Ik zal het uitleggen. De vrijdag voor Pasen kennen we een traditie. Er 
wordt dan gedamd en geschaakt om eieren. Dat is leuk, gezellig en het moet zo 
blijven. Dit jaar werden er, voor aanvang van het toernooitje, rekken vol eieren 
binnen gesleept. “Tot zover gaat alles goed” dacht ik nog in mijn naïviteit. Het zal 
wel beter gaan dan vorig jaar toen ik met een doos eieren thuis kwam die de 
verkoopdatum rijkelijk had overschreden. Zo tussen het dammen door zag ik onze 
bardame, Ineke, druk doende om de eierrekken op maat te snijden. “Een helse en 
onzinnige bezigheid” dacht ik nog. Maar bij de uitreiking van de eieren dacht ik 
even dat we terug waren in de vijftigerjaren. Er waren welgeteld negen eieren 
voor elke deelnemer. Allemaal netjes op een papieren rekje open en bloot. “Als 
die maar heelhuids huize Apeldoorn bereiken” dacht ik nog. Nu was ik nog in de 
gelukkige omstandigheid dat mijn auto de broze vracht kon vervoeren. Wat te 
denken als je met de bus moet. Mijn gedachten gingen uit naar Nicole. In de bus 
aangekomen zet ze de eitjes bij de chauffeur op het plankje en zoekt in haar 
portemonnee naar de strippenkaart. Gedurende de reis naar Haarlem zit ze 
gespannen met de eieren op schoot en bij het uitstappen hoopt ze dat er niemand 
tegen haar aanstoot. In de donkere nacht loopt ze met gestrekte armen met de 
eieren naar huis. Maar Nicole heeft nog geluk. Je zal maar op de fiets of met de 
brommer gekomen zijn. Ik moet en wil er niet aan denken. Rinus Hühl had geluk. 

>> 
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Hij kreeg er nog een elastiekje om zodat de eieren nog enigszins op de plaats 
bleven. 
 
Organisatoren, moet dat nou zo? Vorig jaar zijn de eieren door de w.c. getrokken 
en dit jaar moesten we heksentoeren uithalen om ze heel thuis te krijgen. Volgend 
jaar hoop ik dat ze in een normaal doosje worden aangeboden en een beetje vers 
graag. Het hoeft toch niet altijd voor een koopje. Trek open die beurs en geef elke 
deelnemer een doos van tien stuks. En als hoofdprijs geen bier want de pupillen 
mogen het niet eens aannemen laat staan vervoeren. Een flink chocolade ei past 
meer bij Pasen! 
 

Jan Apeldoorn 
 
 

JEUGDPAASTOERNOOI 
 
 
Voorafgaand aan het paas 
dam/schaaktoernooi, speelde de 
jeugd een paasdamtoernooi. Deze 
werd gewonnen door Felix van den 
Berg op de voet gevolgd door Vince 
van der Wiele en Berrie Bottelier.  
 

 
Felix kreeg zijn prijs uitgereikt door 

jeugdleider Jesse 
 

 
Eindstand jeugpaastoernooi W + = - P 
1. Felix van den Berg 5 4 1 0 9 
2. Vince van der Wiele 5 4 0 1 8 
3. Berrie Bottelier 5 3 1 1 7 
4. Rick Hartman 5 3 0 2 6 
5. Rodney van Beilen 5 2 0 3 4 

 Arnout 5 2 0 3 4 
7. Dana van der Wiele 5 1 0 4 2 

 
Alle deelnemers kregen chocolade eitjes uitgereikt. 
 
 



-17- 

HF NK JUNIOREN 2006 

HOLLANDSCHEVELD 
 
Hollandscheveld, waar ligt dat? Dat was de eerste vraag die ik stelde (als 
toekomstig sociaal geograaf) toen ik hoorde hier de halve finale te spelen. Het is 
een gehucht, net buiten Hoogeveen met nog geen tweeduizend inwoners, 
waarvan de gemiddelde leeftijd niet onder de vijftig ligt. Veel gepensioneerden. En 
terecht, want de omgeving is prachtig. 
 
Maar van de omgeving zou ik niet veel zien. Er moest gedamd worden. Acht 
deelnemers en de eerste drie gingen door naar de finale in Westerhaar (5 t/m15 
juli). Een plaats bij de eerste drie was het doel. Ik hoopte stiekem op een eerste 
plaats, maar tweede worden vond ik ook niet erg, omdat ik dan nog net een kratje 
van een vriend van me kreeg. Zoals elke halve finale had ik me nu niet 
voorbereid. Een slechte zaak misschien, maar ik geloof er niet in. Daar komt bij 
dat ik te lui ben..  
 
Mijn eerste partij was tegen medefavoriet Mike Koopmanschap. Mike heeft 
meerdere malen belangrijke punten van me afgesnoept. Zo won hij tweemaal in 
de laatste ronde van het Bijlmertoernooi, waardoor ik tweemaal geen eerste werd. 
Als hij niet wint, staat hij beter. Zo ook nu weer. In wederzijdse tijdnood moest hij 
kiezen uit verschillende winstpogingen. Door de vele bomen zag hij het bos niet 
meer. Ik bood remise aan. Hij accepteerde het. Dat scheelde twee uur 
doordammen met knikkende knieën. 
 
Tot zover verliep alles volgens plan. Op twee punten had ik niet durven hopen, 
hoewel ik er wel voor ging. De tweede pot was tegen Dennie van Dijk. Een 
kunstwerk op zich, een  soort  Jochem  Zweerink:  lang  en  dun.  Niemand  kende  
hem, bleek een maffe gozer. Hij damde 
ook maf. Zo speelde hij zeer snel en 
dronk de rest van de tijd cola. 
 
Hier speelde hij zonder blikken of 
blozen   11.   .. - ..   6-11. Ik wilde hem 
uitlachen, maar na even kijken bleek dit 
een zet te zijn die niet enkel 
verschrikkelijk a-positioneel was; hij 
dreigde na het logische (11-17) met 
(17-22), (24-29) en (23-28). Het grote 
denken was aangebroken. 
 
Na een klein half uur besloot ik tot     
12.  42-38,  wat ik een tijdje geleden á  

 
Jochem Zweerink 

 
 Stijn Tuytel >> 



-18- 

tempo wilde spelen, maar nu zat er een andere, a-positonele, reden achter.  
Immers, op  (11-17)  komt nu  30-25!  Na (17-22) 28x17 (24-29) 

33x24 (19x30) 25x34! (23-28) 32x23 (21x41) komt de clou met 
34-29!! (26x37) 36-31!! (12x21) 23x  1 (37x26) 47x36, waarna  

zwart kan opgeven. 
                
Ik was zelfverzekerd, ook al was de tijdnoodfase flink dichterbij gekomen. Dit kon 
hij toch niet zien? En hij zag het ook niet, maar de manier waarop hij dit duidelijk 
maakte sloeg werkelijk alles; toen hij zag dat ik had gezet speelde hij in no-time 
(10-15). Ik was met verbijstering geslagen en vroeg me af waar ik het hier voor 
deed. Hij had er geeneens naar gekeken! Iemand die snel een plan verzint, zegt 
na A toch B? Het antwoord is nee. Gekkenhuis. Wel gewonnen. Qua logica komt 
hij van een andere planeet. Later het toernooi heeft hij laten zien dat hij het 
spelletje wel degelijk beheerst. Zo speelde hij tegen Arjen Timmer remise en heeft 
met zijn rekenkunsten menigeen verbaasd.  
 
Even terugblikken op de vorige wedstrijden. Drie punten. Het spel is niet echt 
denderend, maar de punten kwamen, ook omdat het rekenen goed ging. Dit 
laatste was niet het geval tegen medefavoriet Arjen Timmer. In de opening was ik 
niet scherp, zo liet ik iets toe wat ik pas zag toen hij hiernaar handelde. Aan zijn 
spel was te zien dat hij kleine steekjes liet vallen. 
 

Stijn Tuytel 

 
Arjen Timmer 

Die liet ik ook vallen, maar geen 
kleintje. Ik twijfelde tussen  (10-14),  
(16-21)  en  (12-17).  Na  (10-14)  vond 
ik 38-33 vervelend, omdat sluiten met  
(18-22) (16-21 is goed, maar dat 
vertrouwde  ik niet -ten onrechte-) faalt 
na 34-29! met naslag. Op 16-21 moet 
wit kiezen voor een nadelig eindspel 
met  34-29,  maar  dat  taxeerde  ik   op  
remise. Daarom 39. .. - .. 12-17 
40. 38-33 17-22 41. 37-31 8-13. 

 
Tot nu toe verliep alles volgens plan. 
Immers, op  31-27x27  haalde ik dam 
door   (10-14),    (23-28),    (14-20)    en   

(13-19). Maar toen Arjen toch naar voren ruilde, zag ik dat het dammetje verloor, 
omdat na een zet als  39-33  de dam wordt afgepakt en zwart doorslaat. Zonder 
enige compensatie pruttelde ik nog even door, maar al snel bleek dat dit weinig 
zin had. 
 
Respect had hij van mij gekregen, sluipmoordenaar als hij die partij was. Maar 
prettig vond ik het niet. Een goede film in de bioscoop, ‘Lucky number Slevin’, 
deed me minder aan de rampzalige partij denken.  

>> 
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Het gastgezin was apart als altijd. Vorig jaar zat ik bij boeren net buiten Alphen 
aan den Rijn, waar ik na het voetballen met een plamuurmes de uitwerpselen van 
geiten, schapen, kippen en weet ik veel wat voor dieren van mijn lichaam mocht 
schrapen. 
 
Dit jaar zat ik samen met Robert-Jan van den Akker, jongste broertje van Jeroen 
van den Akker, bij de familie Wichgers, woonachtend in Hoogeveen. En hoe. Het 
huis besloeg zelf al een onwijs grote oppervlakte (drie wc’s zaten beneden, om 
maar iets te noemen), maar de tuin van 1.350 vierkante meter sloeg echt alles.  
 
Het moesten rijke mensen zijn, en dat waren het ook. Studeren stond centraal. 
Vader Eef heeft alfa en bèta gedaan op de middelbare school. Hij was met zijn 
zestien lentes de jongste student van zijn lichting van Nederland. Hij heeft 
geneeskunde, kunstgeschiedenis en rechten gestudeerd en werkte fulltime in het 
ziekenhuis als medisch specialist. Hij publiceerde tegelijkertijd en zeker in de 
afgelopen twee pensioenjaren, veel filosofische artikelen onder een pseudoniem 
(‘waarom zou ik bekend willen worden?’). Verder was onze professor hoogleraar 
wijsbegeerte.  
 
Moederlief doet tegenwoordig naast haar baan als hoofd van een OK een studie 
rechten erbij, omdat ‘ze de boeken toch al hadden’. De boeken hadden ze al, 
omdat drie van de vier zoons ook rechten studeerden. En niet alleen rechten. Eef 
maakte elke zoon duidelijk dat ze maar een stelletje luie donders zijn als ze maar 
één studie volgen. Immers, arbeiders werken 40 uur in de week en betalen 
indirect voor het studeren van elk van jullie. En wat doen jullie? Maximaal 15 uur 
per week besteden aan studie, om de rest van de tijd te (ver)zuipen. Nee, jullie 
moeten hard studeren. Twee studies elk!  
Ik voelde me een luie donder.  
 
Rober-Jan van den Akker, een van de jongste deelnemers en ex-
welpenkampioen. Hij is een van de weinige dammers met een vorm van ADHD. 
Maar dammen kan hij. Hij kwam goed uit de opening, maar naarmate de partij 
vorderde gaf hij zijn voordeel weg en kwam hij slechter te staan. Winst zat er voor 
mij echter niet in. 
 
Even de balans opmaken. Vier uit vier. Om te huilen. Rober-Jan en Arjen stonden 
op plus twee, Mike op plus één. Er stond me één ding te wachten: alles winnen. 
Dit moest gebeuren, maar ik wist dat ik met vijf van de zes punten tevreden mocht 
zijn. En dan hopen dat de rest punten laat liggen. In eigen hand had ik het niet 
meer, een vervelende gedachte. 
 
Joël Palmans, broertje van de al geplaatste Maikel Palmans, is een taaie speler. 
Hij heeft één partij verloren. Laat ik nou de gelukkige zijn die het genoegen had 
hem deze te bezorgen. Mijn omsingeling kwam niet van de grond. Toen dit bleek 
moest hij wel een goede voortzetting vinden, en dat kon hij niet.  >> 
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Zijn stand ging achteruit en waar Robert-Jan niet barstte, deed Joël dit wel. Na vijf 
uur capituleerde hij.  
 
De eerste belangrijke punten waren binnen. De concurrenten (Robert-Jan, Arjen 
en Mike) moesten allemaal nog tegen elkaar spelen. Het zag er gunstig uit. 
Misschien zou ik wel bij de eerste drie komen… 
 
De volgende pot was tegen Arno Bos. Een klein pukkeltje zoals ik ook was op zijn 
leeftijd. Maar dammen kon hij. Mijn plan was aanvallen, laat hem maar iets doen. 
En iets doen deed hij. 
 

37. .. - .. 2- 7! Het grote rekenen  Arno Bos 

 
Stijn Tuytel 

was begonnen. Ditmaal was het de 
vraag wat voor mij de minst slechte zet 
was. Volgens mij dreigde hij met ( 3- 9),  
om daarna (18-22) te spelen. Ook         
( 7-11)  met de dreiging  (17-22)  ziet er  
goed uit. 38. 43-38 om na 
( 7-11)  naar veld 21 te gaan. 
38. .. - .. 14-19!!  

 
Vraagtekens denderden door mijn 
hoofd enkele fracties van secondes, 
waarna ik psychisch in duigen veel. Ik 
kon niet dammen. Tot nu toe bagger 
gespeeld. Lijkt het redelijk te gaan, trap  
ik hierin. Op een cruciaal moment in het toernooi! Mijn finaleticket had ik aan Mike 
gegeven. Koppen in het Haarlems Dagblad in de trant van ‘Nieuwe damkrant’ 
konden niet vermeden worden. 

39. 23x14 18-22 40. 27x 9 8-13 41. 9x18 12x45 42. 32-27  
Met deze laatste zet verhinderde ik damhalen. Maar hij mocht het wel van mij.  
En van zichzelf ook, want al snel volgde 42. .. - .. 45-50 Ik was er natuurlijk 
als de kippen bij om met  27-21  en  37-32  een voordelig in plaats van een 
nadelig eindspel in te gaan. Deze klap kwam hij niet meer teboven. Een 
overwinning was het gevolg. 
 
Die avond gingen we twee uur bowlen met de spelers, de wedstrijdleider, de 
arbiter en enkele gastouders. Dennie van Dijk (in de Hollandscheveld-mond ook 
wel DVD genoemd) stal de show. Hij had nog nooit gebowld, maar in het tweede 
uur bleek hij naast damtalent ook bowltalent te hebben. Overigens is zijn bowlstijl, 
eerst hurken, dan hard naar de baan rennen, minstens even opvallend als zijn 
damstijl. Een toegevoegde waarde voor de sport dus. Onze goedgevulde arbiter 
mocht er ook wezen. Met de eerste tien beurten bleek dat hij beter was in cake 
eten dan in bowlen. Daarna verbaasde hij velen door zijn scores op te bouwen en 
af te sluiten met zijn eerste twee strikes. Hierbij ging hij nog wel een keer onderuit, 
een mooi gezicht. >> 
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De laatste ronde had ik het in eigen hand, een goed gevoel. Mike had een punt 
meer dan ik. Robert-Jan had net zoveel punten als ik en Arjen had er een minder. 
Robert-Jan moest tegen Mike. Arjen tegen Joël. Ik moest tegen Johan Verboom. 
Eerstejaars junior. Drie jaar geleden een ukkie, inmiddels een kop groter dan ik 
(nou is dat geen prestatie, maar toch). 
 
Johan speelde als een echte nuchtere Zegvelder. Plan zoeken en zetten, net als 
dorpsgenoot en kampioen junioren van vorig jaar Ernst-Jan de Bruijn. 
 

Stijn Tuytel 

 
Johan Verboom 

Mijn laatste zet was 36. .. - .. 1- 7 
met de bedoeling om op de volgende 
zet met (16-21) de stand te 
vereenvoudigen, omdat ik geen heil zag 
in  het  doorspelen  van  de  stand,  ook  
niet na 36. .. - .. 11-17. 
 
Johan speelde in de diagramstand 
37. 39-34  

Tsjakka! Ik was door naar de finale. 
 
Na vier ronden had ik dit verloop van 
het toernooi niet verwacht. De laatste 
drie potten gewonnen. Maar de manier 
waarop ook. Het spel  was  dramatisch. 

Zo’n toernooi kan dan toch in een split-second worden bepaald. Als ik gewonnen 
had van Arjen, stonden de zaken er heel anders voor. Maar misschien miste ik 
dan ook de drive om de rest te winnen. Dat was ik wel de laatste potten: op de 
goede momenten scherp. Dat is het enige positieve, maar ook het belangrijkste. 
 

Mike werd met tien punten eerste. 
Arjen had na zeven ronden evenveel 
punten als Robert-Jan (8), ook 
evenveel winstpartijen, maar Arjen 
ging door omdat hij van de nummer 
twee had gewonnen.   En    dat was 
ik. Wat een toernooi. Een opmerkelijk 
maar leuk gastgezin. Aardige 
personen in de halve finale, 
waartegen aardige potten werden 
gespeeld en achteraf gezien aardig 
wat punten tegen werden behaald. 

Eindstand HF NK Junioren + = - P 

1. Mike Koopmanschap 4 3 0 11 

2. Stijn Tuytel 4 1 1 9 

3. Arjen Timmer 2 4 0 8 

4. Robert-Jan van den Akker 2 4 0 8 

5. Joel Palmans 1 4 1 6 

6. Dennie van Dijk 1 3 2 5 

7. Johan Verboom 1 2 3 4 

8. Arno Bos 0 2 4 2 

 

 
Maarja, nu eerst een biertje. Stijn Tuytel 
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HF FINALE NK ASPIRANTEN 2006 

IN WAPENVELD 
 
Maandag 1 mei begon de halve finale in Wapenveld. Het werd gehouden bij een 
voetbalvereniging dus na elke partij konden we gaan voetballen. Elke deelnemer 
had zich geplaatst via de provincie maar sommige hadden zich geplaatst omdat 
ze vorig jaar al meededen aan de finale dat waren: Frerik Andriessen, Zainal 
Palmans en Casper Remeijer. Hun waren ook de kanshebbers voor de eerste drie 
plaatsen. Ik was als zesde ingeschat. Eerst maakte ik kennis met de moeder van 
Maikel, want daar moest ik bij logeren. Toen kwam de opening met een heel 
verhaal over Wapenveld en van elke deelnemer een stukje. Daarna begon de 
eerste ronde. 
 
Ik moest tegen Casper Remeijer. Hij is van mijn eigen provincie dus ik ken hem al 
heel goed. Hij was ook één van de kanshebbers dus het zou een moeilijke partij 
worden. Hij maakte het mij ook wel heel moeilijk maar ik stond nog niet slecht. 
Later kreeg hij een schijf op veld 18 en toen stond ik al verloren. En hij nam 
daarna een doorbraak ( 2 om 2 ). Ik ben toen gaan voetballen totdat Maikel klaar 
was. Toen hij klaar was ben ik met Maikel naar huis gegaan. Ik kende hem toen 
nog niet. Die dag maakte ik eerst een beetje kennis met zijn gezin enz. Die avond 
hadden we op de clubavond een sneldamtoernooi. Ik werd dertiende. 
 
De volgende dag moest ik als eerst tegen Sjoerd. Ik kende hem al van ’t NK 
pupillen 2005. De hele partij stond ik beter. Op het einde nam ik een offer van 
Dussault. Die was wel goed alleen ik had nog maar 3 minuten en toen dacht ik 
een combinatie te zien alleen er ging een schijf weg en het was fout. Ik kon toen 
meteen opgeven. Dat was wel heel jammer want ik heb twee punten laten liggen. 
We zijn toen weer gaan voetballen. 
 
Daarna moest ik tegen Jan van Dijk hij haalde tijdens het voetballen iedereen 
neer vooral mij omdat ik de jongste ben. Ik vond dat ik de hele partij slecht stond. 
Ik had m’n stand op het einde helemaal verkeerd ingeschat. Het was gewoon een 
remise stand maar ik nam een te dure doorbraak. En toen verloor ik alweer. We 
moesten snel naar huis omdat we om 7 uur moesten verzamelen om te gaan 
lasergamen. 
 
We hebben snel gegeten en zijn naar de Rots ( de verzamelplaats ) gerend. Ik 
wist eerst niet wat lasergamen was. Maar toen we in het bos aan kwamen legde 
een man het allemaal uit. Ik zat in een team met: Zainal, Jan en Maikel. De eerste 
twee keer verloren we. De tegenstanders gingen met z’n alle op de jongste (ik 
dus), maar de derde keer moesten we vlaggen veroveren. Ik ging eerst in een 
kuiltje 7 min slapen ofzo. Ttoen rende ik naar hun plaats om de vlag te veroveren. 
Ik verloor daarmee wel levens maar we hebben we wel gewonnen.>>
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De laatste keer deden ze mij na en toen verloren wij weer. Het was wel heel erg 
leuk. Ik vond dat de leukste nevenactiviteit.  
 
Woensdag zouden we één partij spelen en dan hadden we ’s middags vrij. Ik 
moest tegen Arfidah. Het ging best wel slecht. Ik werd helemaal vast gezet en  
moest op een gegeven moment een schijf offeren om nog een beetje door te 
kunnen spelen. En ik kwam nog een beetje in een normaal spel. Ik had allemaal 
remisevariantjes gevonden en het  was uiteindelijk ook remise geworden. Toen 
ben ik weer gaan voetballen. 
 
Frerik en Sjoerd hadden het over zwemmen, maar ik dacht dat ze een grapje 
maakte, want ik wou graag zwemmen en dat wisten ze. Maar het was geen grap. 
Erik heeft ons naar het zwembad gebracht en we zijn daar gaan zwemmen. Ik 
deed mee aan het schat zoeken. En ze gingen met de jongste (ik alweer) 
jonassen dat was niet zo leuk. Toen we klaar waren gingen we naar de familie 
Regterschot waar Jan en Zainal overnachten. Ik ben daar gaan tafeltennissen. 
Eerst won ik van Frerik. En Jan wou tegen de winnaar van ons. Eerst won Jan 
alles maar ik won de hele tijd van hem. We konden daar ook trampoline springen 
dat was ook wel leuk. Toen ik thuis kwam had Wilbert ( de broer van Maikel ) 
gekookt. Hij had die aardappelschijfjes gekookt. Ze leken een beetje op 
damschijven. Die avond zijn we gaan bowlen. Dat was heel leuk. De ballen waren 
wel zwaar, want een paar kleinere kinderen  naast ons hadden al die lichte ballen. 
De eerste keer was ik één na laatste geworden. En de tweede keer was ik derde 
geworden bij ons in de groep. Toen ik weer thuis was ben ik samen met Maikel 
een spel gaan spelen. Dat spel heet bubble trouble. We zijn er verslaafd geraakt 
en speelde het tot 11 uur. 
 
De volgende dag moest ik als eerst tegen Maikel. Daar sliep ik de hele week. Het 
was wel een leuke partij eerst nam ik een centrum omsingeling maar die moest ik 
eraf halen. Daarna stond ik veel beter in het centrum en nam ik een 
flankcentrumaanval. Ik stond heel erg gewonnen maar toen nam hij een 2 om 2 
ruil die ik niet had gezien en toen werd het nog remise. We zijn weer gaan 
voetballen. 
 
Daarna moest ik tegen Frerik. Ik hakte best veel eraf. We kwamen in een remise 
stand terecht. Ik trapte toen jammer genoeg in een zetje en ik kon opgeven. Toen 
alles klaar was zijn we weer naar de familie Regterschot gegaan, want  bij Maikel 
thuis moest alles klaar gezet worden voor de barbecue. Toen alles klaar was 
gezet bij Maikel thuis kwam Marielle (de zus van Maikel) ons ophalen met de 
auto. Ze heeft net haar rijbewijs gehaald. Thuis bij Maikel kregen Sjoerd en Jan v 
Dijk ruzie. Jan trok de stoel onder Sjoerd vandaan. Toen gooide Sjoerd een 
bekertje suiker over Jan heen en toen ging Jan op hem liggen. Daarna zijn we 
gaan tafeltennissen. En even later ook nog gaan voetballen. Het was heel leuk. 
Toen iedereen weg was zijn we weer gaan bubble troublen. Het duurde wel een 
beetje lang.  

>> 
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De laatste dag moest ik mijn tas inpakken. Ik had geen zin om weg te gaan want 
het was heel leuk. We waren allebei een beetje laat. We kwamen om vijf voor half 
tien aan bij het sportpark alleen toen bleek dat de wedstrijd pas om tien uur 
begon. Toen het tien uur was moest ik tegen Zainal. Ik werd helemaal van het 
bord geveegd. Ik verloor ook best snel. Voor de sluiting kwam er nog iemand van 
de krant en die heeft foto’s gemaakt. 
 
Tijdens de sluiting was er ook nog iemand van Bolletje. Toen werd het toernooi 
afgesloten. Ik vond het wel een heel leuk toernooi en het was goed 
georganiseerd. (meneer) Erik deed ook heel hard z’n best. Dit is de eindstand: 
 
 
   Punten 
 1. Frerik Andriessen  11 
 2. Zainal Palmans 10 
 3. Sjoerd ten Brinke 9 
 4. Casper Remeijer 9 
 5. Jan van Dijk 8 
 6. Maikel van den Esker 5 
 7. Feroz Amirkhan 2 
  Arfidah Beset 2 
 

Groetjes Feroz Amirkhan 
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FINALE NK PUPILLEN 2006 

 IN HUISSEN  (DOOR CONALL SLEUTEL) 

 
In de halve finale in IJsselstein werd ik vierde en daarmee plaatste ik me voor de 
finale in Huissen. In Huissen zit ik nu ook op de CPT-training van Alex Mathijsen. 
Eerst was er een toespraak van de burgemeester en daarna werden alle spelers 
voorgesteld door Alex Mathijsen. Van alle spelers liet hij op een beeldscherm een 
fragment zien. Daarna moesten we loten. We waren met 18 deelnemers. 
 
De eerste partij moest ik tegen Maarten de With. In IJsselstein had ik al gespeeld 
tegen Maarten. In het midden van de partij nam hij een voorpost op veld 28. 
Daarna heb ik naar de rechterkant gespeeld en ik kon de voorpost afruilen. Na 
veel geruil had zwart aan de rechterkant schijven op 31, 16 en 18 en wit had zijn 
schijven op 36, 27 en 22. Later trapte ik in een stomme één om twee en ruilde ik 
tot we in het eindspel kwamen. Daarna had ik nog een plakker en daarna was het 
remise. Na de partij zei hij dat ik schijfwinst had gemist! 
 
De tweede dag moest ik tegen Jos Plijter. Ik had al eens eerder gespeeld tegen 
hem via damserver en toen verloor ik. Nadat er veel geruild werd in de opening 
kwam ik een schijf achter. In het einde van de partij nam ik een doorbraak om nog 
remise te halen. Hij dwong me om een dam te halen, deze werd afgepakt en ik 
verloor. 
 
De middagpartij ging tegen Arwin Lammers. Hij was vorig jaar bij de welpen 
Nederlands kampioen sneldammen geworden. In de partij had hij een slechte 
schijvenverdeling aan zijn lange vleugel. Later in de partij won ik een schijf, zette 
hem vast en won. 
 
Deze dag was er de eerste nevenactiviteit bij de scouting. We gingen levend 
stratego spelen. Het was een leuk spel, maar ook vermoeiend en pas om tien uur 
waren we weer terug. 
 
In de vierde ronde moest ik tegen Rik Verboon. Bij de scouting zei Rik dat hij mijn 
beste vriend was en of hij de punten cadeau kon krijgen. Alleen voor 500 euro zei 
ik. Tot de 41e zet ging het goed, maar toen maakte ik een grote fout. Ik trapte in 
een twee om drie naar dam en gaf op. Daarna hebben Rik en ik nog gekeken of 
het remise had kunnen worden. Tijdens de partij tegen Rik kwam Martin ook even 
kijken. We hebben de partij na afloop geanalyseerd. 
 
De ronde hierna moest ik tegen Pepijn van den Brink. Nadat hij makkelijk een 
schijf won en de velden 22, 23 en ook nog 24 bezette kon ik een schijf 
terugwinnen omdat daarachter geen verdediging was. Daarna won ik nog een 
schijf en later het eindspel. >> 
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Tijdens de analyse liet Martin me zien dat ik een drie om vijf gemist had. Ik ben 
die avond niet mee gegaan met pizza eten. 
 
De volgende dag moest ik tegen Ricardo Prins. Ik nam een Hooglandaanval (las 
ik later in de analyse op internet), die ik later weer afruilde en werd op het eind 
helemaal vastgezet. 
 
Na deze partij moest ik tegen Geoffrey de la Fonteyne. Ik had hem in een 
hekstelling, maar te weinig schijven aan de andere kant. Hij ruilde in het midden 
af, offerde er één om naar dam te gaan en ik verloor opnieuw. Ik hoor dat ik 
onbegrijpelijke zetten heb gedaan. Er was deze avond ook zaalvoetbal wat de 
laatste nevenactiviteit was. Dit was erg leuk. 
 
De laatste dag van het NK werd er één ronde gespeeld. Ik moest tegen Yael 
Samanter en nadat ik een schijf had gewonnen had de klungel de uitslag al 
opgeschreven terwijl de partij pas halverwege was. Aan het einde van de partij 
won ik nog een schijf en hij gaf op. 
 
Er werden ook demonstraties gegeven door Johan Krajenbrink. Hierna was de 
prijsuitreiking. Eerste werd Rik Verboon en tweede Martijn de Leeuw en derde 
Heike Verheul. Deze gaan allemaal naar het Europese kampioenschap in Tallinn. 
Zelf kregen we ook allemaal een beker, twee damboeken en nog een cadeaubon.  
Ik ben zelf 12e geworden. Het was een heel leuk toernooi. Jammer dat ik volgend 
jaar geen pupil meer ben. 
 
 
Hier zijn fragmenten, die ik deels van de site van Huissen heb afgehaald. 
 

Fragment ronde 1 
 

Een centrumaanval over veld 23 kan 
sterk zijn, maar dan moeten de 
formaties goed zijn. Wit had zojuist 

Conall Sleutel ...1 

 
Maarten de With ...1 

17. 29-23 18x29 18. 34x23  
gespeeld. Conall miste nu (en ook een 
aantal zetten later) schijfwinst door    
19-24!. 

 
>> 
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Jos Plijter 

 
Conall Sleutel 

Fragment ronde 2 
 

Hoewel Conall al snel een schijf 
achterkwam, wist hij nog tot een 
eindspel   te   komen.   Zwart   had   als  
laatste zet  52. 43-49!  gespeeld. 
Nu kan Conall niet dam halen, dus 
speelde hij  53. 33-28. Nu maakte zwart  
het af met 53. .. - .. 49-16! 
54. 7-  1 19-23! en zwart won. 

 
Rik Verboon ...2 

 
Conall Sleutel ...0 

 
Fragment ronde 4 

 
Conall maakte een ernstige fout met 
41. 37-31. Rik profiteerde daar  

dankbaar van met 41. .. - .. 18-22 
42. 28x17 23-29 43. 34x23 19x48. 

Conall had 41. 28-22 18x27 
42. 32x21 16x27 43. 37-32  

met remisekansen moeten spelen. 
 

Pepijn van den Brink ...0 

 
Conall Sleutel ...2 

 
Fragment ronde 5 

 
Eerder in de partij had Pepijn 
gemakkelijk een schijf gewonnen. Hij 
ging met zijn schijven echter veel te ver 
naar voren, raakte de schijf weer kwijt 
en hield een moeilijke stand over, 
waarin Conall hem opnieuw een schijf 
afhandig maakte. In de diagramstand 
forceerde Conall de winst door 

45. 23-18 13-19 46. 18-12 Pepijn 
dacht nu een ingenieuze oplossing te 
hebben gevonden met  46.   ..-..   11-16 

47. 12x  3 19-23 maar wit trapte niet in de val en sloeg 48. 22x11 23x43 
en nu 49. 3-25 16x 7  
 
Conall had de partij echter eerder al winnend af kunnen sluiten: 

>> 
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Zwart moet uitkijken dat hij schijf 27 niet 
verliest. Hij speelde hier 

Pepijn van den Brink ...0 

 
Conall Sleutel ...2 

38. .. - .. 30-35??,  
waarna Conall met 39. 40-34?  
vervolgde. Conall kan hier direct  
winnen door de plakker 39. 38-32! 

 
Conall Sleutel ...0 

 
Ricardo Prins ...2 

 

 
Fragment ronde 6 

 
Zwart moet veld 24 onder controle zien  
te krijgen. Na 41. .. - .. 17-22? 
speelde Ricardo volgens de wetten van  
de omsingeling 42.   33-29! 22x31 
43. 36x27 3- 9 (ook andere zetten  

verliezen) 44. 27-21 6-11 45. 21-16 11-17 46. 35-30!  
Alle witte zetten zijn even sterk als fraai.  

 
Fragment ronde 8 

Conall Sleutel ...2 

 
Yael Samanter ...0 

Na   20.   .. - ..   14-20  volgde 
21. 30-25? 19-24! 22. 25x14 24x42 
23. 48x37 9x20 met schijfwinst. 

Conall maakte de partij vervolgens 
perfect af. 

 
Conall Sleutel - Rick Verboon 

Conall Sleutel 
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JUNIOREN DCIJ KAMPIOEN NH 

PUPILLENTEAM REDT HET NET NIET 
 
Op zaterdag 20 mei werd in Purmerend het Noord-Hollands kampioenschap voor 
jeugdteams gehouden. DCIJ was met twee teams vertegenwoordigd. Het 
juniorenteam bestond uit Stijn Tuytel, Jan-Maarten Koorn en Feroz Amirkhan (die 
pas eerstejaars aspirant is). Het pupillenteam bestond uit Conall Sleutel, Berrie 
Bottelier, Vince van der Wiele en Rick Hartman (die nog welp is). Het 
juniorenteam speelde twee wedstrijden tegen SNA, dat het enige andere 
juniorenteam was. De pupillen waren ingedeeld in een poule van vijf (waarbij één 
team van SNA een welpenteam was).  
 
Het juniorenteam wist uiteindelijk nipt kampioen te worden. Stijn en Feroz wonnen 
hun eerste partij. Jan-Maarten verloor onnodig in een goede stand. De tweede 
wedstrijd had SNA zijn opstelling veranderd en kreeg Feroz een zwaardere 
tegenstander. Stijn won al vrij snel, maar Feroz en Jan-Maarten wisten niet het 
bevrijdende derde punt te halen. Hierdoor waren DCIJ en SNA precies gelijk 
geëindigd en werd er naar de score aan het hoogste bord gekeken. De twee 
overwinningen van Stijn aan het eerste bord waren genoeg om tot winnaar 
uitgeroepen te worden. De uitslagen waren als volgt: 
 

 DCIJ  SNA  
1. Stijn Tuytel - Mike Koopmanschap 2-0 
2. Jan-Maarten Koorn - Dave Blaker 0-2 
3. Feroz Amirkhan - Jos Brammer 2-0 

    4-2 
     
 SNA  DCIJ  

1. Jos Brammer - Stijn Tuytel 0-2 
2. Dave Blaker - Jan-Maarten Koorn 2-0 
3. Mike Koopmanschap - Feroz Amirkhan 2-0 

    4-2 

  >> 
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De pupillen begonnen met een lastige wedstrijd tegen Hiltex, dat bestond uit 
spelers die aan de halve finale van Nederland hadden meegedaan. Berrie, Vince 
en Rick kwamen nog wat tekort tegen dit team en kopman Conall redde de eer 
door te winnen, waarmee de eerste wedstrijd met 2-6 verloren ging. 
 
In de tweede ronde leek DCIJ op weg naar een overwinning tegen OG Den Ilp. 
Rick en Vince wisten te winnen en Berrie verloor. Conall kwam echter in de 
problemen tegen Rosa Vermeulen, maar Rosa wist niet de directe winst te vinden. 
Conall moest vervolgens in tijdnood snel naar een remisegaatje zoeken, maar 
ditmaal wist Rosa wel de winst te vinden. Hierdoor werd het 4-4. 
 
In de derde wedstrijd tegen de welpen van SNA moest er gewonnen worden. 
Berrie wist zijn eerste overwinning te boeken en ook Rick won. Hoewel Vince 
verloor kwam de overwinning niet in gevaar, aangezien Conall gedecideerd won: 
een keurige 6-2 overwinning dus. 
 
In de laatste ronde werd het erg spannend. Een overwinning tegen de pupillen 
van SNA zou genoeg zijn voor de derde plaats, die recht gaf op een plaats in de 
halve finale van Nederland. Berrie en Rick leken echter al snel te gaan verliezen. 
Berrie verloor dan ook, maar Rick knokte zich terug in de wedstrijd en miste 
uiteindelijk zelfs de winst. Toen Conall won waren alle ogen op Vince gericht. 
Vince wist twee dammen te halen en leek te gaan winnen, totdat het noodlot 
toesloeg. Op het moment dat Vince zijn tegenstanders’ dam kon vangen was hij 
iets te vlug. Hierdoor offerde hij zijn dam in plaats van een schijf en zijn 
tegenstander kon doorslaan, waardoor Vince met remise genoegen moest 
nemen.  
 

 
 
 

>> 



-31- 

Door de 4-4 tegen het pupillenteam van SNA was DCIJ precies gelijk met OG Den 
Ilp op de derde plaats geëindigd. Ook hier werd gekeken naar de score op het 
hoogste bord en door Conalls nederlaag tegen Rosa Vermeulen werd OG Den Ilp 
derde en DCIJ vierde, waardoor de halve finale van Nederland gemist werd. 
 

 
 
 
De eindstand was als volgt: 
 

 W  P Bpnt. 
1. Hiltex 4 - 6 23 - 9 
2. SNA pupillen 4 - 6 20 - 12 
3. OG Den Ilp * 4 - 4 16 - 16 
4. DCIJ 4 - 4 16 - 16 
5. SNA welpen 4 - 0 5 - 27 

*= door naar Hf NK op basis van resultaat hoogste bord 
 
Al met al heel jammer, maar Vince mag nog twee jaar meedoen en Rick zelfs vier 
jaar. De persoonlijke scores waren als volgt: 
 

  W  Pnt. 
1. Conall Sleutel 4 - 6 
2. Rick Hartman 4 - 5(!) 
3. Vince van der Wiele  4 - 3 
4. Berrie Bottelier 4 - 2 

 
 

Martin van Dijk 
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LAATSTE JACHT OP 

STUDENTENTITEL GEEN SUCCES 
 
Al jaren probeer ik in de voetsporen te treden van Marcel Kosters. Inmiddels heb 
ik vanaf de pupillen tot aan de senioren bij gewoon dammen of sneldammen een 
provinciale titel gewonnen. Een podiumplaats bij het NK heeft er echter nooit voor 
me ingezeten. Marcel daarentegen is al eens Nederlands kampioen geweest. Een 
aantal jaren geleden wist hij namelijk tijdens het Amsterdams Paastoernooi 
Nederlands studentenkampioen te worden. Aangezien ik in mijn vier reguliere 
studentenjaren Marcel nog niet heb kunnen evenaren, heb ik mijn studie nog voor 
een jaar gerekt om toch eens die studententitel te veroveren. 
 
Normaal gesproken is de inschrijving van het Amsterdams Paastoernooi al vrij 
vroeg gesloten, aangezien het maximum aantal deelnemers 44 bedraagt. Ook 
doen er altijd wel een stuk of acht studenten mee. Met 44 deelnemers in Café De 
2 Klaveren spelen is altijd gezellig, maar zit je altijd krap in de speelzaal. Zo was 
het altijd hoofdzaak om niet bij de laagste borden te belanden, aangezien je dan 
letterlijk onder de kapstok kwam te zitten. Dit jaar hadden echter slechts 24 
spelers zich voor het toernooi opgegeven, waardoor zelfs de spelers aan de 
laagste borden alle ruimte hadden. Er waren ook slechts drie studenten: Daniël 
Merkus, Arjen de Mooij en ik. Als ik nog eens studentenkampioen zou willen 
worden, dan zou het dit jaar toch moeten gebeuren… 
 
In de eerste ronde mocht ik direct tegen eerstejaars student filosofie Daniël 
Merkus. Aangezien er bij het Paastoernooi zeven rondes in vier dagen gespeeld 
moeten worden, worden er veel avondrondes gespeeld. Deze avondrondes 
beginnen om 19.30 uur en het speeltempo is 50 zetten voor de eerste twee uur en 
vervolgens nog een uur voor de rest van de partij. Daniël moest echter al om 12 
uur ’s nachts de laatste trein nemen, waardoor we overeenkwamen om met een 
aangepast speeltempo te spelen. Op een clubavond kan dit natuurlijk makkelijk, 
maar bij een officieel toernooi als het Paastoernooi moet de arbiter in ieder geval 
op de hoogte van het aangepaste speeltempo zijn. Stom natuurlijk dat we 
vergeten waren de scheids te informeren, maar uiteindelijk bleef het bij een 
waarschuwing (een 0-0 was ook een mogelijkheid geweest).  
 
Dan de partij: het was een vrij vlakke partij, waarbij ik het gevoel had iets minder 
te staan. Daniël zocht echter uiteindelijk zijn toevlucht aan de zijkant en ik zou 
toch wat meer met de volgende stand hebben moeten doen: 

>> 



-33- 

 

Ik had zwart en was hier aan zet. Ik had 
niet veel tijd meer, maar toch had ik 
hier wel wat beters kunnen verzinnen 
dan in  de  partij.  Aanvankelijk  wilde  ik  

Martin van Dijk 

 
Daniël Merkus  

43. .. - .. 19-24 spelen, waarop ik op 
44. 40-35 23-29! kan spelen met  

doorbraak. Ik was echter bang voor een 
witte omhelzing van mijn 
centrumschijven, wanneer wit schijf 48 
naar 39 brengt. Daarom speelde ik 
43. .. – .. 11-17 44. 40-35 3-  9 

(om  33-29  te voorkomen en er een 
tactisch grapje in te brengen) 
45. 35-30  

Martin van Dijk 

  
Daniël Merkus  

Nu nam ik, bang om ingeklemd te 
worden en met nog een paar minuten 
op de klok (we hadden afgesproken om 
60 zetten in 1:45 uur  te  doen)  speelde  
ik maar snel 45. .. - .. 14-20 
46. 25x  3 17-22 47. 3x28 23x41 
48. 21-17. Ik had hier 48.   ..-..   41-47  

kunnen spelen, om na de tussenloop 
17-12  remise te maken met  (18-22), 
(19-23)  en  (22-28).  Ik speelde echter 
48. .. - .. 18-23 en na het logisch  

ogende 49. 33-29    
( (41-47)  mag uiteraard niet) volgde 
49. .. - .. 7-11 50. 17x  6 41-47 

51. 29x18 47x  1 met remise als resultaat. 
 
De volgende dag mocht ik het opnemen 
tegen oud-pupillenkampioen Robin 
Vogelaar. Ik speelde dacht ik een voor 
mij bekende opening, maar mijn 
tegenstander bleek uitvoerig op deze 
opening getraind te hebben met zijn 
trainer Hein Meijer. Bang om overlopen 
te worden, stuurde ik aan op een 
passieve, maar open stelling. Toen 
Robin echter voor een m.i. verkeerde 
opzet koos, kon ik met wit naar een 
gunstig klassiek eindspel afwikkelen: 

Robin Vogelaar 

 
Martin van Dijk 

>> 
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Robin speelde in deze stand 37. .. - .. 4-  9? Nu kon ik met wit  
snel de klassieke velden veroveren: 38. 41-36 9-13 39. 33-28! en  
door het gat dat zwart op veld 9 laat vallen, kan hij schijf 28 niet aanvallen 
vanwege  25-20  en  43-39  met een vijfslag. Vervolgens kon ik schijf 36 naar 27 
brengen en bleef er een klassieke stand over, waarbij ik nog wel een kleine 
tempovoorsprong had. Robin probeerde vervolgens gebruik te maken van mijn 
tijdnood, maar vergat daardoor zelf naar een remisegaatje te zoeken. 
 

Robin Vogelaar 

 
Martin van Dijk 

 

Hier  moet  ik  met  wit  uitkijken  wat   ik  
speel. Zo is 45. 43-38? niet  
Aan   te   raden,    gezien    het    meest  
logische verloop 45. .. - .. 24-29 
En  nu  zou  ik  direct    28-22    moeten  
spelen, aangezien 46. 49-44 8-12 
47. 44-40 faalt op 47. .. - .. 29-33! 

Daarom speelde ik in de diagramstand 
45. 49-44 8-12 46. 44-40 24-29? 

meer kans biedt  (21-26) 
47. 40-34 29x40 48. 35x44 23-29 
49. 43-38 18-23 50. 44-39 12-17 

 
Robin Vogelaar 

 
Martin van Dijk 

Ik had de weerlegging van zwart op 
51. 39-33 wel gezien, maar had in de  

partij geen betere variant gevonden. 
Zwart  kwam  nog  dichtbij  een   remise  
door de wending 51. .. - .. 29-34 
52. 30x39 17-22 53. 27x10 21-27 
54. 32x21 23x34.    

Op dat moment had ik nog iets minder 
dan een uur om de partij uit te spelen. 
Aangezien ik geen directe winst kon 
vinden, ging ik verder met 
55. 33-29 34x23 56. 21-17.  

 
Misschien is deze stand remise, maar nadat mijn tegenstander op een verkeerd 
veld dam haalde, kon ik na 5,5 uur spelen afwikkelen naar een gewonnen 4-om-2 
stand. 
 
In de derde ronde moest ik met zwart tegen Herman van Westerloo. Ik speel 
graag tegen Herman, aangezien hij meestal iets teveel risico neemt en ik 
daardoor twee keer eerder al van hem gewonnen had. Ditmaal kwam ik niet zo 
fraai uit de Kellervariant, maar gaf Herman het initiatief weer weg: 

>> 
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Martin van Dijk 

 
Herman van Westerloo 

Aan zijn korte vleugel heeft wit wel 
vrijheid, maar ziet zijn lange vleugel er 
niet fraai uit. Toch moet ik mijn schijven 
aan mijn korte vleugel eens activeren. 
Daarom speelde ik in deze stand 
39. .. - .. 19-23? 40. 29x18 12x23. 

Wanneer wit hier direct 41. 31-27 
speelt, kan hij meteen goed omsingelen 
met waarschijnlijk winstkansen.  
Hij speelde echter 41. 43-39.  
Ik kon nog opstoten tot veld 28 (al 
vraag ik me achteraf af of het in 
tijdnood niet te riskant was), maar 
verder dan een gelijkwaardige remise 
kwam ik niet. 

 
Met een score van 4 uit 3 stond ik er goed voor in het studentenklassement. Mijn 
concurrenten konden nog wel volgen, maar hadden al minder weerstandspunten. 
Ik mocht in de vierde ronde echter aantreden tegen Hein Meijer, die na knullig 
schijfverlies in de opening in de eerste ronde van Leo Roosendaal verloren had. Ik 
heb veel tijd in mijn opening gestoken, maar kwam in een variant waarbij Hein er 
goed aan leek te doen om zich terug te trekken. Vervolgens liet ik me in een open 
stand helemaal wegtikken. Uiteindelijk gaf ik in de volgende stand op: 
 
Met wit kan ik alleen   Hein Meijer 

 
Martin van Dijk 

52. 38-32 28x37 53. 27-22 spelen. 
 
Wat ik daarna overhoud is een stand 
met allemaal randschijven. Ik vond het 
mooi geweest, nam aan dat Hein wel 
een winstgang zou kunnen vinden en 
gaf op. Eigenlijk had ik er nog goed 
voor moeten gaan zitten om er 
misschien nog een lelijke remise uit te 
halen, maar dat deed ik dus niet. 

In de vijfde ronde mocht ik met wit tegen Cock van Wijk. Aangezien het op de dag 
van de vijfde en zesde ronde traditioneel “bijltjesdag” is en ik in de opening voor 
allerlei combinaties uit moest kijken, besteedde ik teveel tijd aan de opening. 
 

>> 
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Cock van Wijk 

 
Martin van Dijk 

Ik kreeg voor mijn gevoel wel een 
goede centrumstand en hoopte in dat 
Cock, afgaande op zijn vorige zet     
(19-24)  zou vervolgen met 
32. .. - .. 13-19? waarna ik sterk  

34-29  kan spelen (misschien is  28-22 
net zo sterk) en bij bijvoorbeeld 

 ( 8-13)? 29x20 (25x14) 
35-30 ( 3-  8)? Met  42-38 mijn  

schijf op 30 laat staan om zo Cocks 
stand in te snoeren. 
Helaas voor mij speelde Cock 
32. .. - .. 12-17.  

 
Cock van Wijk 

 
Martin van Dijk 

 
Vervolgens kreeg ik in vliegende 
tijdnood veld 24 niet meer onder 
controle en leek ik te gaan verliezen. Ik 
speelde met de moed der wanhoop 
44. 38-33??!     

Cock durfde niet  (25-30) 
34x25 (14-20) 25x23 (18x38) 

te spelen, omdat hij dacht dat ik na het 
tegenoffer  39-33  nog remise kon 
halen. De stand moet echter genoeg 
zijn voor winst. 
Daarom speelde hij het logische 
44. .. - .. 18-23 waarop ik overging tot 
46. 35-30 24x35 47. 33-29 16-21 48. 29x20 21x32 49. 34-29 25x14 
50. 39-33 12-18 51. 31-26 32-37 52. 26-21 37-42 53. 21-16 42-48 

Cock van Wijk 

 
Martin van Dijk 

 
Op dit moment besloot ik toch maar 
54. 16-11 te spelen. Hier had zwart 
54. .. - .. 48-39! A)  kunnen spelen,  

waarna ik de afwikkeling 
55. 15-10 39x 6 56. 10- 5 6x50 
57. 29-24 19x30 58. 5x 7 zou 

moeten nemen. Zwart kan, mits hij de 
goede zetten vindt, de stand naar een 
overmachteindspel met een 
triktrakmotief spelen door schijf 4 
langzaam naar 25 te brengen en ervoor 
te zorgen dat schijf 36 niet verder dan 
veld 6 komt. >> 
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Door de zwarte dam uiteindelijk op veld 
1 te plaatsen. (zoiets als in het diagram 
hiernaast; neemt zwart de witte dam 
altijd af, waarna wit met schijf 6 geen 
dam kan halen). 
 
Dam 2.2 geeft echter aan dat wit na 

 

A) 54. 48-39 vervolgt met 
55. 11- 6 39x50 56. 29-24 50x22 
57. 24x13 18x  9 en dan zou zwart  

meer moeite moeten hebben om te 
winnen). 
Cock besloot in ieder geval om niet 
54. 48-39 te spelen en liet me vervolgens wel erg makkelijk remise halen. 

 
Van de schrik bekomen mocht ik het in de zesde en voorlaatste ronde opnemen 
tegen Jan-Pieter Drost. In een afwijking van de Stahlbergvariant kon Jan-Pieter 
een voorpost innemen, die ik niet goed kon aanvallen. Toch probeerde ik via een 
omweg iets te forceren, maar Jan-Pieter bleef rustig. Ik was het volgende van 
plan: 

Martin van Dijk 

 
Jan-Pieter Drost 

Ik had met zwart 31. .. - .. 3-  9 
gespeeld, waarmee ik hoopte dat wit 
horizontale dekking aan zijn voorpost 
zou gaan geven met 
32. 33-28 22x33 33. 39x28 14-19 
34. 40-35 19x30 35. 35x24 9-14 
36. 28-23 en nu 36. .. - .. 13-19! 
37. 24x13 8x28 38. 32x23 25-30! 

 
Martin van Dijk 

 
Jan-Pieter Drost 

 
Nu moet wit steeds rekening houden 
met de manoeuvre  (12-18)  ( 2-  8)  en 
(20-25)  en hoop ik aan wits korte 
vleugel door te gaan breken door wits 
schijf op 29 af te ruilen. Helaas voor mij  
speelt Jan-Pieter 32. 36-31.  
 
Vervolgens hoopte ik een aantal  zetten  
later via het tijdelijk offeren van schijf 22 nog iets aan wits korte vleugel te 
forceren, maar dat pakte verkeerd uit. >> 
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Uiteindelijk kon ik nog net voorkomen dat ik platgewalst werd en ontsnapte ik naar 
een 5-om-3 eindspel. Inmiddels was het half één ’s nachts en had Jan-Pieter nog 
circa een half uur om de partij te winnen. 

 
Martin van Dijk 

 
Jan-Pieter Drost 

 
 
Wit moet hier waarschijnlijk vervolgen 
met  62. 39-34  en vervolgens  49-35 
met allerlei dreigingen, maar speelt hier 
62. 49-38? Nu kon ik afwikkelen naar  

een 5-om-2 met twee dammen voor mij: 
62. .. - .. 37-48! 63. 38-43 15-20!? 
64. 24x15 25-30 65. 15-10 30-35 
66. 10- 5? en ik gaf op, omdat ik  

dacht dat op 66. .. - .. 35-40 
67. 43-32 48x46 68. 33-28 46x23 
69. 5x28 met winst voor wit zou  

volgen. Zwart slaat in plaats van 
(48x46)  echter los met  (48x37)! en wit 
moet  met  zijn  dam   slaan,   waardoor  

zwart nipt remise maakt. Daardoor moet wit na  66.  (35-40)  een tweede zwarte 
dam toelaten en mag wit vervolgens in de korte bedenktijd die hij nog had de 
moeilijk te vinden winst gaan zoeken.  
 
Wit had echter wel op een normale manier kunnen winnen, wanneer hij in plaats 
van zijn laatste zet  66. 33-28!  speelt. In dat geval kan  (35-40)  niet meer, 
aangezien dan wel winnend  43-32  volgt! Ook een zet als  (48-37)  verliest in dat 
geval door  43-48!  Zwart rest niets beters dan  (48-42),  waarna de stand na     
10- 4  en  43-49  gewonnen moet zijn voor wit.  
 
Toen ik onnodig opgaf, was het inmiddels één uur ’s nachts en kon ik mijn laatste 
trein niet pakken. Gelukkig waren mijn ouders zo vriendelijk om uit bed te stappen 
en me met de auto op te halen. Door mijn nederlaag kwamen de andere twee 
studenten een punt op me voor. Ik had echter wel veel meer weerstandspunten 
dan mijn concurrenten. Ik moest in de laatste ronde winnen van Iwan Kolf, terwijl 
Daniël Merkus en Arjen de Mooij niet mochten winnen van respectievelijk Andrew 
Tjon A Ong en Roep Bhawanibhiek. Vorig jaar had ik al tegen Kolf gespeeld en 
speelde ik dramatisch met remise als resultaat. Ook dit jaar wist ik niks tegen Kolf 
te bereiken en won Arjen al snel zijn partij, waardoor ik sowieso niet 
studentenkampioen zou worden. Ik won zelf met wat mazzel: 
 

>> 
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In deze stand, waarin ik met wit in ieder 
geval niets bereikt heb en mogelijk 
slechter sta, besloot ik opportunistisch 
te gaan spelen en te hopen dat mijn 
tegenstander zou happen: 

Iwan Kolf 

 
Martin van Dijk 

34. 48-42 8-12    
35. 44-40 12-18!?? Op zich een 

logische zet, waarmee zwart denkt na  
42-37  (17-22)!  wit te overspelen. 
Tactisch gezien is zwarts laatste zet 
echter een dubbele blunder. Ten eerste 
kan wit zijn heil zoeken in het dubieuze  
33-29  35-30  en  27-21.  Maar waar ik 
zelf op gehoopt had, was veel beter: 
36. 27-22! 18x27 37. 32x12 23x43 
38. 33-29! 24x33 39. 35-30 25x34 40. 40x49. Het schijvenaantal is  

weliswaar nog gelijk, maar ik dreig nu middels 26-21 en vervolgens 22-17 door te  
breken. Daarom offerde zwart een schijf met 40. .. - .. 11-17 
41. 12x21 16x27 42. 31x22 en de winst binnenhalen was een kwestie van 

techniek. 
 
Mijn winst zou voor de eindstand van het studentenkampioenschap echter geen 
gevolgen meer hebben, aangezien Daniël Merkus ook won. Aangezien Daniël 
veel meer weerstandspunten dan Arjen had, werd Daniël Nederlands 
studentenkampioen. Ik moest genoegen nemen met een derde plaats. Daarmee 
ging mijn laatste kans om studentenkampioen van Nederland te worden verloren. 
Of zal ik mijn studie nog maar met een jaartje rekken ……..? 
 

 Martin van Dijk 
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OPLOSSING RABOBANK 
 

47-41 (36x47) 26-21 (47x40) 45x36 (50x22) 36x11  
Hoe zwart ook slaat, wit wint altijd!!! 

 
 
 
 
 
 
 

 

ER WORDT NOG STEEDS 
GEDAMD IN DE MAAN!!! 

Café de Halve Maan 

Hagelingerweg 36 
Santpoort 

kom eens aan in 
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RECORD OPKOMST 

PAASTOERNOOI 2006 
 
Ieder jaar op Goede Vrijdag organiseren damclub IJmuiden en schaakclub Kijk Uit 
het traditionele Paas-dam-snelschaak-toernooi. Dit jaar werd alweer de 7e editie 
van dit toernooi georganiseerd. Maar liefst 42 leden, oud-leden en collega-
schakers en dammers van naburige verenigingen waren opgekomen om te 
strijden voor de paaseieren. Teams bestaande uit twee schakers en twee 
dammers bestreden elkaar. Schakers tegen schakers en dammers tegen 
dammers. Alleen schaker Patrick de Koning was bij de dammers gevoegd om de 
aantallen in evenwicht te krijgen. Dat dammen toch wel een ander spel is dan 
schaken ondervond Patrick aan den lijve: slechts twee remises waren zijn deel. 
 
Om zoveel mogelijk partijen te kunnen 
spelen kregen de denksporters ieder 
slechts zeven minuten per persoon. 
Zo'n korte bedenktijd is natuurlijk een 
garantie voor blunders. Die werden dan 
ook veelvuldig gemaakt. Vele 
damschijven en schaakstukken werden 
in de aanbieding gedaan en door de 
tegenstanders met graagte 
aangenomen. Maar dat mocht de pret 
niet drukken in de wetenschap dat de 
volgende partij weer nieuwe kansen 
zou bieden. 
 
 

 
Schaker Sjef Kesnar tegen Piet 

Lanser. Op de achtergrond dammers 
Piet Kok en Jack van Buuren. 

 
Kees de Boer tegen Wim Geels. 

Daarachter Joop Wind tegen Jan 
Apeldoorn. 

 
Uiteindelijk wist het team van Sinclair 
Koelemij beslag te leggen op de eerste 
plaats. De aanmoedigingsprijzen, 
bestaande uit six-packs exotisch bier, 
vielen ten deel aan het team van Jan 
Jansen. 

>> 
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Pl. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bord Punten 

1. Team Joop Wind  2 0 0 1 2 2 2 2 2 44 - 28 13 

2. Team Jesse Bos 0  2 2 1 2 2 0 2 2 41 - 31 13 

3. Team Wim Winter 2 0  2 0 2 1 1 1 2 40 - 32 11 

4. Team Jack van Buuren 2 0 0  2 2 2 1 1 0 38 - 34 10 

5. Team Ron Tielrooij 1 1 2 0  0 1 1 2 2 38 - 34 10 

6. Team Piet Kok 0 0 0 0 2  1 2 2 2 36 - 36 9 

7. Team Kees Pippel 0 0 1 0 1 1  2 2 0 33 - 39 7 

8. Team Jan Apeldoorn 0 2 1 1 1 0 0  0 2 32 - 40 7 

9. Team Cees van der Vlis 0 0 1 1 0 0 0 2  2 30 - 42 6 

10. Team Stijn Tuytel 0 0 0 2 0 0 2 0 0  28 - 44 4 

 
  W - P    W - P 

1. Team Joop Wind 36 - 44  6. Team Piet Kok 36 - 36 

 Sinclair Koelemij 6 - 10   Peter Hamersma 9 - 11 
 Joop Wind 9 - 11   Piet Kok 9 - 7 
 Kees de Boer 9 - 4   Sjef Kesnar 9 - 12 
 Harry van de Vosse 9 - 13   Kees van der Steen 9 - 6 
 André Kunst 3 - 6       

2. Team Jesse Bos 36 - 41  7. Team Kees Pippel 36 - 33 

 Harry Olivier 6 - 5   Sjef Rosier 9 - 1 
 Jesse Bos 9 - 15   Kees Pippel 9 - 12 
 Maarten Gouda 9 - 2   Ingmar Visser (topsc. schakers) 9 - 18 
 Feroz Amirkhan 9 - 15   Patrick de Koning 9 - 2 
 Andries Visser 3 - 4       

3. Team Wim Winter 36 - 40  8. Team Jan Apeldoorn 36 - 32 

 Will van de Laan 7 - 9   Lourens van Veelen 9 - 14 
 Wim Winter 9 - 8   Jan Apeldoorn 9 - 2 
 Hajo de Vries 9 - 11   Wim Geels 9 - 9 
 Leo Binkhorst 9 - 10   Nicole Schouten 9 - 7 
 André Kunst 2 - 2       

4. Team Ron Tielrooij 36 - 38  9. Team Cees van der Vlis 36 - 30 

 Dick Kruijff 9 - 10   Bouke Woudstra 9 - 5 
 Ron Tielrooij 9 - 4   Cees van der Vlis 9 - 6 
 Dick Wijker 9 - 15   Siebren Frolich 9 - 12 
 J.M. Koorn 9 - 9   Peter Pippel 9 - 7 

5. Team Jack van Buuren 36 - 38  10. Team Stijn Tuytel (poedelprijs) 36 - 28 

 Johan Buis 7 - 8   Jan Jansen 9 - 3 
 Jack van Buuren 9 - 9   Stijn Tuytel (topsc. dammers) 9 - 17 
 Piet Lanser 9 - 4   Johan van Velthuijsen 9 - 3 
 Koos de Vries 9 - 15   Kees van Nie 9 - 5 
 Andries Visser 2 - 2       

André Kunst 
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EINDSTAND  

PROVINCIALE ERE-KLASSE 
 

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

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

2. Purmerend ‘66 7  11 8 10 12 

4. Dam Combinatie Zaanstreek 4 5  11 11 11 

3. Damclub IJmuiden 2 2 8 5  9 3 

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

6. Ons Genoegen Den Ilp 2 4 5 13 5  
 

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

1. S.N.A.  8 11 11 10 11 8 19 111 - 49 

2. Purmerend ‘66 8  9 10 8 10 9 15 93 - 67 

3. Dam Combinatie Zaanstreek 5 7  7 9 10 9 10 80 - 80 

4. Damclub IJmuiden 2  5 6 9  9 11 9 9 67 - 93 

5. D.D.V. 6 8  7 7  10 9 5 72 - 88 

6. Ons Genoegen Den Ilp 5 6 6 5 6  8 2 57 - 103 

 
 

TOPSCORERS DCIJ 2 WEDS BORD + = - PNT GEM 
18. Ruud Holkamp 10 1,5 3 3 4 9 0,9 

19. Paul Smit 10 4,9 4 1 5 9 0,9 

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

40. Nicole Schouten 9 7,44 1 4 4 6 0,67 

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

45. Frans Elzenga 9 4,22 2 1 6 5 0,56 

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

50. Cees van der Vlis 4 3,5 1 2 1 4 1 

51. Piet Kok 4 7,25 1 2 1 4 1 

52. Elbert Holkamp 5 4 1 2 2 4 0,8 

58. Joop Wind 3 1,33 0 3 0 3 1 

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

69. Jan Apeldoorn 1 6 1 0 0 2 2 

71. Feroz Amirkhan 1 8 1 0 0 2 2 

76. Albert Roelofs 1 4 0 1 0 1 1 

83. Niet opgekomen 1 1 0 0 1 0 0 

90. Ron Tielrooij 4 2,25 0 0 4 0 0 
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DCIJ 1 – HET NOORDEN 
Ronde 3:  15 Oktober 2005. Uitslag  5-15. 

 

 IJmuiden  Het Noorden Groningen   

1. Kees Pippel (1355) - Tjalling Goedemoed (1385) 0 -  2  (9) 

2. Jesse Bos (1283) - Siep Buurke (1256) 1 -  1  (5) 

3. Martin van Dijk (1269) - Bert de Jong (1149) 1 -  1  (2) 

4. Stijn Tuijtel (1248) - Menno de Block (1096) 2 -  0  (4) 

5. Willem Winter (1284) - Jan van Meggelen (1293) 0 -  2  (3) 

6. Marcel Kosters (1193) - Maarten Kolsloot (1104) 0 -  2  (6) 

7. Harry van der Vossen (1075) - Roel Boomstra 0 -  2  (1) 

8. Albert Roelofs (1050) - Johan Sterrenburg (1356) 0 -  2 (10) 

9. Jacqueline Schouten (1104) - Paul Wijninga (1196) 0 -  2  (7) 

10. Cees van der Vlis (1081) - Martijn de Jong (1281) 1 -  1  (8) 

    5 -15  
 
We hadden onze dag niet. We waren wel zelfverzekerd van te voren, maar het 
lukte deze dag gewoon niet. De sterren zullen wel verkeerd hebben gestaan. 
 
Met  31-26  was er misschien nog iets 
van   terecht   gekomen,    maar    Harry  

Roel Boomstra ...2 

 
Harry van der Vossen ...0 

speelde 1. 31-27 en  
werd afgedroogd. 1. .. - .. 17-21 

2. 28-22 9-14 3. 35-30 24x35 
4. 22-17 23-28 5. 33x22 18-23 
6. 17x26 23-29 7. 34x23 19x48 
8. 39-33 48-30 9. 33-28 35-40 

10. 45x34 30x19    
 
En met twee schijven en een dam 
achter zag zelfs Harry er geen gat meer 
in. Dat was nummer 1 die verloor. 

 
 
 
Ik zelf was nummer 2 die verloor. Helaas kan ik er niets van laten zien. De partij is 
spoorloos verdwenen en ik kan me er ook niets van herinneren. Uit mijn 
geheugen verbannen. Verdrongen heet zo iets. 
 

>> 
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Marcel Kosters ...0 

 
Maarten Kolsloot ...2 

Met (23-28)  zou Marcel hier nog op 
remise mogen hopen, maar dat deed hij 
niet. Marcel speelde  ( 9-14)  en gaf na 
33-28 zijn tegenstander een hand. Dat 
was nummer 3 die verloor. 
 

Paul Wijninga ...2 

 
Jacqueline Schouten ...0 

 
Jacqueline was nummer 4 die verloor, 
maar had hier toch een aardig zetje 
kunnen nemen door 

37-31 (26x48) 25-20 (15x33) 
39x28 (23x32) 30-25 (48x30) 
35x  4  met winst. 

 
Albert Roelofs en Kees Pippel waren respectievelijk nummer 5 en 6 die verloren. 
Ons lichtpuntje was Stijn die als enige won. “Moet ik het dan helemaal alleen 
doen?” hoorde ik Stijn mompelen. 
 

Stijn Tuytel ...2 

 
Menno de Block ...0 

 
39-34 (29x40) 35x44 (24-29) 
33x24 (19x30) 25x34 (13-19) 
22x24 (20x49) Kusje voor Stijn. 

 
En zo wisten we onze plaats weer. 

 
 

Wim Winter 
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HARDERWIJK – DCIJ 1 
Ronde 5:  12 November 2005. Uitslag 12- 8. 

 

 Harderwijk  IJmuiden   

1. Joras Ferwerda (1011) - Kees Pippel (1355) 0 -  2  (4) 

2. Ruurd Wuestman (1194) - Martin van Dijk (1269) 1 -  1  (6) 

3. Maarten van Panhuis (1233) - Stijn Tuijtel (1248) 1 -  1  (5) 

4. Kees de Jong (1154) - Jesse Bos (1283) 1 -  1 (10) 

5. Niek Kuijvenhoven (1339) - Marcel Kosters (1193) 2 -  0  (1) 

6. Jan Hendrik Kok (1246) - Willem Winter (1284) 2 -  0  (8) 

7. Fred Elgersma (1115) - Albert Roelofs (1050) 2 -  0  (3) 

8. Jaap van Hierden (1137) - Joop Wind (1173) 2 -  0  (9) 

9. Ton Eekelschot (1103) - Harry van der Vossen (1075) 1 -  1  (7) 

10. Cor Koene (1161) - Cees van der Vlis (1081) 0 -  2  (2) 

    12 -  8  
 
Na deze wedstrijd begonnen wij toch een beetje somber te worden. 
 
Marcel verloor door 24-20 (15x24) Marcel Kosters ...0 

 
Niek Kuijvenhoven ...2 

29x  9 (  3x14) Als Marcel nu  
gewoon terug slaat met   (13x  4)   is  er  
niets loos. En nu 34-30 (25x34) 

43-39 (34x32) 33-28 (22x33) 
en  42-38  met slag naar 10. 

 
Jan Hendrik Kok ...2 

 
Wim Winter ...0 

 
In deze stand had ik de dreiging       
(29-33)  en  (23-28)  niet aan zien 
komen en in deze stand is er ook niets 
meer aan te doen. 
 

 
>> 
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Joop  speelde   30-25    en   verloor   na     Jaap van Hierden ...2 

 
Joop Wind ...0 

(18-22).    Na 16-11 (18-22) 
27x18 (29x16) 28-23 (19x28) 
30-24  was het remise geweest. 

 
Albert raakte in de opening op wel zeer 
eenvoudige wijze een schijf kwijt en 
verloor ook. Harry kwam nog een schijf 
voor, maar dat was onvoldoende voor 
de winst. 
 

 Cor Koene ... 0 

 
Cees van der Vlis ...2 

 
Cees heeft een geweldig seizoen 
achter de rug en kwam in deze 
droomstand terecht. 
 
Kees Pippel won ook. En Martin, Stijn 
en Jesse speelden remise. 

Wim Winter 
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VAD – DCIJ 1 
Ronde 7:  10 December 2005. Uitslag 12- 8. 

 

 VAD  IJmuiden   

1. Rob van Westerloo (1131) - Martin van Dijk (1269) 1 -  1  (1) 

2. Rob Pennekamp (1250) - Willem Winter (1284) 2 -  0 (10) 

3. Christian van der Schaaf (1256) - Joop Wind (1173) 1 -  1  (4) 

4. Jos Eggen (1234) - Kees Pippel (1355) 1 -  1  (3) 

5. Michel Horn (1187) - Cees van der Vlis (1081) 2 -  0  (6) 

6. Chris van Westerloo (1159) - Jesse Bos (1283) 1 -  1  (5) 

7. Hans Vermeulen (1185) - Albert Roelofs (1050) 2 -  0  (8) 

8. Arie Storm (1124) - Stijn Tuytel (1248) 1 -  1  (9) 

9. Herman van Westerloo (1219) - Harry van der Vossen (1075) 1 -  1  (7) 

10. Dirk van der Waal (1128) - Marcel Kosters (1193) 0 -  2  (2) 

    12 -  8  

 
 
Het zag er lang niet slecht uit, maar uiteindelijk kregen we toch weer klop. Het 
was voor mij trouwens het bewijs dat ik een dagje ouder wordt. Puur op conditie 
werd ik uitgeserveerd. Na 4 uur dammen moet je van mij niet veel meer 
verwachten. Ik zie het dan gewoon niet meer. (Van de zomer hardlopen, 
Wimpie!!!) 
   Dirk van der Waal ...0 

 
Marcel Kosters ...2 

Zwart speelt hier (16-21) 
26x17 (13-18) 22x13 (19x 8) 
30x10 (41-47) 33x24  

en hoe zwart er nu ook drie slaat (naar 
2 of naar 4), zwart staat verloren. Maar 
als zwart nu niet   (16-21)   had 
gespeeld en de rest wel, was het 
gewoon remise geweest. 
 
 

 
Zowel Cees van de Vlis als Albert Roelofs verloren onnodig in dunne standjes, die 
gewoon remise hadden moeten lopen. 
 

>> 
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Rob Pennekamp ...2 

 
Wim Winter ...0 

 

Onnodig was ik in dit standje terecht 
gekomen. En hier wist ik mijn dam op 
22 te plaatsen en kon meteen opgeven 
na  ( 7- 1)  en  ( 3- 9). 
 
Zelfs na  6- 1  was het nog remise 
geweest als ik het tenminste een beetje 
verstandig speel. Maar ja, we worden 
een dagje ouder. 
 

Arie Storm ...1 

 
Stijn Tuytel ...1 

Hier kon Stijn verliezen. (24-30) 
43-39 en dan  (17-21). 

 
Arie Storm ...1 

 
Stijn Tuytel ...1 

 
En hier kon Stijn winnen door 

26-21 (27x16) en  4x31. Nu kan 
zwart niet spelen met de schijven 28, 
29 en 30. Bijvoorbeeld   ( 2- 7) 

31-13 (29-34) 40x29 (30-35)   
13-  8 (28-33) 29x38 (35-40) 
en na 42-37 en 43-39 moet 

zwart nog meer schijven gaan geven om op dam te komen. 
 
De rest speelde gewoon remise. 
 

Wim Winter 
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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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INDELING NATIONALE COMPETITIE 
 
 
 

Indeling KNDB Hoofdklasse B 
 Club Plaats +/- KM. 

1. Den Haag Den Haag 65 
2. Damlust Gouda 65 
3. RDC Rijnsburg 55 
4. TDV Tilburg 135 
5. SNA Heerhugowaard 35 
6. PWG ’s-Gravenpolder 190 
7. Hiltex 2 Amsterdam 35 
8. Constant-Charlois Rotterdam 85 
9. DCIJ 1 IJmuiden 0 

10. Westland De Lier 80 
11. DC Dordrecht Dordrecht 105 
12. Van Stigt Thans 2 Schiedam 85 

 
 
 
 

Indeling KNDB 2e Klasse C 
 Club Plaats +/- KM. 

1. Hiltex 3 Amsterdam 35 
2. Zaanstreek 2 Zaandam 40 
3. SNA 2 Heerhugowaard 35 
4. Heemstede Heemstede 15 
5. DVSB 2 Soest 65 
6. Harderwijk 2 Harderwijk 100 
7. WSDV 2 Wageningen 110 
8. DES Lunteren 2 Lunteren 95 
9. Heijting Huissen 3 Huissen 135 

10. Lelystad Lelystad 85 
11. DCIJ 2 IJmuiden 0 
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AGENDA 
 

     
vr 26 mei 2006 Algemene ledenvergadering Damclub IJmuiden 
     
za 17 juni 2006 Noord-Hollandcup Den Ilp 
za 24 juni 2006 Open NK sneldammen voor jeugdteams 
     
za 1 juli 2006 NK Welpen 

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

     
vr 18 augustus 2006 Kerst de Jongtoernooi 
za 26 augustus 2006 Barbecue DCIJ 16.00 – 18.00 uur 
     
za 9 september 2006 Johan Kromhout Damtoernooi 
za 16 september 2006 Nationale Competitie 1

e
 ronde 

za 30 september 2006 Nationale Competitie 2
e
 ronde 

     
za 14 oktober 2006 Nationale Competitie 3

e
 ronde 

 28 oktober 2006 Nationale Competitie 4
e
 ronde 

     
za 11 november 2006 Nationale Competitie 5

e
 ronde 

za 25 november 2006 Nationale Competitie 6
e
 ronde 

     
za 9 december 2006 Nationale Competitie 7

e
 ronde 

za 30 december 2006 Oudejaarstoernooi DCIJ 
     
za 13 januari 2007 Nationale Competitie 8

e
 ronde 

za 27 januari 2007 Nationale Competitie 9
e
 ronde 

     
za 10 februari 2007 Nationale Competitie 10

e
 ronde 

     
za 3 maart 2007 Nationale Competitie 11

e
 ronde 

za 10 maart 2007 Nationale Competitie promotie/degradatie 
za 24 maart 2007 Nationale Competitie promotie/degradatie 
     

 
 
 

WEDSTRIJDAGENDA SCHAAKVERENIGING KIJK UIT 
Vr 02-06-2006 Algemene voorjaarsledenvergadering Kijk Uit    

Za 17-06-2006 Schaakmatch IJmond - Newcastle    

     
 
 

Het verschijnen van de volgende IJ’dammer is 13 oktober 2006. 
Kopij kunt u inleveren bij tot en met vrijdag 6 oktober (liefst eerder) bij: 

Jack van Buuren 
 

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

 

ijdammer@damclubijmuiden.nl  
 

(De oude e-mail adressen zijn niet meer in gebruik) 

mailto:ijdammer@damclubijmuiden.nl


 



 

 

 
 


