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INHOUD 

 
1 Bestuur 28 Feroz en Conall blijven in de race bij 
2 Inhoud  N-H kamp. aspiranten  Conall S. 
2 De Damnotatie uitgelegd 28 Conall sneuvelt in barrage om finaleplek; 
3 Van de voorzitter Wim W.  Feroz 4e in N-H  Martin v.D./Conall S./Feroz A. 
5 Daniël de Vreugd 29 Rick Hartman aan kop bij N-H  

 DCIJ-er van de maand  Jeugdcup  Martin v.D./Rick H. 
7 Uit de plakboeken van Dukel Jan A. 31 Feroz tweede in Van der Wiele 
8 Uit de onderlinge Jan A.  Jeugddamtoernooi Wim W. 

15 Vince en Rick delen eerste plaats bij 31 Feroz’ mooiste overwinning Jesse B. 
 paaseierentoernooi Martin v.D. 35 Op een winteravondje  Wim W. 

16 Stand onderlinge competitie Kees P. 36 Eerste t/m derde ronde plus finale  
18 Mutaties  Martin v.D.  bekerwedstrijden  Martin v.D. 
17 Paasdamschaaktoernooi  André K. 39 Debutanten onder de loep Jesse B. 
19 Fragmenten Stijn T. 39 De speelsterkte der IJmuidenaren  Jesse B. 
21 Het Kompas Oost, Anker en  47 Oplossing Rabobank 

 Kompas Zuid naar Nederland Wim  W. 48 R6 Westland - DCIJ 1  Wim W. 
22 Het Kompas Oost naar HF Ned.  Rick H. 50 R8 TDV - DCIJ 1  Wim W. 
22 Joris Ketelaars uit Soest wint  52 Eindstand KNDB Hoofdklasse B 

 Van der Wiele Jeugdtoernooi Wim W. 53 DCIJ 1 handhaaft zich in Hoofdklasse 
23 Redelijke start DCIJ'ers bij N-H  na overwinning Martin v.D. 

 kamp. aspiranten Conall S./Feroz A. 54 R6 Harderwijk 2 - DCIJ 2  Wim W. 
25 Jeugddammers maken het  56 Eindstand KNDB 2e Klasse C 

 Jacqueline Schouten lastig  Jesse B. 57 Agenda  
26 Rick Hartman welpenkamp. N-H: Dana   

 van der Wiele wint brons! Rick H./ Dana v.d.W.   
    

De Damnotatie uitgelegd 
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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 
 
Opgeofferd te worden is ook weer een nieuwe ervaring. Tijdens de bekerfinales van Noord-
Holland moesten we tegen het gesponsorde Volendam, waar Paul Oudshoorn meedeed. En 
wie moest er op het eerste bord tegen Paul? Ik dus. Zo zie je maar. Je hele leven blijf je leren. 
Ondanks mijn verlies wonnen we toch en werden we nog tweede, zodat we landelijke 
bekerwedstrijden gaan spelen. In het kwartet spelen mee Kees Pippel, Jesse Bos, Martin van 
Dijk en Stijn Tuytel.  
 
Het eerste heeft zich gehandhaafd op het allerlaatste moment door de barrage tegen het Friese 
Oerterp te winnen. Volgend jaar worden we sterker doordat de Haarlemmer Casper Remeijer bij 
DCIJ gaat spelen. Casper gaat behalve voor ons eerste ook onderlinge spelen. Een 
aangename versterking dus. Hopelijk worden we volgend jaar verschoond van 
degradatieperikelen. Ik kan ze missen als kiespijn. Het is niet dramatisch als we degraderen, 
maar niet goed voor de club. Het heeft altijd een weerslag. 
 
Het tweede heeft het goed gedaan. In de laatste wedstrijd werd het nog remise tegen het sterke 
Lunteren. Diverse jonge spelers staan te trappelen om mee te mogen doen in het tweede. Heel 
voorzichtig wordt al gedacht aan een derde, maar dat moeten we nog maar eens even zien. 
Zover zijn we nog niet. 
 
Op de onderlinge wordt het momenteel ook drukker. De wedstrijden op zaterdag zijn afgelopen, 
dus er wordt meer tijd vrijgemaakt voor de vrijdagavond. En er gaat steeds meer jeugd spelen 
tegen de volwassenen. Heel gezellig allemaal en ik zit te wachten op het moment dat de zaal 
vol raakt. Ik houd wel van luxeproblemen.  
 
Onze jeugd presteert uitstekend en gaat binnenkort allerlei landelijke wedstrijden spelen. Zo 
doet Dana van der Wiele mee aan het meisjeskampioenschap van Nederland en gaan Jelmer 
Gouda, Rick Hartman en Dana meedoen aan de Halve Finales welpen die op 14 april in 
IJmuiden georganiseerd gaan worden. 
 
De Van der Wiele Jeugdtoernooien op zondag zijn weer afgelopen voor dit seizoen en zijn weer 
een groot succes geweest. De jeugd komt er in grote getale op af. Door dit soort wedstrijden 
zijn er vele contacten met andere clubs. Ik noem alleen maar Hiltex en SNA, waar uitstekende 
contacten mee zijn en die contacten kunnen ons ook op ander niveau in de toekomst gaan 
helpen. Het levert ook veel publiciteit op, kijk bijvoorbeeld maar op www.damz.nl. Regelmatig 
word ik aangesproken in de damwereld en worden er vragen gesteld en opmerkingen gemaakt 
over de jeugdtoernooien. Prettig dat de familie Van der Wiele ons nog steeds sponsort. Ook fijn 
trouwens dat Nico van der Wiele alles kan. Laatst repareerde hij nog even een gebroken raam. 
Als hij nu nog lid wordt van de club en echt gaat dammen ben ik helemaal tevreden. 
 
Wat betreft ons gebouw zijn er momenteel weinig ontwikkelingen. Ik hoor tenminste weinig en ik 
heb nog een mooie verrassing voor de gemeente, want er komt nog een klaverjasvereniging bij 
op de zaterdagavond. Hun clubhuis is een paar weken geleden afgebrand en van belang was 
dat zij op zeer korte termijn weer konden starten. Het wordt dan een beetje schikken als het 
eerste speelt, maar daar komen we wel uit. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en hoe lastiger 
het voor de gemeente wordt om ons er uit te krijgen. 
 
 
 
 
 >> 
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Oud-voorzitter Jan Apeldoorn heeft inmiddels zijn boek uitgegeven in een zeer beperkt aantal. 
Heeft Jan dat nu goed gedaan of niet? Het is maar hoe je het bekijkt. Heel IJmuiden wil het 
lezen. Dus ik mompelde reeds vele malen dat hij moet zorgen voor een grotere oplage. Maar 
dat doet ie niet. Mijn boek heb ik gekocht en afgegeven in de familie en nooit meer terug 
gezien. Iedereen wil het lezen en ik krijg het gewoon niet terug. Dat ene boek gaat natuurlijk de 
hele vishal door. Nou ja, laten we het er maar op houden, dat als ik op 94-jarige leeftijd in het 
bejaardenhuis zit in Oud-IJmuiden ik mij er op kan beroemen dat ik nog een eerste druk 
collector’s item heb van Jan Apeldoorn en die heeft niemand anders. 
 
 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 

www.kapsalonyoussra.nl 
 

 
 
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 
 



 

-5- 

 

DCIJ-ER VAN DE MAAND 

 
Naam:  Daniël de Vreugd 
Geboren: zondag 19 november 1972 
Woonplaats:  Beverwijk 
 
Werk: Projectleider R&D bij Corus 
Andere damclubs: Beverwijkse Damclub 
Lid van D.C.IJ. sinds: juli 2006 
 
Hoe ben je met dammen in aanraking gekomen? Mijn vader damde altijd met 
 mij op jonge leeftijd. Meestal op zondag. 
 Urenlang, totdat ik een potje wist te winnen 
En met DCIJ?: Na een positieve ervaring met schooldammen ben ik 
 meegesleurd door een klasgenoot die tevens lid was van DCIJ. Op mijn 15e ben 
 ik gestopt. Zestien jaar later tijdens mijn vrijgezellenfeest hadden mijn vrienden 
 een simultaan georganiseerd. Geheel tegen het beoogde resultaat in wist ik met 
 mijn schijven – zelfs na het verplichte drinken van enkele pullen bier – nog 
 blindelings de juiste velden te vinden. Dat onoverwinnelijke gevoel was ik weer 
 snel kwijt nadat ik me vol goede moed had opgegeven bij een damvereniging 
 
Positieve punten van DCIJ:  Het verenigingsgevoel leeft hier nog! 
 Bovendien is er een grote inzet voor de jeugd 
Negatieve punten DCIJ/wat zou er nog beter kunnen? Een club met een 
 geschiedenis zoals DCIJ behoort niet thuis in de degradatiezone. 
 Het wordt weer tijd voor een aansprekende titel! 
 
Wat vind je het leukst aan dammen? De psychologische kant van het dammen: 
 de rust die tijdens een wedstrijd heerst, verraadt de innerlijke worsteling tussen 
 de tegen het kookpunt aan gestegen adrenaline en de benodigde opperste 
 concentratie 
Mooiste partij: Jaren geleden een remise tegen Richard Mooser, 
 toen één van de sterkste jeugdspelers van Noord-Holland  
Lastigste tegenstander: De klok 
 
Sterkste dampunt: Doorzettingsvermogen 
Zwakste dampunt: Concentratie 
Beste damprestatie: Dat ik na 20 jaar afwezigheid weer besloten heb 
 te gaan dammen 
Favoriete T.V.-programma: De Wereld Draait Door (Ned. 3 19:30) 
Favoriete film: The Acid House (1998) 
Favoriete gerecht: Verse sardines van de barbecue 
  
Over welke speler van de club zou je in de volgende 
IJ’dammer wat meer te weten willen komen? Jan Apeldoorn 
 
 Daniël, bedankt voor dit interview! 
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CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT 

Hagelingerweg 42, 2071 CJ Santpoort 
Tel.: 023 - 5384220  -  Fax 023 - 5384434 

Gezellig en sfeervol restaurant 
 
Apart afhaalbuffet 
Speciale gerechten 
Tevens gelegenheid 
tot het houden van recepties 

Geopend dagelijks van 
12.00 tot 22.00 uur 

ook op zon- en 
 feestdagen 

‘MANOR’ 
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UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL 
 
Het is van belang dat de damsport onder de aandacht wordt gebracht van het grote publiek. 
Damrubrieken, simultaanseances door sterke aansprekende grootmeesters, wedstrijdverslagen 
en nog een aantal propaganda-activiteiten dragen ertoe bij dat onze sport de aandacht krijgt die 
het verdient. In IJmuiden werd het nodige ondernomen om het spel bij de plaatsgenoten onder 
de aandacht te brengen. 
 
Voor voorzitter Kerst de Jong, die bruiste van energie, kon dat niet ver genoeg gaan. In de 
dertiger jaren stimuleerde hij de leden om, in navolging van Dukel, voor de meestertitel te 
strijden. Het absolute hoogtepunt was de organisatie van de ‘damzesdaagse’ waar de 
toenmalige wereldkampioen de Fransman Raichenbach, de Nederlandse kampioen Rainier 
Cees Keller, de kampioen van België Jaen Demesmaecker en Barend Dukel aan deelnamen. 
D.C.IJ. verkreeg er nationale en internationale bekendheid door. Maar er was meer. Barend 
Dukel, Henk Laros en Cees Suyk trokken het land in om simultaanseances te geven.  
 
Ook in IJmuiden lieten de D.C.IJ.-ers zich niet onbetuigd. Veel belangstelling was er voor de 
kwartetwedstrijden waaraan bedrijven, sportverenigingen en vriendenclubs aan deelnamen. 
Kort na de oorlog werden er op de pier en in de strandpaviljoens sneldamwedstrijden 
georganiseerd die veel belangstelling trokken van de badgasten. 
 

 
 
 
De foto toont Barend Dukel (op de rug gezien) in een wedstrijd op de pier tegen Henk de Boer. 
Puk Ligthart (met sigaret) volgt met belangstelling de verrichtingen. 
 
Misschien is het een idee, nu de aarde opwarmt en er alleen nog maar warme zomers in het 
verschiet liggen, om deze activiteiten nieuw leven in te blazen. 
 
 Jan Apeldoorn 
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UIT DE ONDERLINGE 
 
Het eerste fragment is uit de ontmoeting van 
Piet Kok (met wit) tegen Henk van Grumbkow. 

Henk von Grumbkow 

 
Piet Kok 

Piet heeft een geweldige stand opgebouwd  
en  moet  nu  toeslaan.  Hij begint goed met: 

50. 37-31! 26x37 51. 32x41  
Henk moet nu altijd een schijf inleveren. Er  

dreigt 22-18.   Op (13-19) 23x14 
(20x  9) wint 40-35.   

51.   ..  -  .. 21-26 52. 41-37?  
Fout, want met 40-35 (20-24) 

34-29 (  6-11) er is niet beter 
29x20 (25x14) 35x24  
en nu (11-17) 22x11 (13-18) 
23x12 (  8x  6) gaat  wit winnen. 

Na deze misser laat Henk in het vervolg zien 
dat hij sterk kan verdedigen. 

52. ..  -  .. 30-35 53. 22-17 35x44 
54. 39x50 13-19 55. 23x14 20x 9 56. 33-29 8-12 57. 17x 8 3x12 
58. 29-23 9-13 59. 34-29 13-18 60. 23-19 12-17 61. 19-14 18-22 
62. 28-23 22-27 63. 14-10 27-31 64. 37-32 31-36 65. 29-24 36-41 
66. 10-  4 25-30! 67. 24x35 41-47 68. 23-19 en het werd remise. 

         
    In de ontmoeting van Cees van der Vlis tegen 

Harry van der Vossen  kwam  laatstgenoemde  Harry van der Vossen 

 
Cees van der Vlis 

op het onzalige idee 19. ..  -  .. 12-17? 
Te spelen. Harry lijkt de laatste tijd het juiste 
spoor enigszins bijster te zijn. Cees, die 
nimmer een spoor van mededogen toont, liet 
de onverwachte kans niet onbenut en liet 
volgen: 

20. 34-30 25x34 21. 39x30 23x35 
22. 35-30 25x34 23. 27-21 16x27 
24. 32x25 en Harry gaf op. 

Kees van Nie 

 
 Jan Apeldoorn >> 

 
Bij mij (Jan Apeldoorn) gaat er de laatste tijd 
voortdurend wat mis. De leeftijd, gebrek aan 
concentratie of gewoon te weinig aanleg? Wie 
zal het zeggen? 
 
Tegen Kees van Nie ging ik voor de winst. 
Hier ga ik over tot het plaatsen van een lokzet. 

17. 39-34 En ja hoor Kees trapt in de  
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opengezette val. 17. ..  -  .. 24-30 18. 35x24 19x39 19. 28x10 39x28 
20. 32x23 21x41 21. 10-  4 18x29 22. 4x34 41-46 en er is geen enkel 

voordeel voor wit te behalen. Er dreigt  (25-30)  en  (15-20)  damafname. Tevens dreigt zwart 
eenvoudig de dam af te nemen met: (46-23) enz. Dag winstkansen. Mede door deze 
teleurstelling verloor ik later alsnog. 

      Tegen Cees van der Steen stond ik, na het 
door Cees ijzersterk gespeelde   26-21, op het 
punt op te geven. Maar ik zag nog één klein 
ontsnappingsgaatje. 

Jan Apeldoorn 

 
Cees van der Steen 

38. ..  -  .. 20-25 Als Cees nu met 
39-34 was gekomen had ik hem de hand 
gereikt en gefeliciteerd met zijn overtuigende 
winst. Maar zie, en laat dat voor een ieder een 
les zijn; Geef nooit te snel op. 

39. 21-17? 25x34 40. 39x30 16-21 
41. 27x  7 22x  2 Hierna werd de vrede 

getekend. Al met al wat was ik weer slim. Wel 
nee, puur geluk.  
Zwakke momenten, zij het wat minder, komen 
ook voor bij de sterkere spelers onder ons. 
“Speel maar gewoon op winst”, zeg ik altijd en 
voeg er nog aan toe: “Zij hebben ook maar 
gewone ouders”.  

Stijn Tuytel met zwart aan zet loopt tegen 
Martin van Dijk in een zetje wat hij er bij de 
pupillen probeert in te stampen.  

 
Stijn Tuytel 

 
 Martin van Dijk 
  

1. ..  -  .. 17-21? 2. 26x17 22x11 
3. 29-23 18x29 4. 28-23 29x18 
5. 39-34 20x29 6. 34x 1 2-  7 
7. 1x10 5x14 en met een houtje  

meer weet Martin wel raad. Nog even voor de 
duidelijkheid; ‘de hielslag’ heet de combinatie. 

 
Nicole Schouten 

 
Henk von Grumbkow 

In deze rubriek worden niet alleen blunders 
getoond. Een pittig zetje, een verrassende 
wending of een geniale positiezet mag er ook 
in. Nicole Schouten kan zo nu en dan flink, 
manmoedig, uithalen. Henk von Grumbkow 
heeft net  39-34  gespeeld en stelt Nicole in de 
gelegenheid vernietigend toe te slaan. 

20. ..  -  .. 28-33 21. 38x20 23-28 
22. 32x23 18x47 23. 27x  9 3x25 

en de sympathieke Henk kan weer troost zoeken bij zijn muntjes. 
 >> 
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Willem  Winter  in bloedvorm? Gezien zijn resultaten in de onderlinge zou je zeggen “ja”. Maar 
door de beperkte bedenktijd heeft hij zeker tegen mij wel wat voordeel. Toen de diagramstand 
was verkregen, liepen de jeugdtrainers wat hoofdschuddend en glimlachend langs mijn bord. 
Om mezelf enige moed in te praten vertelde ik de heren dat ik er wel uitkwam. Stijn lachte nu, 
maar de grijns op het gezicht van Martin sprak boek- delen.  38.  27-21  een lokzet die me 
remisekansen geeft. Maar Willem  trapte  er niet in, hij wilde winnen. Er kon volgen:  (18-22) 

21x12 (22-27) 32x21 (23x32)  
Wim Winter 

 
Jan Apeldoorn 

38x27 (24-30) 35x24 (20x49) 
12-  8 (13x 2) 21-16 (49x21) 
26x  6 en dit taxeerde ik op remise.   

 
Wim Winter 

 
Feroz Amirkhan 

      
Feroz, een dammer die niet vies is van zetjes, 
werd hier tegen zijn leermeester en chauffeur 
zelf bij de neus genomen. Als we  zo  allemaal  
tegen Willem spelen, krijgen we hem nooit uit 
het eerste tiental. 

 

32. 33-29? 23-28 33. 32x23 21x32 34. 37x28 12-18 35. 23x12 11-17 
36. 12x21 16x49. Als je dit ziet, wat moet ik dan altijd veel werk verzetten om  

aan een paar punten te komen. 
      Jan Apeldoorn 

 
Koos de Vries 

 

Tegen Koos de Vries kwam maar weer eens 
aan het licht welk een kluns ik ben in het  

eindspel. Met de zet: 46. ..  -  .. 21-27 
ga ik de goden verzoeken. Maar wat wil je als 
er een remise in het verschiet ligt. 

47. 28-22 Nog is er geen man  
overboord want na:    (18-23) 

29x18 (19-24) 22x31 (24-29) 
31-26 (29-34) 39x30 en (25x34) 

is er geen winst meer aanwezig. 
Maar ik zag het weer eens beter. 

47. ..  -  .. 19-24? 48. 22x 2 24x44 
49. 43-39 44x33    

Het afwerken naar de winst is aan Koos, die 
kort daarvoor een enveloppe met onbekende 
inhoud van de voorzitter aangereikt  kreeg   en   
daarvan  op  vakantie gaat, wel toevertrouwd. 50. 2-16 27-31 51. 16-43 25-30 

52. 43x25 33-38 53. 30-48 en moegestreden gaf ik op. >> 
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    Jesse heeft zijn doel, een betere stelling, al 

min of meer bereikt. Maar hij wilde kennelijk 
vroeg naar huis want hij hoopte dat Conall, 
met zwart aan zet, met   (14-20)  of nog liever 
met  (15-20)  zou vervolgen. Op   (14-20)   zou   

Conall Sleutel 

 
Jesse Bos 

 

26-21 (17x37) 41x21 (16x27) 
36-31 (27x36) 47-41 (36x47) 
38-32 (47x24) 30x19 met een 5 

klapper aan het slot volgen. 
 
Maar Jesse heeft een lichte neiging tot 
sadisme omdat er na (15-20) met dezelfde 
combinatie aan het eind een 6 klapper uitrolt. 
Die knapen hebben nooit genoeg! 
 

Feroz Amirkhan 

 
Paul Smit 

Paul Smit staat weliswaar een houtje achter, 
maar dat komt mettertijd wel weer terug. 
Ernstiger is zijn laatste zet  49-44?  Feroz 
profiteerde niet van het aanbod en speelde         
26.  24-29   Paul toonde later aan dat Feroz   
gewonnen  spel  verkregen  had  
na: (32-37) 41x21 (22-27) 

21x32 (24-29) 33x22 en (17x50) 
    

Piet Kok 

 
Rien Hühl 

 

    
Rinus Hühl heeft door sterk positiespel tegen 
Piet Kok een prachtige stand opgebouwd. 
 
Piet aan zet zag niets beters dan met: 
32.  ..  -  ..  22-27  een houtje te offeren. 
In de stand die nu ontstaat, is zwart natuurlijk 
kansloos. Daarom was het beter om d.m.v. 
een combinatie  te  redden  wat  er  te  redden  
valt. Dit was mogelijk door: (24-29) 

33x13 (22x33) 38x29A (25-30) 
35x24 (12-18) 23x21 (16x40) 

en zwart heeft reële kansen op een punt. 

Op A  39x28 komt (25-30) 35x24 en (20x  9).    
        

Het afgebeelde fragment op de volgende bladzijde is uit de partij die Kees Pippel uitvocht met 
Harry van der Vossen.  
 
Tot nu toe heeft Harry goed stand gehouden en er gloort een remise aan de horizon. Harry aan 
zet speelde: 
 >> 
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1. ..  -  .. 27-32? En was er van  Harry van der Vossen 

 
Kees Pippel 

overtuigd dat Kees geen goed tempo 
voorhanden  had.  Maar  dat  had  Kees  
wel met: 2. 50-44! En 
Harry kon hierna gelijk opgeven. Analyses van 
hoe het wel gemoeten had helpen dan niet 
meer. Dat je ooit nog eens zo’n  stand op het 
bord krijgt lijkt mij onmogelijk. Wel kan het een 
goede les zijn om tot het einde alert te blijven. 
 
De bedoeling van deze rubriek is om mooie of 
interessante fragmenten te tonen. Maar met 
de laatste 2 fragmenten lijkt het meer en meer 
op het geven van wijze lessen. 
 >> 

Willem Winter 

 
Stijn Tuytel 

 
Stijn Tuytel heeft zojuist tegen onze alom  
gewaardeerde  voorzitter,  Willem  
Winter 20. 44-40 gespeeld. Willem  
vervolgde met: 20. ..  -  .. 18-23 

21. 29x18 22x13. Nu kwam de aap  
uit de mouw. 22. 33-28 en Willem gaf 
subiet op. Er volgt namelijk een damzet met: 

22. ..  -  .. 32x23 23. 30-24 19x30 
24. 35x24 20x29 25. 38-33 29x38 
26. 43x  3. Willem gaf veel te snel op  

want na nu: 26. ..  -  .. 14-19 
is het materieel weer in evenwicht en heeft 
zwart zelfs de betere stand. De lering  die  
men uit dit voorval  moet  trekken  is:  laat  een 

combinatie altijd uitvoeren. Opgeven kan altijd nog. 
 
Piet Kok levert na afloop van een partij trouw zijn notatiebiljet bij mij in. “Kijk maar wat je ermee 
doet” is dan de geijkte opmerking. Jesse Bos heeft het niet zo op mijn navorsingen die ik op de 
computer loslaat. Er is altijd wel wat te vinden. 

      Jesse Bos 

 
 Piet Kok >> 

Piet ( met wit) heeft zojuist 
28. 31x22 geslagen. Mijn machientje  

geeft nu het volgende verloop aan. 
28. ..  -  .. 13-18 29. 22x  2 21-27 
30. 32x21 23x45 Een logisch  

vervolg zal nu zijn: 31. 42-37 29x38 
32. 37-31 16x27 33. 2x43 45-50 
34. 43-32 50-28 35. 32x23 19x28 
36. 30x19 14x23  

met voordeel voor zwart. 
 
Misschien heeft Jesse deze afwikkeling gezien 
en wachtte hij tot er betere kansen kwamen. 
Dat was ook zo, want de winst kwam toch bij 
hem terecht. 



 

-13- 

Om deze rubriek te vullen vraag ik aan iedereen om een leuk partijfragment. Het mag een 
prachtige combinatie zijn of een blunder of een interessante wending. Niet iedereen gaat daar 
op in en dat is jammer. Maar als je aan Nicole Schouten vraagt of ze wat heeft krijg ik een 
uitgebreid verslag. 
 
Ik laat nu Nicole een beschrijving geven van haar partij tegen Rick Hartman. 
 
“In de onderlinge competitie speelde ik 3 maart tegen Rick Hartman. Rick is 10 jaar en 
welpenkampioen van Noord-Holland. Eén van de goede kanten van ‘Damclub IJmuiden’ is dat 
ze al jaren een consistent jeugdbeleid voert. Dat werpt nu zijn vruchten af. De oudste kinderen 
met veel talent spelen al mee met het tweede tiental, waar ze veel ervaring opdoen en kinderen 
die het goed doen spelen ook al mee in de onderlinge competitie. Natuurlijk met aangepaste 
speeltijd, want een jongen van tien hoort niet vier uur achter een bord te zitten. Hoewel ik hoop 
dat onze jeugdspelers allemaal goede dammers worden wil ik als volwassene toch liever niet 
verliezen van iemand van tien. IJmuidenaren zullen je daar je hele leven aan blijven herinneren. 
 

Wit Rick, zwart Nicole. 
1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4. 50-44 1-  6 
5. 32-28 19-23 6. 28x19 14x23 7. 31-27 22x31 8. 36x27  

Ik was blij met het ruiltje naar 27. Het bood mij een aanknopingspunt. In het vervolg van de 
partij probeerde ik de twee schijven op 29 en 27 te binden en  het  theoretische  voordeeltje  te 
vergroten. 8. ..  -  .. 10-14 9. 41-36 14-19 10. 46-41 20-25 

11. 37-32 5-10 12. 41-37 10-14 13. 33-28 17-22 14. 28x27 11x31 
15. 36x27 14-20 16. 38-33 19-24 17. 43-38 13-19    

(Een andere mogelijkheid is (25-30) 34x14 (23x43) 48x39 (  9x20) 
en de kroonschijf is weg. (red.) ) 18. 47-41 8-13 19. 41-36 6-11 

20. 37-31 11-17 21. 49-43 2-  8 22. 42-37 17-22 23. 48-42  
            

Nicole Schouten 

 
Rick Hartman 

23. ..  -  .. 12-17? Deze voortzetting  
is fout. De deskundigen om mij heen die nu 
druk analyseren terwijl ik dit opschrijf tonen 
aan dat winnen nog lang niet vanzelfsprekend 
is voor zwart in deze stand. Maar de tekstzet 
had op slag kunnen verliezen, werd me door 
de trainers van Rick duidelijk gemaakt.  
Men zie: 35-30 (24x35) 

33-28 (22x24) 27-22 (17x28) 
34-30 (25x34) 40x29 (24x33) 
38x29 (23x34) 32x  1 (maar  

niet al te snel getreurd Nicole: ook nu is er nog  
redding!  Als  zwart  nu  vervolgt  
met: (34-40) 45x34 (19-23) 

1x29 (20-24) 29x20 (15x24) 
is de partij waarschijnlijk nog wel te redden. 

     
De partij ging echter gewoon door, hoewel ik bij iedere zet nog beter mijn zetten controleerde. 

24. 31-26 27x31 25. 36x27 17-22 26. 26-21 22x31 27. 37x26 16x27 
28. 32x21 7-11 Die schijfwinst is natuurlijk leuk, maar de stand is daarna helemaal  

verbroken en dat wil ik niet, want winnen met één schijf voordeel is helemaal niet zo makkelijk. 
29. 21-16 8-12 30. 16x  7 12x  1  31. 26-21? 1-  7 (opnieuw ziet (23-28)  

er wel erg aantrekkelijk uit. Red.) 32. 21-16 3-  8 33. 38-32? Na 
deze zet kon ik een winnende damzet nemen: 33. ..  -  .. 18-22 34. 29x27 24-30 

35. 35x24 20x47.         >> 
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Rick ging hierna nog (te lang) door. Hij had duidelijk moeite met verliezen. 
 
Koos de Vries siste in mijn oor: “Kan je wel!” Maar ik wist dat ik deze keer aan verlies was 
ontsnapt.” 
 
Bij Piet is altijd wat te beleven. Dat is natuurlijk maar de halve waarheid. Bij iedereen doet zich 
wel eens wat voor wat de moeite waard is om op te nemen in deze rubriek. Een prachtige 
mogelijkheid deed zich voor in de partij van Piet tegen Jan-Maarten Koorn. 

            
Jan-Maarten aan zet had hier met     36-31 
een fraaie lokzet kunnen plaatsen. Piet moet 
nu maar in alle rust bekijken of hij dan over 
zou gaan met: (21-26). 
 
Piet kennende was dat niet ondenkbaar 
geweest. Het zit nu eenmaal in zijn natuur   
om elke winstkans aan te nemen. 

Piet Kok 

 
Jan-Maarten Koorn 

Maar nu volgt 
33-28 (26x37) 32x41 (23x21) 
41-37 (18x27) 39-33 (30x28) 
38-32 (27x38) 43x  1    uit! 

Dit is nou zo’n fragment waarom ik dammen 
zo leuk en interessant vind. 
 
Vanuit de diagramstand ging het verder met: 

36. 33-28 8-12 37. 22-17  
Jan Maarten gaat nu regelrecht op het winnen van een schijf af. Ook mogelijk was: 

34-29 (24x44) 35x24 (19x30) 28x26 (  9-14) 49x40 (30-35) 
22x13 (35x44) 43-39 (44x42) 48x37 met goede winstkansen voor wit. 

 
Piet, die als geen ander strijdend ten onder gaat, heeft ondanks zijn houtje minder nog een 
eindspel gehaald. Nog steeds beschikt Jan-Maarten over de beste papieren, maar dan moet hij 
een belangrijke eindspelwet in acht nemen. 

 Piet Kok 

 
Jan-Maarten Koorn 

57. 21-17? Met deze zet verspeelt hij zijn 
winstkansen; 22-17 leidt onherroepelijk tot 
winst.  
 
Even terug komen op die eindspelwet. Laat in 
dergelijke gevallen zoveel mogelijk schijven op 
het bord. Of, en dat is in dit geval niet reëel, er 
moet een directe winstgang op het bord 
komen. Al met al een partij waar nog veel van 
op te steken valt. 
 
Paul Smit vindt dammen pas interessant als 
het moeilijk wordt.  Bijna nooit zie ik bij hem 
een partij waar ik, als gewone sterveling, iets 
van begrijp. Maar soms heb ik het gevoel dat 
hij het ook wel eens allemaal niet snapt. 

 >> 
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Paul Smit 

 
Jesse Bos 

In de partij tegen Jesse Bos ging hij met zwart 
lelijk in de fout toen hij in de diagramstand 
vervolgde met: 

14. ..  -  .. 31-36? Jesse is in zulke  
gevallen niet te beroerd om zijn kansen dan te 
verzilveren. 

15. 23-18 12x32 16. 38x18 13x22 
17. 37-31 36x27 18. 30-24 20x38 
19. 43x  1.     

      
En Jesse kon na dit korte partijtje aan zijn 
hobby, het analyseren, beginnen. Zo werd het 
toch nog een latertje.   

Jan Apeldoorn 
 

 

VINCE EN RICK DELEN EERSTE PLAATS BIJ 

PAASEIERENTOERNOOI 
 
Hoewel een groot aantal jeugdspelers op dezelfde avond bij de senioren meedeed aan het 
paaseierentoernooi, werd er eerder op de avond ook bij de jeugd om de (chocolade)eieren 
gespeeld. Vince van der Wiele en Rick Hartman kwamen in hun onderlinge duel tot een 
puntendeling en wisten de overige wedstrijden te winnen, waardoor ze samen op de eerste 
plaats eindigden. Berrie Bottelier eindigde op korte afstand van het tweetal op de derde plaats. 
De eindstand: 
 

  W + = - P 
1/2 Rick Hartman 4 3 1 0 7 
1/2 Vince van der Wiele 4 3 1 0 7 
3 Berrie Bottelier 4 2 1 1 5 

4/5 Dana van der Wiele 4 1 0 3 2 
4/5 Peter Sintenie 4 0 2 2 2 
6 Willem van Schie 4 0 1 3 1 

 
 

 

 
 
 
Iedereen ging met de nodige chocolade-
eieren naar huis. 
 
 
 
 
 
 
 Martin van Dijk 
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TUSSENSTAND 

ONDERLINGE COMPETITIE 
Stand 30 maart 2007 

 
Pl. G Speler Totaal Gem. W + = - Pt. 
1. A Martin van Dijk 29975 1577,63 19 13 6 0 32 
2. A Wim Winter 27950 1270,45 22 11 6 5 28 
3. A Jesse Bos 23575 1571,67 15 11 3 1 25 
4. C Jan Apeldoorn 23375 935 25 5 11 9 21 
5. A Stijn Tuytel 23350 1297,22 18 8 7 3 23 
6. C Piet Kok 22225 1169,74 19 6 10 3 22 
7. A Paul Smit 20800 1040 20 7 5 8 19 
8. C Conall Sleutel 20675 984,52 21 6 7 8 19 
9. A Kees Pippel 19800 1414,29 14 9 2 3 20 

10. C Harry van der Vossen 19125 1125 17 7 4 6 18 
11. C Nicole Schouten 17125 1007,35 17 6 4 7 16 
12. C Jan-Maarten Koorn 15450 702,27 22 3 5 14 11 
13. C Cees van der Vlis 15425 1186,54 13 5 5 3 15 
14. C Koos de Vries 15225 1015 15 5 4 6 14 
15. C Leo Binkhorst 14450 1032,14 14 3 8 3 14 
16. C Feroz Amirkhan 13550 967,86 14 5 2 7 12 
17. C Kees van Nie 12375 825 15 2 7 6 11 
18. E Cees van der Steen 11125 741,67 15 2 4 9 8 
19. E Marcel Kosters 9300 1162,50 8 3 3 2 9 
20. E Vince van der Wiele 8675 1239,29 7 4 1 2 9 
21. E Henk von Grumbkow 7075 786,11 9 1 4 4 6 
22. E Bram van Bakel 6450 1075 6 2 2 2 6 
23. E Rien Hühl 5700 950 6 0 5 1 5 
24. E Rick Hartman 5450 681,25 8 1 2 5 4 
25. E Peter Pippel 4650 775 6 0 4 2 4 
26. E Ron Tielrooij 2900 1450 2 1 1 0 3 
27. E Jacqueline Schouten 2150 1075 2 1 0 1 2 
28. E Berrie Bottelier 2125 303,57 7 0 0 7 0 

 
Periodekamp. Groep A Groep C Groep E 
1e periode Martin van Dijk Jesse Bos Rien Hühl 
2e periode Paul Smit Koos de Vries Kees van Nie 
3e periode Jesse Bos Paul Smit Cees van der Steen 

 
 Kees Pippel 
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PAASDAMSCHAAKTOERNOOI 2007 
 
De IJmuidense denksportverenigingen Damclub IJmuiden en schaakclub Kijk Uit delen al sinds 
2000 hun clubavond en speelzaal in de voormalige Jan Ligthartschool. De samenwerking 
tussen beide verenigingen is optimaal. Dat blijkt onder andere uit de gezamenlijke organisatie 
van het jaarlijkse Paasdamschaaktoernooi op Goede vrijdag. Ieder jaar neemt de belangstelling 
voor dit toernooi toe. Dit jaar streed een record aantal van maar liefst 46 dammers en schakers 
om de felbegeerde eieren en de luxe bieren. 
 

Verdeeld over gemengde teams speelden de dammers en schakers in zeven minuten 
vluggerpartijtjes er lustig op los. Om de strijd niet al te ongelijk te maken speelden de 
denksporters van elk team tegen hun opponenten van dezelfde discipline. Het gezamenlijke 
resultaat van schakers en dammers van een team bepaalde echter de einduitslag. 
 

Dit jaar was het team onder leiding van 
dammer Joop Wind het meest gewiekst. Met 
gehaaide schakers als Dick Wijker, Sjef 
Rosier en Louwe Post, die topscorer onder 
de schakers werd, en taaie dammers als 
Henk von Grumbkow werd het 
Paaskampioenschap veilig gesteld. Het 
verschil met het team van Stijn Tuytel 
bedroeg twee matchpunten. Hoewel de 
dammers Kees Pippel en Jan-Maarten 
Koorn met een 89% score het beste 
presteerden van alle dammers, reikten hun 
teams niet verder dan een zesde 
respectievelijk achtste positie. 
 
De aanmoedigingsprijzen waren voor Cees 
van der Vlis en zijn team. Zijn team wist 
slechts één wedstrijd te winnen en eindigde 
op de laatste plaats. Hoewel er geruchten de 

 
Paaskampioen 2007. Van links naar rechts: 
Sjef Rosier (schaker), teamcaptain Joop Wind 
(dammer), Dick Wijker (schaker), Louwe Post 
(schaker) en Henk von Grumbkow (dammer). 

ronde deden dat sommige spelers met opzet verloren om de poedelprijzen in de wacht te 
slepen. Na afloop vertrok iedere deelnemer in ieder geval met een doos eieren naar huis. 
 

 TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + = - P Bordp 

1. Wind   2 0 2 2 1 2 2 1 2 6 2 1 14 44 - 28 

2. Tuytel  0  0 2 2 2 2 2 0 2 6 0 3 12 42 - 30 

3. Apeldoorn  2 2  0 2 1 1 1 1 2 4 4 1 12 39 - 33 

4. Van Dijk  0 0 2  0 2 2 1 2 2 5 1 3 11 43 - 29 

5. Van der Vossen  0 0 0 2  1 2 2 1 2 4 2 3 10 39 - 33 

6. Pippel  1 0 1 0 1  1 1 2 1 1 6 2 8 34 - 38 

7. Winter  0 0 1 0 0 1  1 2 2 2 3 4 7 33 - 39 

8. Kok  0 0 1 1 0 1 1  1 1 0 6 3 6 31 - 41 

9. Van Buuren  1 2 1 0 1 0 0 1  0 1 4 4 6 28 - 44 

10. Van der Vlis  0 0 0 0 0 1 0 1 2  1 2 6 4 27 - 45 

 >> 
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 D/S W - P Perc.  D/S W - P Perc. 

1. Team Wind   36 - 44 61% 6. Team Pippel   36 - 34 47% 

Joop Wind   8 - 7 44% Kees Pippel   9 - 16 89% 

Dick Wijker   9 - 7 39% Sinclair Koelemij   9 - 14 78% 

Henk von Grumbkow   9 - 14 78% Jelmer Gouda   9 - 2 11% 

Louwe Post   6 - 11 92% Guido de Waal   9 - 2 11% 

Sjef Rosier   4 - 5 63% 7. Team Winter   36 - 33 46% 

2. Team Tuytel   36 - 42 58% Wim Winter   9 - 10 56% 

Stijn Tuytel   9 - 12 67% Jan Bontenbal   9 - 13 72% 

Johan Buis   9 - 16 89% Nicole Schouten   4 - 6 75% 

Feroz Amirkhan   9 - 14 78% Maarten Gouda   8 - 2 13% 

Kees Giesberts   9 - 0 0% Conall Sleutel   5 - 2 20% 

3. Team Apeldoorn   36 - 39 54% 8. Team Kok   36 - 31 43% 

Jan Apeldoorn   9 - 4 22% Piet Kok   9 - 2 11% 

Andries Visser   6 - 6 50% Dirk de Waal   8 - 2 13% 

Frans Elzenga   9 - 14 78% Jan-Maarten Koorn   9 - 16 89% 

Han van der Moot   6 - 5 42% Hajo de Vries   5 - 4 40% 

Ingmar Visser   6 - 10 83% Arend Boer   5 - 7 70% 

4. Team Van Dijk   36 - 43 60% 9. Team Van Buuren   36 - 28 39% 

Martin van Dijk   9 - 12 67% Jack van Buuren   9 - 9 50% 

André Kunst   9 - 16 89% Peter Hamersma   9 - 13 72% 

Rick Hartman   9 - 4 22% Berrie Bottelier   9 - 2 11% 

Gregory van den Ende   9 - 11 61% Johan van Velthuijsen   9 - 4 22% 

5. Team Van der Vossen   36 - 41 57% 10. Team Van der Vlis  36 - 27 38% 

Harry van der Vossen   9 - 11 61% Cees van der Vlis   9 - 7 39% 

Dick Kruijff   2 - 3 75% Jan Jansen   9 - 3 17% 

Vince van der Wiele   9 - 8 44% Bram van Bakel   9 - 8 44% 

Dirk Geels   8 - 10 63% Siebren Frolich   4 - 2 25% 

Patrick de Koning   8 - 8 50% André Hennipman   5 - 7 70% 

 
 Kees Pippel en Jan-Maarten Koorn Topscorer Dammers met 89%. 
 Louwe Post Topscorer Schakers met 92%. 
 Team Wind kampioen Paasdamschaaktoernooi 2007. 
 Team Van der Vlis heeft de aanmoedigingsprijs in de wacht gesleept. 

 
 André Kunst 

MUTATIES 

   
Nieuwe leden: Bram van Bakel Melvin Claassen Jelmer Gouda 
 Casper Remeijer Willem van Schie Peter Sintenie 
  
Bram van Bakel is na een aantal jaren afwezigheid vanwege zijn studie in Zeeland weer terug 
bij DCIJ. Casper Remeijer is een groot talent uit Haarlem dat vanaf volgend seizoen voor DCIJ 
1 zal uitkomen en ook onderlinge competitie komt spelen. De overige vier nieuwe leden spelen 
bij de jeugdafdeling.  
 Secretaris Martin van Dijk 
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FRAGMENTEN 
 

Aangezien het NK junioren van afgelopen jaar mijn laatste optreden was als junior, zal ik geen 
jeugdtoernooien meer spelen. Nou is dat niet zo heel erg, maar er moet natuurlijk wel kopij 
worden ingeleverd voor het clubblad. Dus is het doel van elke wedstrijd een zo spannend 
mogelijke stelling op het bord krijgen met zoveel mogelijk narigheid erin. En tegen Paul ben je 
hiervoor aan het goede adres. In de onderlinge van HDC kwam een Partie Bonnard op het 
bord. 
 Paul Smit 

 
Stijn Tuytel 

Paul staat hier moeilijk met zwart. Truus geeft 
aan dat 5 naar 20 brengen de voorkeur 
verdient, maar wie komt daar nou op? Paul 
speelde in ieder geval het  logisch uitziende   

 (18-23) 25-20 (14x34) 
en 33-29 volgde.   
Zwart moet nu met 22 slaan, omdat wit anders 
eerst naar 18 slaat en dan naar 7 of na het 
slaan naar 18 alles van het bord slaat met  
32x12  en  26x30! 
Na (22x33) 31x22 (de beste) 

 (17x28) is de volgende  
idiote stand op het bord gekomen: 
 

Paul Smit  

 
Stijn Tuytel 

 

 

Zwart staat er hier drie voor en wit heeft vier   
(!) slagmogelijkheden. Ik koos gretig voor 
   

29x18, maar na (13x22) 32x12 
(34-39)! gingen we vrolijk verder. Beter was 

26x17! (11x22) en 29x27.  
 

Zwart staat nu nog een schijf voor, maar hij 
dreigt aan alle kanten geslagen te worden en 
komt er sowieso één achter. 

Stijn Tuytel 

 
 Coen Jong >> 

 

Het volgende fragment komt uit de 
bekerwedstrijd DCIJ 1 – SNA 2. Tegen Coen 
Jong koos ik al vroeg voor het plan om te 
omsingelen en na verloop van tijd kwam de 
volgende stand op het bord. 

 
Met zwart was ik hier best tevreden. De  
aangewezen zet is 49-44.  
Wit speelde echter 39-34, waarna  
een forcing werd ingezet met een zet die  wel  
vaker sterk is in dit soort standen:  (22-27)! 

37-32 (18-23) Dreigt (21-26) 
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32x21 (16x27) met schijfwinst. Coen koos  voor  de  beste  verdediging met 
34-29! (23x34) en  49-44,  waarna (12-18) (!) kwam.   

 
Stijn Tuytel 

  
Coen Jong 

 
Coen speelde hier 44-39 A  en na 

(18-22) 39x30 en (24-29) konden 
we een biertje gaan drinken.   
A Aangezien (21-26) 32x23 (34-39) 

43x34 en  (24-29) dreigt, moet wit 
44-40 spelen. In de partij had ik gezien 

dat (24-29) 33x24 (19x30) 
35x24 B en  (18-22)  zou zorgen voor  

een wel heel erg spannende stand.  
De computer geeft aan (  2-  8) 

40x29 (14-20) 24x15 (18-23) 
28x19 (13x33) 38x29 (27x49) 

 
Een voordelige stand voor mij, maar daar is 
ook alles mee gezegd. 

 

 
Tot slot twee fragmenten uit de nationale competitie. Of beter gezegd, de nacompetitie. De 
avond ervoor werd door alle DCIJ’ers, inclusief ik zei de gek, deze belangrijkste wedstrijd van 
het jaar op alle mogelijke manieren benaderd. Het kwam er natuurlijk gewoon op neer dat we 
moesten winnen en dat we bij verlies het ook niet waard waren in de hoofdklasse te blijven. 
 
Ik betrapte me erop dat ik tot op het bot gemotiveerd was, iets wat het seizoen nog niet eerder 
was voorgekomen. Hendrik Veenstra werd mijn tegenstander. Balen, want ik had liever een 
makkelijkere tegenstander; tegen sterke spelers had ik slecht gescoord. Maar feit bleef dat er 
gewonnen moest worden, al moest het van de kopman. 
 
In een spannende stand met veel mogelijkheden koos wit het verkeerde plan. Via een forcing 
lukte het om ten koste van een schijf door te breken. 
 
Net voordat wit 37-31 speelde, Stijn Tuytel  

 
Hendrik Veenstra 

Zag ik dat  wanneer  hij  deze  zet  zou  spelen 
(21-26)  verboden was. Maar ja... 
Sommige dingen blijven plakken en andere 
dingen niet. Dus speelde ik  (21-26)? 
 
Na deze zet wist ik het weer: hij mocht niet…  
vanwege  28-22!  Waarna ik degene ben die 
moet gaan voor het punt. Ziet hij het? Dit zijn 
van die vervelende momenten. Hij schoof zijn 
hand naar het midden van het bord. Nee! Niet 
bij deze wedstrijd!  27-22?   Pff... 
 
Volgens mij was het Jesse of Willem die zei 
dat het vorige diagram in het clubblad moest. 
Bij deze. Maar dan vind ik dat ook het 
volgende diagram erin mag. 
 
 >> 
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Stijn Tuytel  

 
Hendrik Veenstra 

Wit staat verloren. In de partij werd nu 41 naar 
31 gebracht, geen onlogisch plan, maar het is 
uitstel van executie.  
Geen uitstel zou 44-40 zijn, nu 
volgt een zevenklapper met (12-17) 

22x  2 (13-18) 23x12 en (24-29) 
33x13 waarna de zwarte dam naar  

46 slaat en de witte dam altijd op de volgende 
zet wordt gepakt. Alleen een beetje jammer 
dat je ook gewoon     (12-18)  kan spelen en  
44-40  dus sowieso niet mag. Maar ja... Blijft 
toch leuk om naar te kijken. 
 
 
 Stijn Tuytel 

 
 
 

HET KOMPAS OOST, ANKER EN KOMPAS 

ZUID NAAR DE HALVE FINALES VAN 

NEDERLAND 
 
Thorbecke uit Den Helder heeft een damgekke onderwijzer en daarom wint deze school jaarlijks 
het scholenkampioenschap van Noord-Holland. Bijna doorbrak het Kompas Oost uit IJmuiden 
dit jaar deze traditie. Tot twee ronden voor het einde gingen beide scholen gelijk op tot ze tegen 
elkaar moesten. Kopman Vince van der Wiele speelde remise en bord twee Rick Hartman won, 
maar helaas verloren de broertjes Siem en Jelmer Gouda. Hierna won het Kompas Oost de rest 
van de wedstrijden. In de laatste ronde speelde Thorbecke remise tegen Bosch en Hoven zodat 
achteraf Kompas Oost genoeg had aan een extra bordpunt tegen Thorbecke om kampioen van 
Noord-Holland te worden. 
 

 

 
 
 
Behalve Kompas Oost plaatsten ook Het 
Anker en Kompas Zuid uit de Velserbroek 
zich voor de halve finales van Nederland. 
De gemeente Velsen gaat dus met 3 
scholen verder. Een hele knappe prestatie 
natuurlijk. 
 
 
 
 
 Wim Winter 
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HET KOMPAS OOST NAAR 

HALVE FINALE NEDERLAND 

 
Op 17 februari 2007 heeft mijn school de finale schooldammen van Noord-Holland gespeeld. 
Het was eerst de bedoeling dat we de halve finale zouden spelen, maar tijdens het toernooi 
hoorden we dat het de finale was. Drie teams van Kompas Oost en één team van het Kompas 
Zuid deden mee. 
 
Ik speelde in Kompas Oost 1 samen met Vince, Siem en Jelmer. We speelden 8 ronden. Van 
de 8 verloren we 1 ronde met 3-5 van de Thorbecke. Ik heb al mijn partijen gewonnen. We zijn 
tweede geworden met 14 punten. De eerste, de Thorbeckeschool, had 15 punten. 
 
Op 12 mei spelen we de halve finale schooldammen van Nederland. Waar dat is horen we nog. 
Toch snap ik het niet helemaal, want we kregen een vaantje waar op stond dat het de halve 
finale schooldammen van Noord-Holland was. 
 
 Rick Hartman 
 
 
 

JORIS KETELAARS UIT SOEST 

WINT VAN DER WIELE TOERNOOI 
 
Na barrage met Roy Coster uit Heerhugowaard, die vorige keer ook al tweede werd, wist Joris 
Ketelaars de eerste prijs in de wacht te slepen. Roy Coster wist verrassend, maar wel al voor 
de tweede keer te winnen van Conall Sleutel door een venijnige combinatie. Doordat de broer 
van Joris Ketelaars, Alex remise wist te maken tegen Roy moest er een barrage aan te pas 
komen met het bekende resultaat als gevolg. 
 
Joris Ketelaars eerste, Roy Coster 
tweede en Conall Sleutel derde. In de 
B-groep werd Alex Ketelaars eerste, 
Ad van Amerongen werd tweede en 
het nieuwe grote talent uit IJmuiden, 
Jelmer Gouda, werd derde.  
 
 
Het één en ander is na te lezen op 
DamZ! 
 

 
 
 
 Wim Winter 
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REDELIJKE START DCIJ’ERS BIJ N-H 

KAMPIOENSCHAP ASPIRANTEN 

(20 JANUARI 2007) 
 
 GROEP A 
 

Voor het Noord-Hollands kampioenschap aspiranten 2007 hebben zich 14 aspiranten 
aangemeld. Er zijn 2 groepen van 7 aspiranten. Afgelopen zaterdag werden de eerste 3 
wedstrijden gespeeld. We waren maar net op tijd. 
 
In de eerste ronde moest ik tegen Casper Remeijer spelen. Hij had vorig jaar bijna de finale 
gehaald van het NK aspiranten. Het jaar daarvoor haalde hij wel al de finale, dus het zou heel 
moeilijk worden. In het begin van de partij had ik een Roozenburg-aanval genomen die niet 
goed was en ik verloor een schijf. Daarna ging ik klassiek spelen, waarna ik te snel zette. Ik 
trapte in een Coup Royal en verloor. 
 
De tweede ronde was ik vrij en ging ik in het centrum van Krommenie lopen. Daar werden de 
kampioenschappen van Noord-Holland gespeeld. Per partij heeft elke speler een uur denktijd, 
dus het duurt zeker 2 uur voor de volgende partij gespeeld wordt. 
 
Nu moest ik tegen Ruth Scholten. In het begin van de partij werd er veel geruild op mijn lange 
vleugel. Daardoor kon ik een drie om drie doorbraak nemen en had ik een dam. Meteen daarna 
nam ik een korte vleugel opsluiting en werd ze vastgezet. Niet veel later gaf ze op. 
 
In de 2 weekenden daarop moest ik nog 4 partijen spelen. In mijn groep was de stand nu als 
volgt. 
 

 Stand in groep A aspiranten: 
 

1. Ben Jansen Verplanke 3 - 6 5. Wesley van de Meulen 2 - 0 
2. Casper Remeijer 3 - 6 6. Tim Karman 3 - 0 
3. Dave Bleeker 2 - 4 7. Ruth Scholten 3 - 0 
4. Conall Sleutel 2 - 2    

 
 De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de finale (zie pagina 26 voor het vervolg). 
 
 Conall Sleutel 
 
 GROEP B 
 
Het Noord-Hollands kampioenschap werd dit jaar in Krommenie gehouden. Ik reed met Conall 
Sleutel mee. Ik moest als eerste tegen Roy Coster uit Heerhugowaard. Ík speelde klassiek. En 
daar had ik achteraf spijt van. Ik had een combinatie naar dam kunnen nemen, maar ik dacht 
dat die te duur zou zijn en dat was hij ook. 
 
Later speelde hij  ( 2- 7)  en toen ruilde ik  37-31x31  en hij mocht er niet achter lopen met  (21-
26),  want dan ging ik naar dam met  27-21,  dus ik kreeg een korte vleugelopsluiting. Hij dacht 
dat hij  (17-22)  kon spelen en dan eruit kon komen. Maar ik had een vijfklapper die wel winnend 
was. Ik had echter nogal wat zenuwen en was nog bang dat ik zou verliezen met 4 min. Op de 
klok. Ik stond wel 2 schijven voor en we hadden allebei een dam. Het werd dus remise. >> 
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Die avond bekeek ik mijn partij op Truus en toen kwam ik erachter dat ik die combinatie gewoon 
anders had kunnen nemen. Dan had ik wel een dam en hij niet en stond het gelijk. Dus dat 
vond ik wel jammer. 
 
De 2e ronde moest ik tegen Pascal Muis uit Purmerend. Hij trapte al snel in een 1 om 2, daarna 
in een 3 om 3 naar dam en nog in een 1 om 3. Dat won ik dus. 
 
De 3e ronde moest ik tegen Simon Fritschy uit Amstelveen. Ik probeerde te omsingelen. Maar 
het ging een beetje fout, dus ik ruilde alles maar eraf en hield een flankaanval over. Ik kreeg 
daarna een flankcentrum aanval. Maar ik kwam in tijdnood en trapte in een simpel zetje. Daarna 
haalde ik ook nog iets uit waar hij niks meer tegen kon doen en toen werd het weer remise. 
 
Ik stond na de eerste drie rondes 2e in de poule. De keer daarop moest ik tegen Richard, Rosa 
en Rick. 
 
 Stand in groep B aspiranten: 
1. Richard Bos 2 - 4 5. Rosa Vermeulen 2 - 2 
2. Feroz Amirkhan 3 - 4 6. Roy Coster 2 - 1 
3. Pascal Muis 3 - 4 7. Rick Kemper 3 - 0 
4. Simon Fritschy 3 - 3    

 
Op de site van de Noord-Hollandse Dambond is een verslag te lezen (lees op pagina 26 het 
vervolg). 
 
 Feroz Amirkhan 
 
 

 

ER WORDT NOG STEEDS 
GEDAMD IN DE MAAN!!! 

Café de Halve Maan 

Hagelingerweg 36 
Santpoort 

kom eens aan in 
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JEUGDDAMMERS MAKEN HET JACQUELINE 

SCHOUTEN LASTIG 
 
Vrijdag 26 januari was de afsluiting van de 10 gratis damlessen die horen bij het 
schooldamkampioenschap van Velsen. Voormalig WK-deelneemster Jacqueline Schouten nam 
het bij deze gelegenheid op tegen alle deelnemers van de lessen én de jeugd van DC 
IJmuiden. 
 
Onder aanmoediging van vele ouders probeerden de dammers het Jacqueline zo moeilijk 
mogelijk te maken. Hierbij vielen vooral de pogingen van Emmanuel en Rick op, die het 
Jacqueline zeer lastig wisten te maken. Helaas slaagde niemand er in om Jacqueline punten 
afhandig te maken, maar dat mocht de pret niet drukken. 
 
Tijdens de simultaan werden ook de diploma’s uitgereikt die bij de cursus hoorden. Jelmer en 
Emmanuel ontvingen respectievelijk de eerste en tweede prijs van de competitie die tijdens de 
10 damlessen gehouden is. 
 
De volgende diploma’s werden uitgereikt: 
 
Roozenburg zwart: Conall Sleutel 
Sijbrands zwart: Rick Hartman 
Sijbrands wit: Berrie Bottelier, Felix van den Berg 
 
Paspoortdamdiploma: Emmanuel Makonga, Jordi Samson, Willem van Schie, 
 Eddy Westerhof (100% score), Peter Sintenie, Sophie, 
 Melvin Claassen (100% score), Tyrone Kyere en Mike van den Bos. 
 
 De eindstand van de competitie is (paspoortdammers zijn dikgedrukt): 
 

1. Rick Hartman 14 -26 14. Siem Gouda 6 -  8 
2. Vince van der Wiele 11 -18 15. Sophie 12 -  8 
3. Jelmer Gouda 10 -16 16. Jonathan 6 -  7 
4. Emmanuel Makonga 15 -16 17. Peter Sintenie 8 -  7 
5. Felix van den Berg 13 -15 18. Willem van Schie 12 -  7 
6. Berrie Bottelier 10 -13 19. Jan-Maarten Koorn 3 -  6 
7. Jordi Samson 10 -12 20. Stefan Buijs 6 -  6 
8. Melvin Claassen 12 -11 21. Robin Duisterhof 5 -  4 
9. Jerry 10 -10 22. Mike van den Bos 11 -  4 

10. Niels Otter 10 -10 23. Mathijs 3 -  3 
11. Dana van der Wiele 11 -10 24. Kelvin 2 -  0 
12. Eddy Westerhof 12 -10 25. Marc Visser 12 -  0 
13. Tyrone Kyere 11 -  9    
 
Al met al waren de damlessen voor basisschooljeugd een bijzonder geslaagde gebeurtenis. 
Damclub IJmuiden verwacht iedereen in april nog éénmaal terug als Dana van de Wiele, Rick 
Hartman en Jelmer Gouda (met een door de vereniging aangewezen organisatieplaats) de 
halve finale van het Nederlands kampioenschap welpen gaan spelen in IJmuiden. 
 
 Jesse Bos 
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RICK HARTMAN 

WELPENKAMPIOEN VAN N-H; 

 DANA VAN DER WIELE WINT BRONS! 
 
Op zaterdag 27 januari werd in Krommenie het Noord-Hollands kampioenschap voor welpen en 
pupillen gehouden. DCIJ was met drie spelers vertegenwoordigd: Vince van der Wiele bij de 
pupillen, Rick Hartman en Dana van der Wiele bij de welpen. Bij de pupillen werd in poules 
gespeeld voor een plaats bij de eerste vier om in de finale te komen. Bij de welpen werd door 
middel van een rondtoernooi direct voor het kampioenschap gespeeld. 
 

Bij de pupillen kwam Vince van der Wiele nog net tekort om zich voor de finale te plaatsen; hij 
werd vijfde. Bij de welpen daarentegen was het DCIJ dat de klok sloeg. Met een perfecte score 
wist de onlangs 10 jaar geworden Rick Hartman de concurrentie voor te blijven en werd 
kampioen. De 9-jarige Dana van der Wiele wist na een bloedstollende barrage de derde plaats 
op te eisen. Met deze resultaten hebben Rick en Dana zich geplaatst voor de halve finale van 
Nederland, die in IJmuiden gehouden wordt. 
 

Een verslag van Rick: 
 

“Op 27 januari heb ik meegedaan aan het kampioenschap welpen van Noord-Holland in 
Krommenie. Eerst zouden er 8 kinderen meedoen, maar 1 meisje werd alsnog geplaatst bij de 
pupillen. Hierdoor was er steeds iemand 1 ronde vrij. De eerste partij moest ik tegen Dana 
spelen. Deze partij won ik. Voor de pauze waren er 4 rondes. De 2e ronde was ik vrij. De 3e 
partij speelde ik tegen Maurice Jak en won ik. Zo ook de 4e partij tegen Dylan Wellner. 
 

Na de pauze speelde ik de 5e ronde tegen 
Raoul Bruens. Ik won deze. De 6e partij 
moest ik tegen Sandra Langereis. Ik wist dat 
het tussen ons om de 1e plaats zou gaan, 
want ook het onderlinge resultaat zou tellen. 
Ook deze partij won ik. Sandra stond nu 
gelijk met mij, maar zij was de volgende 
ronde vrij en was na mij uitgespeeld. Ik 
moest mijn laatste partij nog spelen tegen 
Chris van der Hulst. Ik speelde heel snel. 
Deze partij duurde nog geen 3 minuten. Ik 
had 1 minuut en 19 seconden speeltijd 
gebruikt en won. Nu was ik kampioen 
Welpen van Noord-Holland. 
 

 

Ook was ik blij dat ik dit keer alle partijen gewonnen had. Het was een leuk toernooi. De halve 
finale Welpen van Nederland is in Tilburg en IJmuiden op 14 april 2007. Ik hoop dat ik in 
IJmuiden mag spelen.” 
 Rick Hartman 
 

En een verslag van Dana: 
 

“De eerste ronde moest ik tegen Rick Hartman spelen. Deze wedstrijd verloor ik. De tweede 
ronde moest ik tegen Raoul Bruens. Dit was een moeilijke wedstrijd en het werd remise. De 
derde ronde was ik vrij, want er deden 7 kinderen mee. >> 
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De vierde ronde moest ik tegen Sandra Langereis. Deze wedstrijd verloor ik ook. Ik had mazzel, 
want ik moest eerst tegen de drie sterkste spelers en toen had ik nog maar 1 punt. 
 
Toen moest ik tegen Maurice Jak. Dit was een 
lastig potje, maar ik won toch. Als één na 
laatste moest ik tegen Chris van der Hulst. 
Deze wedstrijd won ik ook. Nu had ik 5 punten 
en stond gelijk met Raoul. We moesten nog 1 
ronde spelen. Ik moest tegen Dylan Wellner 
spelen. Raoul had zijn wedstrijd al gewonnen, 
dus ik moest deze ook winnen. Dat lukte 
gelukkig. Toen hadden Raoul en ik allebei 7 
punten en stonden  we   gedeeld 3e  en  4e.   
We hadden tegen elkaar remise gespeeld, 
dus dat werd een barrage spelen. Deze was 
heel erg spannend, want het stond weer 
remise. Ik had een dam en 1 steen en Raoul 1  

 

dam. Toen maakte Raoul een grote fout. Hij gaf per ongeluk zijn dam weg en toen werd ik dus 
3e van Noord-Holland.” 
 

 Dana van der Wiele 
  
 

De einduitslagen zijn terug te vinden op de website van de Enkhuizer Damclub. Ook is er een 
kort bericht in de IJmuider Courant en de Jutter van deze fantastische prestaties verschenen.  

 

 

Bouwmaterialenhandel 

 

 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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FEROZ EN CONALL BLIJVEN IN DE RACE BIJ 

N-H KAMP. ASPIRANTEN 
 
Op 3 februari werden de drie volgende rondes gespeeld van het Noord-Hollands 
kampioenschap. Als eerste moest ik tegen Tim Karman. In het begin nam ik een korte vleugel 
opsluiting. Hij kon mijn doorbraak naar dam niet meer tegenhouden. Even later pakte hij mijn 
dam ten koste van 3 schijven af, maar hij stond daarna zo slecht, dat hij al vrij snel opgaf. 
 
Nu moest ik tegen Wesley van den Meulen. Deze partij zou moeilijker worden dan de vorige. In 
het midden van de partij was het klassiek. Hij dacht een Coup Phillippe te nemen die niet zou 
lukken. Daardoor stond ik twee schijven voor en won daarna makkelijk. 
 
Nu moest ik tegen Dave Bleeker, hij is een van de sterkste aspiranten. Vandaag had hij een 
zwaar programma. Hij moest als eerste tegen Ben Jansen Verplanke die hij won. Daarna 
speelde hij tegen Casper Remeijer een lange partij, waar hij nog een minuut over had en 
Casper 45 sec. Dave verloor, maar zei dat hij bijna remise had en nu moest hij tegen mij. In het 
begin wilde hij Roozenburg spelen wat ik niet wou en wat dus ook niet gebeurde. Daardoor 
kreeg ik een slechte schijvenverdeling, maar door een fout werd dat later beter. Daarna werd er 
veel geruild en hij speelde 44-39, wat verkeerd was. Een paar zetten later speelde ik  (19-23), 
waarna hij een combinatie kon nemen die hij niet zag vanwege de tijdnood. Ik had die 
combinatie ook niet gezien. Het was Martin die het na afloop liet zien. Eén zet later kon ik 
ertussen lopen en won ik een schijf die ik in het eindspel weer verloor door een stomme zet. 
Met nog weinig tijd werd het remise. Ik was tevreden met dit punt. 
 
Over 2 weken heb ik nog een moeilijke wedstrijd tegen Ben. Ik moet winnen omdat Dave niet 
zo’n moeilijke tegenstander heeft. Als het lukt moeten we een barrage spelen. 
 
 Conall Sleutel 
 

CONALL SNEUVELT IN BARRAGE OM 

FINALEPLEK; FEROZ 4E IN N-H 
 
De aspiranten van DCIJ zijn er bij het Noord-Hollands kampioenschap voor aspiranten niet in 
geslaagd om op het podium te eindigen. Conall Sleutel wist in zijn halve finalepoule nog wel 
een barrage om de tweede plaats af te dwingen tegen Dave Bleeker uit Heerhugowaard, maar 
verloor het eerste sneldampotje. Feroz Amirkhan wist met de hakken over de sloot de finale te 
bereiken, maar kon ondanks goed spel in de finale niet meer dan een remise tegen Dave 
Bleeker afdwingen. 
 
Casper Remeijer uit Haarlem werd overtuigend kampioen door al zijn partijen in winst om te 
zetten. Tweede werd Richard Bos uit Enkhuizen, derde werd Dave Bleeker uit Heerhugowaard 
en Feroz werd vierde.  
 
 Martin van Dijk 
 
 
 >>
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Een verslag van Conall 

 
Op 17 februari werd de laatste ronde van het Noord-Hollands kampioenschap gespeeld. Ik 
moest tegen Ben Jansen Verplanke, een sterke tegenstander. Toen we aankwamen was Ben 
er niet, en later hoorden we van Martin van Zanen dat hij had afgebeld. Dus als Dave zou 
winnen, moest ik een barrage spelen voor de tweede plaats in de groep. Dave won ook, 
waardoor ik nu een barrage kon spelen. Het was een barrage van tien minuten. In het begin 
ruilde hij veel af, waardoor hij beter kwam te staan en dreigde een kettingstelling te nemen. Een 
paar zetten later trapte ik in een combinatie en verloor. Casper Remeijer werd Noord-Hollands 
kampioen  en Richard Bos tweede, Dave derde en Feroz vierde. 
 
 Conall Sleutel 
 

Een verslag van Feroz 
 
De 2e dag moest ik tegen Richard, Rosa en Rick. Ik won van Rosa en Rick en ik verloor van 
Richard. De laatste dag was ik de laatste ronde vrij. Ik wist nog niet zeker of ik door was, maar 
als Richard van Simon zou winnen was ik wel door. En dat gebeurde ook, dus ik was door naar 
de finale van Noord-Holland. 
 
Eerst moest ik tegen Casper Remeijer. Het ging heel lang goed en het ging gelijk op, totdat ik in 
het late middenspel een fout maakte en slechter kwam te staan. Ik trapte daarna ook nog in een 
Coup Royal, omdat ik niet goed oplette en niet heel veel tijd meer had. Richard en Dave 
speelden remise tegen elkaar. 
 
Nu moest ik tegen Dave. Hij had  na 10 zetten al een schijf voor kunnen staan, maar dat zag hij 
gelukkig niet. Ik wilde een flankaanval spelen en nam deze op het goede moment, toen ik met 
twee zetjes dreigde en hij naar achter moest ruilen, waardoor ik een hele goede aanval op kon 
bouwen. Ik kreeg daarna een flankcentrum aanval en die was heel sterk, maar ik kwam eigenlijk 
wel in tijdnood en daardoor raakte ik een beetje in paniek. Ik stond echter nog steeds beter. 
Maar ik had nog ongeveer 3 minuten en ik moest nog een stand zien te winnen en dat ging niet 
zo makkelijk. We braken daarna allebei door en toen werd het remise. Ik had net iets minder 
dan 1 minuut op de klok. Ik heb wel een goede partij gespeeld en ik had het ook wel moeten 
winnen. 
 
Casper is uiteindelijk 1e geworden van Noord-Holland, Richard 2e, Dave 3e en ik ben 4e 
geworden. Casper en Richard zijn geplaatst voor de halve finale van Nederland en Dave krijgt 
waarschijnlijk een keuzeplaats. Op de jeugddamdag (dan moeten we met ons team tegen 
andere provincies spelen) wordt de vijfde persoon gekozen. Waarschijnlijk wordt dit Conall 
Sleutel van DCIJ (inmiddels is dit door de PNHDB bevestigd; red.). We hebben wel een sterk 
team! 
 
 Feroz Amirkhan 
 

RICK HARTMAN AAN KOP 

BIJ N-H JEUGDCUP 
 
Op zondag 25 maart werd in Heerhugowaard alweer het vierde toernooi om de Noord-Holland 
Jeugdcup gehouden. Van de jeugdleden van  DCIJ  wist  uiteindelijk  alleen  Rick  Hartman  een 
 >> 
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podiumplaats te behalen. In groep 3, waarin ook clubgenoten Berrie Bottelier en Vince van der 
Wiele ingedeeld waren, wist Rick eerste te worden en daarmee zijn grote concurrent van dit 
seizoen, Ad van Amerongen van SNA, voor te blijven. Ook Dana van der Wiele leek in haar 
groep eerste te worden, maar werd in de laatste ronde nog door drie spelers achterhaald. In 
een barrage om de 2e t/m 4e plaats was Dana de minst gelukkige, waardoor ze net niet op het 
podium eindigde. 
 

Een verslag van Rick 
 

Op 25 maart was het Lentejeugddamtoernooi bij damclub SNA in Heerhugowaard. Toen we er 
waren zag ik in welke poule ik speelde. Ik dacht: in deze poule kan ik misschien derde worden. 
 

Als eerste speelde ik tegen Berrie. Daarna tegen Eline Dijkstra, Meggie Lennaerts en Vince. Al 
deze partijen won ik. Ik stond eerste. Na de pauze moest ik tegen Ad van Amerongen spelen, 
het werd remise. 
 

De volgende partij was er ook een sterke tegenstander, Raymond Koopmanschap. Gelukkig 
won ik deze partij. De laatste partij speelde ik tegen Robin Bakker. Ik moest remise spelen of 
winnen, anders moest ik weer een barrage spelen tegen Ad. 
 

Robin haalde als eerste een dam. Gelukkig kon ik ook een dam halen en uiteindelijk werd het 
remise. Ik ben eerste geworden. Ad had maar 1 punt minder. Nu sta ik samen met Ad op de 
eerste plaats in de Noord-Holland cup. Dit was een spannend en leuk toernooi. 
 

 Rick Hartman 
 

Dankzij deze eerste plaats staat Rick nu gedeeld eerste in de strijd om de Noord-Holland 
Jeugdcup. Per toernooi krijgt elke deelnemer op basis van zijn resultaten een aantal punten. De 
vier beste prestaties worden bij elkaar opgeteld.  
 
 Martin van Dijk 

 
 

van der Wiele 

 Kozijn techniek 
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Velserduinweg 201 
1971 ZC IJmuiden 
Tel. 0255 – 527 725 
Fax. 0255 – 525 006 
Mob. 06 – 20 49 41 49 

  Nico van der Wiele 
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FEROZ TWEEDE IN VAN DER 

 WIELE JEUGDDAMTOERNOOI 
 
In maart werd weer het laatste van der Wiele toernooi bij Damclub IJmuiden van dit seizoen 
gespeeld. De reeds in het eerste van IJmuiden spelende Feroz Amirkhan heeft dit toernooi in 
het verleden meerdere malen gewonnen, maar doet al jaren niet meer mee, omdat het voor de 
andere kinderen dan niet meer leuk is. 
 
 

 
Feroz wilde toch nog een keer winnen en 
deed dus weer mee. Maar tot ieders 
verrassing werd hij afgetroefd door de uit 
Soest komende Joris Ketelaars. En derde 
werd het talent uit IJmuiden Rick Hartman, die 
vorige week en passant nog even kampioen 
van Noord-Holland werd bij de welpen. 
 
In de B-groep presteerde Dana van der Wiele 
buitengewoon door derde te worden. Dana 
heeft zich inmiddels ook geplaatst voor het 
meisjeskampioenschap van Nederland, dat in 
mei plaats zal vinden. Eerste in de B-groep 
werd Niels Weel en tweede werd Stan Brink. 

 

 
V.l.n.r: Rick Hartman, Niels Weel, Joris 

Ketelaars, 
Stan Brink, Feroz Amirkhan en  Dana van 

der Wiele. 
 
 
 
 
 
 

 

FEROZ’ MOOISTE OVERWINNING 
 
Feroz laat dit jaar partijen zien met sterk wisselend niveau. De partijen die hij speelde aan het 
begin van het seizoen hadden steeds een agressieve opbouw met een goed berekende 
afwerking. De partijen aan het einde van het seizoen zijn echter partijen met een één-zets 
strategie. In de fase waarin hij partijen met een één-zets strategie speelde had Feroz echter wel 
zijn mooiste overwinning ooit kunnen boeken op mijn naamgenoot Richard. 
 >> 
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Na 21 zetten staat een stand op het bord waar 
menig topspeler het hoofd over kan breken. 
Vanwege  de  zwakke  korte  vleugel  van   wit  

Feroz Amirkhan 

 
Richard Bos  

staat zwart beter. 22. 37-32 De 
esthetisch meest fraaie zet is natuurlijk       
(16-21). Helaas heeft Feroz niet naar deze zet 
gekeken want hij is bijzonder kansrijk.  
 
De varianten: De meest voor de hand liggende 
variant na: 22. ..  -  .. 16-21 

23. 41-37 14-19 24. 45-40A 19x30 
25. 35x24 10-14 26. 46-41 14-19 
27. 40-35 19x30 28. 35x24 5-10 

en wit heeft geen goede zet meer. Wit mag 
dus niet opvangen en zal de stand op zijn 
korte  vleugel  moeten  sluiten na de 24e zet. 

A 24. 35-30 10-14  Deze stand verdient een nieuw diagram. 
 

Feroz Amirkhan 

  
Richard Bos  

Deze stand heeft een bijzonder geforceerd 
karakter. Het aantal afwijkingen van de 
hoofdvariant is opvallend klein. Wel is 
zetverwisseling zeer goed mogelijk. 

25. 28-23 19x28 26. 32x23 5-10 
27. 46-41 11-16 28. 45-40B 6-11! 

Zwart gebruikt al zijn tempi. Voor wit is de ruil 
met  38-32  nu niet mogelijk meer vanwege  
(21-27)  en (13-19). 
 

28. 40-35  
 

   

Feroz Amirkhan 

   
Richard Bos  

 
Vanuit deze stand voert zwart een geweldige 
combinatie uit. 

28. ..  -  .. 13-19 29. 24x13 8x28 
30. 38-32 27x38 31. 43x23 20-24 
32. 29x  9 13x40 33. 35x44 25x43 
34. 49x38 22-27C 35. 31x22 17x50 
36. 26x  6 10-14 37. 9x20 15x24 
38. 6-  1 2-  7    

Deze stand is remise volgens de 
eindspeldatabase:  ( 1- 6),  (24-29),   37-32  
en  damvangst met  (29-33)  is onvoldoende. 
Zwart kan het ook anders doen C : 

34. ..  -  .. 10-14 35. 9x20 15x24 
      

 
 >> 
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Feroz Amirkhan 

    
Richard Bos  

In deze stand moet wit vechten voor remise.  
 

Er is één moment waarop wit van variant C af 
kan wijken. Dat is bij B: 

28. 38-32 27x38 29. 43x32 21-27 
30. 32x21 16x27 31. 33-28 22x44 
32. 31x11 6x17 33. 49x40  

      
Feroz Amirkhan 

     
Richard Bos  

      
Een mooier voorbeeld van een slechte 
schijvenverdeling van zwart bestaat er niet. 
Het leuke van de diagramstand is dat degene 
die aan zet is, zeer goed staat. Als wit aan zet 
is, speelt hij 37-31-27 en wint. Zwart  is  echter  

aan zet. 33. ..  -  .. 17-22 
34. 37-31 13-19 35. 24x13 8x18 
36. 29-24 20x29 37. 34x32 25x34 38. 40x29     

En wit staat zeer slecht in verband met de ongelukkige Einzelgänger op 29.  
 

Kortom: het plan om wit vast te laten lopen is zeer kansrijk. Het vergt echter wel veel moed van 
de zwartspeler op én de stand op te sluiten, én op te bouwen met 11-16 en 6-11. Feroz koos 
voor een ander plan en liet daarmee de kans onbenut om de mooiste overwinning uit zijn 
loopbaan te boeken. 
 

De partij: 
Feroz speelde deze stand om de aanval over te nemen. Aangezien snel duidelijk werd dat dit 
niet mogelijk was, ruilde Feroz zich uit de stand.  

 
Feroz Amirkhan 

      
Richard Bos  

22. ..  -  .. 14-19 23. 32x21 19x30 
24. 35x24 16x27 25. 45-40 10-14 

(zie diagram hiernaast) 
 

26. 28-23 11-16 27. 41-37 14-19 
 
Feroz haakt af. Terecht, want het is nu juist wit 
die aan het langste eind trekt in 
vastloopvarianten: 

      
 
 
 
 
 
 

>> 
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Principieel doorspelen: Feroz Amirkhan 

       
Richard Bos  

 

27. ..  -  .. 6-11 28. 46-41 5-10 
29. 40-35 16-21 30. 24-19! 13x24 
31. 34-30 25x34 32. 39x  9  

Nu is   ( 8-13)  verhinderd door  33-28.  
 

Feroz Amirkhan 

        
Richard Bos  

Blijft dus over: 32. ..  -  .. 20-25 
33. 43-39 8-13 34. 19x 8  2x13 
35. 39-34 (zie diagram hiernaast) 

    
35. ..  -  .. 14-20 is hopeloos. 

Blijft over: 35. ..  -  .. 13-19 
36. 33-28 22x24 37. 31x13 19x  8 38. 34-29 24x31 39. 36x18 W+ 

  

 
 
 

 
MIDDENHAVENSTRAAT 
39 – IJMUIDEN 

TEL. 0255-512235  FAX. 0255-537948 
 
 

  
Deze analyse laat drie stellingaspecten in 
standen met wederzijdse voorposten goed 
zien: ten eerste de kansen van de verdediger 
als hij de stand op weet te sluiten. Zetten als  
(16-21)  moeten altijd in overweging worden 
genomen. Ten tweede dat in een gesloten 
stand het een idee kan zijn om alle tempi uit te 
spelen, ook de zeer onlogische ((11-16)  en     
( 6-11)). Ten derde dat de aanvallende 
manoeuvre  24-19  en  34-30  erg sterk kan 
zijn. Dit in combinatie met de vele tactische 
mogelijkheden die naar voren zijn gekomen 
bieden een schat aan informatie voor 
liefhebbers van spijkerbroekvarianten. 
 
Laatste opmerking: het valt mij op dat de man 
die spijkerbroekvarianten te allen tijde 
probeerde te mijden ze tegenwoordig zelf 
speelt. Geldt in dit geval: de roekeloosheid 
komt met de jaren? 
 
 Jesse Bos 
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APK keuringen 
Diesel roetmeting 
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OP EEN WINTERAVONDJE 
 

Zaterdag 31 maart moest ik de ingestorte Kees Pippel vervangen bij de bekerwedstrijden. Tot 
mijn grote vreugde werd ik aan het eerste bord gezet. “Ze hebben vertrouwen in me”, dacht ik 
nog tot ik tegen Paul Oudshoorn plaats nam en het vage gevoel kreeg opgeofferd te worden. 
Het werd niet veel, maar ook Paul miste een combinatie: 
In deze  bizarre  stand  kon  Paul  direct  Paul Oudshoorn  ...2 

 
Wim Winter  ...0 

winnen door (23-28) 32x25 (21x32) 
37x28 (34-39) 43x34 (24-30) 
35x24 en (12-18) met dam op 50. 

Had hij niet gezien en ik ook niet. Maar 
verliezen deed ik toch wel. 
 

Martin had gewonnen in een mooie partij. De 
tegenstander van Stijn had makkelijk kunnen 
winnen door een zetje, zag het niet en het 
werd remise en Jesse won op schitterende 
wijze in een eindspel. 
 

 En toen de finale tegen SNA. 
 

Theo Tesselaar  ...1 

 
Wim Winter  ...1 

 

Een beetje onevenwichtige schijvenverdeling, 
maar je moet wat om te winnen en ik vond dat 
ik moest proberen te winnen, want ik gaf Stijn 
niet veel kans tegen Richard Mooser  en Stijn 
verloor dan ook. Martin speelde remise tegen 
de sterke Benno van Straten. Alleen Jesse 
had een kans tegen Guido Verhagen.  
 
Ik had hier 30-24 gespeeld 
en hoopte op (25-30) 34x25 (31-37) 

42x31 (26x37) 32x41 en  (  7-11) 
 

Theo Tesselaar  ...1 

 
 Wim Winter  ...1 >> 

 

met 5-slag naar 23 en dacht dan te winnen in 
de volgende stand: 
 
Ik had bedacht 41-37 en dreig 
met  47-41  en dan dam naar  5  en dan  
moet (10-14) en win ik een schijf  
door  24-19. Maar dat  klopte  dus  niet,  
want zwart speelt na 24-19 (23-28) 

19x10 en (15-20).   En zwart wint het  
schijfje terug. Eigenlijk klopt er nooit iets van 
wat ik bedenk. Maar dit klopte wel: 
 

Theo Tesselaar  ...1 Ik haalde dam met 28-22 (18x27) 
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Wim Winter  ...1 

 

29-23 (20x22) 19-13 (  8x19) 
38-33 (27x29) met dam op 5. 

 

Theo Tesselaar  ...1 

  
Wim Winter  ...1 

En dit is de  overgebleven  stand.  Alles  is  nu 

wel geforceerd. (18-23 ) 
5x16 (31-37) 42x31 (26x37) 

16-  7 (  1x12) 6-  1 (36-41) 1x  4 (41-46) 4-13 (37-41) 
47x36 (46-37) 40-34 en nu heb ik een gewonnen stand bereikt. Ik moet nu met  

schijf 36 gaan lopen, maar ik pakte de dam af na (37-26) met 13-31 en de partij liep remise. 
 
SNA kampioen van Noord-Holland voor de beker en wij als tweede gaan ook landelijk spelen. 
Kees doe je best. 
 
 Wim Winter 
 
 

EERSTE RONDE BEKERWEDSTRIJDEN 
 
Voor het eerst sinds tijden heeft DCIJ weer met meer dan één team aan het 
bekerkampioenschap van Noord-Holland meegedaan. Om een aantal jeugdspelers de kans te 
geven om wat extra wedstrijdervaring op te doen werd een tweede bekerteam ingeschreven. 
De beide teams werkten op vrijdag 27 januari een thuiswedstrijd af. 
 
DCIJ 1 (bestaande uit het vaste viertal Kees Pippel, Jesse Bos, Martin van Dijk en Stijn Tuytel) 
mocht het in de eerste ronde opnemen tegen SNA 2. Dit team bestond voornamelijk uit spelers 
van het eerste tiental van SNA uit de nationale competitie. Hierdoor hoefde DCIJ geen rekening 
te houden met het handicapsysteem, dat een lager spelend team een voordeel geeft. Vreemd 
genoeg was deze wedstrijd gepland op de avond voor de bondswedstrijd DCIJ 1-SNA 1, 
waardoor het uiteindelijk zo zou zijn dat Martin van Dijk binnen een etmaal twee partijen met wit 
tegen Jan Groeneweg speelde. 
 
Aan het eerste bord mocht Kees Pippel aantreden tegen invaller Steven Wijker. Al snel was 
duidelijk dat de wedstrijd in een bloedeloze remise zou eindigen. Ook Jesse Bos leek niet in de 
problemen te komen in zijn partij tegen Mike Koopmanschap. Op de lagere borden moest er 
echter toegeslagen worden. Stijn Tuytel gaf het goede voorbeeld door met een fraaie forcing de 
winst binnen te halen. Nadat Kees en Jesse hun partij naar remise afwikkelden, diende Martin 
van Dijk het beslissende punt binnen te halen. In een goede stand nam hij een doorbraak,  >> 
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die bij correct tegenspel remise op zou leveren. Zijn tegenstander probeerde echter nog voor 
zijn laatste kans te gaan, waardoor Martin de partij nog kon winnen. De gedetailleerde uitslagen 
waren als volgt: 
 

 DCIJ 1 - SNA 2   
1. Kees Pippel - Steven Wijker 1 – 1 (3) 
2. Jesse Bos - Mike Koopmanschap 1 – 1 (2) 
3. Martin van Dijk - Jan Groeneweg 2 – 0 (4) 
4. Stijn Tuytel - Coen Jong 2 – 0 (1) 

    6 – 2  
 
Het team van DCIJ 2 bestond op papier uit Jan-Maarten Koorn, Feroz Amirkhan, Daniël de 
Vreugd en Cees van der Vlis. Doordat Cees in het eerste tiental speelt, werd DCIJ 2 volgens 
het handicapsysteem beschouwd als hoofdklasseteam. Hierdoor moest de thuiswedstrijd tegen 
DDV Diemen 2 met maar liefst 6 - 2 gewonnen worden. Doordat Daniël net terug was uit 
Australië en Feroz een schoolfeest had, werden Koos de Vries en Conall Sleutel als reserve 
opgeroepen. 
 
De wedstrijd begon goed. Koos de Vries wist al in de opening toe te slaan. Hij wist zijn 
tegenstander te verleiden tot een wederzijdse doorbraak naar dam op de hoofdlijn, waarbij 
Koos zijn tegenstanders dam als eerste af kon pakken. Conall Sleutel speelde tegen een 
gevaarlijke tegenstander, die een paar jaar geleden bij de bekerwedstrijden bijna van Kees 
Pippel had gewonnen. Na een matige opening moest Conall in het vervolg vechten voor een 
punt. Hij verdedigde zich echter goed en sleepte een onverwacht, maar verdiend punt binnen. 
Hierna bleek echter dat DCIJ 2 tekort kwam om de 6-2 score te bereiken. 
 
Captain Jan-Maarten Koorn miste een ideale 
kans om de winst af te dwingen en moest later 
berusten in remise (zie hier zijn commentaar). 
 

Jan-Maarten Koorn 

 
Frits Stoelwinder 

Hier speelt zwart: 41. ..  -  .. 3-  8? 
Terwijl met 41. ..  -  .. 18-22 

42. 27x29 19-23 43. 29x18 24-30 
44. 35x24 het tweede bekerviertal een 

ronde verder zou komen. 
 
Cees van der Vlis mocht zelfs niet klagen met 
remise, waardoor er wel gewonnen werd, 
maar de marge te klein bleek om een ronde 
verder te mogen bekeren. 

 
 DCIJ 2 - DDV Diemen 2   

1. Cees van der Vlis - Rein Losekoot 1 – 1 (4) 
2. Conall Sleutel - Nico Kruijswijk 1 – 1 (2) 
3. Koos de Vries - H. Heersping 2 – 0 (1) 
4. Jan-Maarten Koorn - Frits Stoelwinder 1 – 1 (3) 

    5 – 3  
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TWEEDE RONDE BEKERWEDSTRIJDEN 
 
In de tweede ronde is het het eerste bekerteam van DCIJ gelukt om zich te plaatsen voor de 
halve finale van Noord-Holland. In de uitwedstrijd tegen DDV Diemen 1 werd er met 6-2 
gewonnen. Waar DCIJ compleet was, moest DDV twee invallers inzetten. Leo Rosendaal en 
Jan van Amstel, de spelers die twee jaar geleden in de halve finale van Martin van Dijk en Kees 
Pippel wonnen en er daarmee bijna voor zorgden dat DCIJ de finale misliep, ontbraken. 
 
Aan het eerste bord moest de tegenstander van Jesse Bos al snel op zijn hoede zijn. Hij 
verdedigde echter goed, waardoor Jesse niet verder kwam dan een dammeneindspel met 
remise als resultaat. Aan het tweede bord kon Kees Pippel zijn stand goed ontwikkelen. 
Hetzelfde was het geval bij Stijn Tuytel (derde bord) en Martin van Dijk (vierde bord). Waar 
Kees en Stijn hun partij gedecideerd naar de winst speelden, moest Martin tussen teveel 
aantrekkelijke voortzettingen kiezen. Hierdoor verbruikte hij meer tijd dan hem lief was. Doordat 
de speeltijd slechts anderhalf uur bedraagt zonder verlenging, kwam hij in extreme tijdnood. Hij 
kon nog net het remisegaatje vinden. 
 

 DDV Diemen 1 - DCIJ 1   
1. John Eekelschot - Jesse Bos 1 – 1 (2) 
2. Martin Kruijswijk - Kees Pippel 0 – 2 (1) 
3. Siegfried Parbhoe - Stijn Tuytel 0 – 2 (4) 
4. Leen Bakker - Martin van Dijk 1 – 1 (3) 

    2 – 6  

 

DERDE RONDE BEKERWEDSTRIJDEN 
 
In de één na laatste ronde heeft DCIJ na afwezigheid van een jaar zich weer verzekerd van een 
startbewijs voor de nationale bekercompetitie. Op zaterdag 31 maart werd bij de finale van het 
Noord-Hollands bekertoernooi in Krommenie beslag gelegd op de tweede plaats. 
 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, werden de halve finale en finale van Noord-Holland op 
dezelfde dag gespeeld. In de halve finale trof DCIJ Bart Smit Edam/Volendam. Aangezien het 
inmiddels gepromoveerde Bart Smit het afgelopen seizoen een klasse lager dan DCIJ uitkwam, 
moest er met 5-3 gewonnen worden. Bart Smit had geheim wapen Paul Oudshoorn 
meegenomen. DCIJ daarentegen moest kopman Kees Pippel wegens ziekte missen; voorzitter 
Wim Winter verving hem. 
 
Aan het eerste bord kwam Wim al snel in de problemen tegen Oudshoorn. Met een schijf 
achterstand leken zijn kansen miniem te zijn. Aan het tweede bord echter wist Martin van Dijk 
zijn tegenstander in een volle stand met een direct winnende Ghestem doorstoot te verrassen. 
De stand op de andere borden was echter weinig hoopgevend. Aan het vierde bord leek Stijn 
Tuytel zijn dag niet te hebben. In tijdnood kon zijn tegenstander een ietwat verborgen doorbraak 
nemen, die door beide spelers over het hoofd gezien werd. Ten koste van twee schijven wist 
Stijn nog door te breken en de remise veilig te stellen. Vervolgens moest Wim capituleren en 
was het wachten op Jesse Bos. 
 
Jesse liet een wederzijdse dam toe, maar had goed gerekend. Nadat de vijandelijke dam van 
het bord verdween bleef er een winnende stand voor Jesse over. Daarmee was op het nippertje 
de benodigde 5-3 overwinning op het bord gekomen. 
 >>
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 DCIJ 1 - Bart Smit   

1. Wim Winter - Paul Oudshoorn 0 – 2 (2) 
2. Martin van Dijk - Sijmen Hansen 2 – 0 (1) 
3. Jesse Bos - Johan Veerman 2 – 0 (4) 
4. Stijn Tuytel - Remmert Sijm 1 – 1 (3) 

    5 – 3  
 

FINALE BEKERWEDSTRIJDEN 
 
De finalewedstrijd was tegen SNA dat de wedstrijd tegen Zaanstreek met 5-3 won. Hierbij kreeg 
DCIJ de kans om de 7-1 nederlaag tegen SNA in de finale van 2005 weg te poetsen. Al snel 
werd echter duidelijk dat SNA ook ditmaal bekerkampioen zou worden. 
 
Aan het eerste bord bereikte Jesse weinig tegen de degelijk spelende Guido Verhagen. Jesse 
kwam zelfs dusdanig in de problemen, dat hij in tijdnood geen kans meer zag om remise te 
maken. Ook Stijn had het moeilijk tegen oud-DCIJ’er Richard Mooser, die in de nationale 
competitie een 100% score had behaald. In een laveerpartij werd Stijn langzaam weggedrukt. 
Martin hoopte te profiteren van de vele schijven die Benno van Straten achter zijn voorpost had. 
Vanwege de 0-4  tussenstand sloeg hij een remiseaanbod af, maar een paar zetten later bleek 
zijn stand geen kansen meer te bieden en bood hij zelf remise aan in een waarschijnlijk verloren 
stand. De remise werd geaccepteerd, waarmee SNA het winnende punt binnenhaalde. Tot slot 
was Wim gekoppeld aan Theo Tesselaar, die nog nachtmerries had van zijn vorige partijen 
tegen Wim. Ook ditmaal leek Wim goede kansen te hebben, maar Wims variant leverde niet 
meer dan een voordelige remise op. Hiermee kwam de eindstand op 6-2 en won SNA de 
Noord-Hollandse beker. 
 

 SNA - DCIJ 1    
1. Guido Verhagen - Jesse Bos 2 – 0 (2) 
2. Benno van Straten - Martin van Dijk 1 – 1 (3) 
3. Richard Mooser - Stijn Tuytel 2 – 0 (1) 
4. Theo Tesselaar - Wim Winter 1 – 1 (4) 

    6 – 2  
 
Derde werd Bart Smit, dat Zaanstreek met 6-2 versloeg. SNA en DCIJ hebben zich geplaatst 
voor de KNDB-beker, waarvan de eerste ronde op 12 mei gespeeld wordt. 
 
 
 Martin van Dijk 
 

DEBUTANTEN ONDER DE LOEP 
 
Zoals ik in een vorig nummer van de IJ’dammer schreef, zijn er dit jaar extra veel 
partijfragmenten beschikbaar. In vervolg op mijn bloemlezing met favoriete fragmenten wil ik nu 
het spel van de debutanten voor vertegenwoordigende teams van IJmuiden in de landelijke 
klassen onder de aandacht brengen. Ik heb het spel van de debutanten Conall, Feroz, Jan-
Maarten, Peter, Kees en Daniël onder de loep gelegd in de hoop dat zij hier wat aan hebben. 
Uiteraard staat het iedereen vrij om zijn of haar voordeel bij de opmerkingen over het spel van 
dit sextet te doen. 
 >> 
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Conall 
 

Conall heeft met een score van 4 uit 8 zijn draai in het team nog niet helemaal gevonden. 
Hoewel zijn score in het begin van het seizoen beter was dan aan het einde, geldt dit niet voor 
zijn spel. Dit is namelijk met sprongen vooruit gegaan. Ter illustratie een fragment dat illustratief 
is voor de partijen van Conall in het begin van het seizoen. 
 

Conall kent nog niet echt verschillende richtingen waarop het spel kan gaan. Om deze reden 
heb ik de openingszetten  33-29  en 17-22  verplicht gesteld. Nu heeft hij in de onderlinge wat 
andere type partijen gespeeld, dus weet hij beter welke kanten het spel op kan gaan. Andere 
verplichte openingen volgen bij nieuwe ontwikkelingen. 
 Conall Sleutel 

 
Peter Kers  

In deze partij wist Conall dus niet beter dan 
klassiek te spelen. Klassiek draait om tempi. 
De speler met het minst aantal tempi zal als 
laatste moeilijke zetten moeten doen en heeft 
dus voordeel. Conall speelde  (14-20). Met 
deze zet wint zwart echter 4 tempi. Om deze 
reden is de zet van Conall verkeerd. Ook is 
zwart volledig op zijn lange vleugel ontwikkeld. 
Het zwarte spel moet zich concentreren op de 
korte vleugel. De heer Kers laat duidelijk zien 
wat er verkeerd aan de zetten van Conall is. 

23. ..  -  .. 14-20? 24. 25x14 9x20 
25. 34-30 20-25 26. 49-44 25x34 
27. 39x30 In totaal wint zwart 2 tempi en  

dreigt 15 achter te blijven. Veld 14 moet  bezet  

worden: 27. ..  -  .. 3-  9 28. 30-25 9-14 29. 44-40 21-26 30. 43-39 
Conall Sleutel 

  
Peter Kers  

 

 

Door de coupe Royal dreiging met    27-22  
staat zwart hier verloren. Er rest niets meer 
dan (15-20). Dat wit deze stand niet wint, is 
alleen maar slordig. 
 

Hierna is Conall steeds actiever gaan spelen. 
 

Conall Sleutel 

 
John Jacobs  

 >> 

De spelers in de tweede klasse weten geen 
goed raad met openingszetten als  33-29    
(17-22). Dus Conall slaagde er steeds in om 
voordeel te verkrijgen. Het wil alleen nog niet 
helemaal lukken om dit voordeel uit te buiten. 
De partij tegen John Jacobs laat dit duidelijk 
zien. 
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Zwart staat bijna tien tempi voor en heeft een mooie centrumstand. Het zwarte plan moet er dus 
op gericht zijn om de witte klassieke structuren af te breken en een inval in de sleutelvelden op 
de zesde rij voor te bereiden. Conall speelde  (17-21)? En hierdoor kon wit veld 27 blijven 
controleren. Agressief optreden was misschien wel goed geweest voor 2 punten: 

39. ..  -  .. 17-22! 40. 48-42A 22x31 41. 37x26     
A de twee om twee terug met 37-32-28 levert alleen meer terreinverlies op en maakt de opmars 
van 16 naar 27 mogelijk. 

 
De klassieke structuren zijn verbroken. Door het zwarte tempovoordeel is het nu mogelijk om 
een aanval op te zetten. Bijvoorbeeld: 

41. ..  -  .. 3-  9 (als wit nu  33-29  speelt, is  19-23-28  zeer kansrijk) 
42. 38-32 18-22 (wit mag 27 niet terugveroveren) 43. 43-38 24-29 
44. 33x24 19x30 en zwart heeft het centrum in handen. Afhankelijk van het witte spel  

kan zwart  27, 28  of zelfs  34  veroveren. Helaas raakte Conall in deze partij in de war tegen 
de 50e zet. 

 
Feroz 

 
Feroz is de tweede debutant in het tweede en is naar IJmuiden gekomen om de sprong te 
maken naar het eerste. Feroz zijn spel wordt gekenmerkt door agressief optreden. Maar ook 
door slordigheden. Als hij zijn slordigheid onder controle krijgt zou hij volgend jaar het eerste 
moeten kunnen halen, maar de laatste wedstrijden in de bondscompetitie laten een 
neerwaartse trend zien. 
 

Edwin Torn 

 
Feroz Amirkhan  

Zoals gezegd, Feroz speelde zijn beste 
partijen aan het begin van het seizoen. De 
diagramstand hoort bij zijn debuut in het 
eerste. Wit heeft controle over het hele bord 
en na  32-28  mag zwart slechts hopen op 
overleving. Voor wit is het echter wel van het 
grootste belang dat de schijven 45 en 40 ooit 
deel kunnen nemen aan de strijd. Na  32-28  
zal zwart vroeg of laat (14-19)  moeten spelen 
waarna deze schijven zich kunnen 
ontwikkelen. Feroz speelde echter  40-35?  
Waarna de schijven achter zijn voorpost nooit 
meer in het spel komen. 
 
Feroz mooiste overwinning was in de derde 
ronde. Wim heeft deze overwinning al 
uitgebreid beschreven in het vorige clubblad. 

 
Jan-Maarten 

 
Jan-Maarten is vastberaden om het eerste van IJmuiden te halen. Een zeer goede instelling. 
Soms leidt deze instelling tot kleine probleempjes, zoals het telefoonincident een keer bij een 
uitwedstrijd, maar Jan-Maarten zijn spel wordt bepaald door zijn vechtersmentaliteit. Zo kwam 
Jan-Maarten in veel partijen in de verdrukking, maar wist zich onder de druk uit te werken en 
kreeg daarna kansen. Een mooi voorbeeld hiervan is de partij tegen Sjuul Verheij. 
 
Zoals gezegd had Jan-Maarten het zwaar in de eerste 30 zetten maar in de diagramstand gaat 
hij toch stevig aan de leiding. Ik heb ervoor gekozen om dit diagram te laten zien omdat in dit 
diagram mooi te zien is welke schijven goed zijn en welke zwak. >> 
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Wit heeft een compacte stand met twee 
schijven die aan de rand zijn blijven staan. Wit 
moet er dus naar streven om schijf 35 en 45 
bij de rest van zijn schijven te trekken. Dat kan 
door 45 naar 34 te spelen. Zwart heeft de 
randschijven 16 en 26 die onspeelbaar zijn. 
Verder stelt de formatie 15-20-24 ook niet 
voor. Het lijkt erop dat zwart ooit de zet (20-
25) moet spelen, waarna schijf 15 
achtergebleven is. De zwarte taak is dus om 
schijf 15 in het spel te brengen. Wit zal dit 
proberen te verhinderen en wil 45 naar 34 
brengen. 
 
Jan-Maarten speelde in deze stand echter   
33-28  waarna zwart de mogelijkheid krijgt om 
via   (24-30)  zijn problemen op te  lossen.  De  

Sjuul Verheij 

 
Jan-Maarten Koorn  

heren van het eerste weten inmiddels dat ik er groot voorstander van ben om schijf 45 niet 
verlaten in de hoek te laten staan. Deze stand laat perfect zien waarom de ontwikkeling van 
schijf 45 belangrijk is. Bij logische zetten verliest zwart kansloos: 
 

42. 45-40! 8-13 43. 40-34 13-19 Zwart dreigt met (19-23) 
44. 33-28 12-18 45. 31-27 20-25 46. 43-39     

Deze stand is wel een diagram waard. 
 

      Zwart heeft zwakke randschijven op 16 en 26. 
Schijf 15 is achtergebleven en zal een 
hangende schijf worden. Kortom, wit zou 
probleemloos moeten winnen. 
 
In het middenspel komt Jan-Maarten steeds 
goed terug in de partij. Blijft echter wel het 
probleem van de opening. Mijns inziens moet 
Jan-Maarten oppassen niet teveel naar de 
rand te gaan in de opening. Veel 
tegenstanders ruilen randschijven direct af en 
boeken daarmee enorm veel terreinwinst. 
Tegen P. Blokker ging het om deze reden 
duidelijk mis: 

Sjuul Verheij 

  
Jan-Maarten Koorn  

      
1. 34-29 20-24 2. 29x20 15x24 
3. 40-34 10-15 4. 44-40 5-10 
5. 34-30 Sijbrands speelt deze opening  

graag met zwart. Sijbrands bouwt dan het Tsjizjow-kanon op (de formatie 15-20-24) en 
probeert dan via 22 of 23 de aanval te krijgen of speelt klassiek als wit een keer  40-34  speelt. 
In ieder geval moet zwart de zetten (15-20)  en  (10-15)  spelen om naar het centrum te gaan. 

 
 
 
 
 
 >>
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5. ..  -  .. 17-21 6. 30-25 21-26 Jan-Maarten Koorn 

 
 Peter Blokker 

7. 40-34 Nu heeft zwart én een 
onhandige opstelling op de lange vleugel én 
een nutteloze randschijf op 26. Zwart besluit 
uit armoede maar om naar 30 te spelen, maar 
dit garandeert wit voor de rest van de partij. 
Kortom, Jan-Maarten moet met zwart niet zo 
snel naar 26 spelen en mag al helemaal niet 
naar 30 gaan. 

 
Peter 

 
Van de debutanten wist ik van Peter het minst 
in te schatten hoe hij zou presteren. Peter kan 
goed rekenen en speelt niet zo snel vreemde 
zetten. Dat zijn twee belangrijke 
eigenschappen voor een goede partij. Met een 

score van 6 punten uit 7 wedstrijden heeft Peter ook laten zien dat hij uitgegroeid is tot een 
degelijke kracht voor het tweede. Het hoogtepunt uit de damcarrière van Peter heeft al in het 
vorige clubblad gestaan. De partij uit de zesde ronde laat Peter zijn kracht goed zien: 
 

Peter Pippel 

 
Cor Bakkenes  

Het eerdere verloop van de partij was nogal 
hobbelig, maar in de diagramstand laat Peter 
goed rekenwerk zien: 
 

38. ..  -  .. 23-29! 39. 43-39 25-30 
40. 39-34 30x39 41. 33x44 24-30 
42. 40-35 29-34 43. 35x24 19x30 
44. 44-39 34x43 45. 38x49 12-17! 

En zwart gaat winnen. 
      

Peter Pippel 

 
Klaas Scheltus 

      
Waar Peter alleen wat meer op moet letten is 
de ontwikkeling van zijn lange vleugel. Tegen 
Klaas Scheltus bijvoorbeeld bracht hij zichzelf 
onnodig moeilijk in de problemen; 
 
Zwart bouwde op met  (13-18),  ( 9-13),  ( 4- 9)  
en  (18-23). Hiermee speel je zomaar een 
basisschijf op en is het voor de schijf op 5 erg 
moeilijk om in het spel te komen. Beter zou 
zijn om vanuit 5 en vanuit 1 op te bouwen. 

 
 
 >> 
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Kees 
 
Kees stelt zichzelf steeds nieuwe doelen. Eerst wilde hij minder in combinaties lopen. Dat is 
gelukt. Nu wil hij aanvallend leren spelen. Dat moet je gewoon doen was het antwoord van 
clubgenoten. Dit is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan. Hier kom ik de volgende keer op 
terug. 

Daniël 
 
Daniël was ooit getalenteerd jeugdlid. Na vele damloze jaren wist Martin de toorn van Henk 
Winter op te wekken door Daniël naar IJmuiden te halen. Een succesvolle actie bleek al snel, 
want vanaf dag 1 is Daniël topscorer in het tweede en hij heeft hij zijn debuut voor het eerste al 
gemaakt. In het vorige clubblad stond ook een sterke partij van Daniël. Als ik naar de partijen 
van Daniël kijk, zie ik twee dingen: ten eerste kan hij goed rekenen en ten tweede ziet hij dat er 
meer in het damspel zit dan hij herkent. Aangezien hij experimenteert met verschillende 
partijopzetten, denk ik dat we nog veel van Daniël kunnen verwachten. Voorwaarde is echter 
wel dat hij zich verdiept in de damliteratuur. Soms produceert hij namelijk zogeheten grafzetten. 
 

Kumar Mangal - Daniël de Vreugd 
1. 32-28 17-21 2. 31-26 12-17 Gangbaarder is  (11-17). Het ruiltje met  

28-23  speelt zwart alleen maar in de hand (J.M.K.!)    
3. 37-32 7-12 4. 41-37 2-  7??       

 
Ik ben benieuwd of deze opening ooit zo gespeeld is. In ieder geval is schijf 2 een belangrijke 
verdediger bij een flankaanval en mag deze niet zomaar op de 4e zet opgespeeld worden. 
Handiger is  (19-23) en daarna  (21-27). 
 
Omdat Daniël goed kan rekenen, wint hij veel via combinaties. De overwinningen op Frans 
Elzenga en E. Maijenburg zeggen genoeg. Met de combinatie in de partij tegen E. Maijenburg 
was echter van alles en nog wat mis, maar daar zal Wim zijn licht (of computer) wel op laten 
schijnen. Hoe dan ook, Daniël had een tussentijdse rating van boven de 1100 en als hij 
onderlinge competitie in IJmuiden gaat spelen, zal hij binnen de kortste keren uitzicht op het 
eerste krijgen. 
 
Al met al een succesvol jaar voor onze vereniging met zoveel debutanten die zoveel moois 
laten zien. Voor ieder geldt dat ze zich sterk zullen verbeteren. 
 
Aangezien u op vrijdagavond al mag genieten van de volgende golf met debutanten in het 
tweede moeten we zelfs oppassen dat we niet binnen twee jaar promoveren. Dit stuk is dan ook 
vooral geschreven voor de mensen over wie dit stuk gaat en voor de jongeren die er aan gaan 
komen. Alle thema’s uit dit artikel sluiten naadloos aan bij de Roozenburgmap. 
 
 Jesse Bos 
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DE SPEELSTERKTE 

DER IJMUIDENAREN 
 
Het afgelopen competitiejaar hebben onze IJmuidense teams allebei de negende plaats 
behaald. Voor het eerste was dit op basis van rating een aardige prestatie, waarna het seizoen 
afgesloten mocht worden tegen de ‘zwakste’ nummer drie van de eerste klasse om degradatie 
te voorkomen. Voor het tweede waren er niet echt verwachtingen. Ik geloof dat deze eindstand 
wel acceptabel is. 
 
Om de prestaties van de spelers van de vertegenwoordigende teams objectief te kunnen 
beoordelen, heb ik een overzicht gemaakt op basis van prestatierating in de competitie. Deze 
prestatierating is gelijk aan de rating die een speler die nog nooit eerder een wedstrijd gespeeld 
heeft zou krijgen op basis van de prestaties tijdens het afgelopen jaar bondscompetitie. Dit is 
dus een objectief en zeer geschikt instrument om de prestaties van spelers uit het eerste en uit 
het tweede te vergelijken. Voor het opstellen van de prestatierating heb ik de tabel gebruikt 
zoals die op de internetsite van de KNDB vermeld staat bij rating. Verder tellen wedstrijden 
tegen tegenstanders zonder rating niet mee.  
 
De resultaten van het eerste team, in volgorde van de topscorerslijst, zijn: 
 
 TABEL 1: HET EERSTE 

speler team rating score 
Rating 
score 

Gem.  rating 
tegenstander 

Prestatie 
rating 

Martin van Dijk 1 1255 14-11 14-11 1176 1278 

Kees Pippel 1 1356 13-10 13-10 1240 1350 

Stijn Tuytel 1 1258 12-10 12-10 1202 1274 

Jesse Bos 1 1273 12-11 12-11 1240 1276 

Cees van der Vlis 1 1103 8-11 7-10 1199 1089 

Joop Wind 1 1169 7-11 7-11 1206 1073 

Wim Winter 1 1257 7-11 7-11 1206 1073 

Harry van der Vossen 1 1088 7-11 7-11 1174 1041 

Marcel Kosters 1 1191 6-11 6-11 1214 1039 

Elbert Holkamp 1 1057 5-  7 4-  6 1166 1041 

Gemiddelde  1200,7    1153,4 
 
In deze tabel is score de totale score voor het eerste en het tweede samen. De ratingscore is 
de score van partijen tegen een tegenstander met een rating. Partijen tegen tegenstanders 
zonder rating tellen dus niet mee in dit overzicht. 
 
Tabel 1 laat zien dat de eerste vijf van de topscorerslijst samen met Elbert het wel aardig 
hebben gedaan afgelopen seizoen. Tabel 1 toont echter ook dat er bij een aantal mensen een 
bijzonder groot gat zit tussen hun KNDB rating en de prestatierating van het afgelopen jaar. 
 
Ook is de gemiddelde prestatierating van het team veel lager dan de gemiddelde rating van 
afgelopen jaar. Als deze trend zich doorzet dan lijkt het erop dat DCIJ  volgend jaar het team is 
met de laagste gemiddelde rating in de Hoofdklasse B. 
Voor het tweede is de tabel het meest interessant. Veel spelers hebben nog geen rating en de 
prestatierating zal voor de mensen die verder geen partijen gespeeld hebben, een zeer goede 
schatter zijn voor hun rating per 1 augustus. 
 >> 
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TABEL 2: HET TWEEDE 

speler team rating score 
Rating 
score 

Gem.  rating 
tegenstander 

Prestatie 
rating 

Koos de Vries 2 1006 10-10 8-  9 982 939 

Feroz Amirkhan 2  10-11 10-11 1088 1052 

Jacqueline Schouten 2 1084 9-  9 9-  9 1018 1018 

Jan-Maarten Koorn 2 759 9-  9 9-  9 935 935 

Daniël de Vreugd 2  8-  9 8-  8 1010 1010 

Peter Pippel 2  7-  8 7-  8 967 924 

Arjan van Roode 2 1098 6-  6 5-  5 1074 1074 

Kees van Nie 2  4-  8 3-  6 850 657 

Conall Sleutel 2  4-10 4-10 946 706 

Nicole Schouten 2 901 2-  7 2-  6 868 595 

Gemiddelde  969,6    891 
 
Ook hier is score de totale score voor het eerste en het tweede samen en ratingscore is de 
score van partijen tegen een tegenstander met een rating. 
 
Tabel 2 laat wel iets heel erg zorgelijks zien: er zijn maar 3 spelers die alle speelronden 
meegedaan hebben. Hoewel iedereen ongetwijfeld steeds een goede reden tot afzeggen heeft 
gehad, is dit wel erg weinig. Het eerste team heeft zich jaren lang weten te handhaven door de 
betrouwbaarheid en inzet van zijn teamleden. In het tweede team is deze betrouwbaarheid nog 
niet aanwezig. Dit is echt een verbeterpunt voor het komende seizoen. Schrijf dus nu al de data 
van de bondswedstrijden voor komend jaar in uw agenda. 
 
Positief punt is de opkomst van de jeugdleden (zonder Koos tekort te doen). De young stars 
Feroz en Conall hebben laten zien dat ze zich volledig voor hun team in willen zetten. 
 
Veel spelers hebben goed gespeeld voor het tweede. De eerste zeven van de topscorerslijst 
hebben een prestatierating waar je in de tweede klasse voor de dag mee mag komen. Alleen 
Kees, Conall en Nicole moeten nog hard oefenen bij de onderlinge. 
 
In tabel 3 staan de invallers en de leden van IJmuiden die afgelopen seizoen voor een andere 
vereniging competitie gespeeld hebben. 
 

TABEL 3: INVALLERS EN “VREEMDELINGEN” 

speler team rating score 
Rating 
score 

Gem.  rating 
tegenstander 

Prestatie 
rating 

Jack van Buuren reserve 1130 3-  3 3-  3 1065 1065 

Piet Kok reserve 968 6-  5 5-  3 867 939 

Cees van der Steen reserve 987 3-  5 3-  5 1041 745 

Jeffrey Klarenbeek reserve 1024 2-  3 2-  3 970 845 

Paul Smit HDC 1016 7-11 7-11 1094 961 

Frans Elzenga Heemstede 975 8-10 8-  9 963 920 

Ron Tielrooij Heemstede 1113 11-10 9-  9 1082 1082 

 
Rating zegt niet zoveel, is een veel gehoorde uitspraak. Ik durf echter wel te stellen dat de 
prestatierating een goed overzicht geeft van het niveau dat iedereen het afgelopen jaar heeft 
gehaald. Om deze reden een sterkteoverzicht van de IJmuidenaren op basis van 
prestatierating. 
 
 >> 
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 Speler 
Prestatie 

rating  Speler 
Prestatie 

rating 

1. Kees Pippel* 1350 15. Jacqueline Schouten 1018 

2. Martin van Dijk* 1278 16. Daniël de Vreugd 1010 

3. Jesse Bos* 1276 17. Paul Smit* 961 

4. Stijn Tuytel* 1274 18. Koos de Vries 939 

5. Cees van der Vlis 1089 19. Piet Kok 939 

6. Ron Tielrooij 1082 20. Jan-Maarten Koorn 935 

7. Arjan van Roode 1074 21. Peter Pippel 924 

8. Joop Wind 1073 22. Frans Elzenga 920 

9. Wim Winter* 1073 23. Jeffrey Klarenbeek 845 

10. Jack van Buuren 1065 24. Cees van der Steen 745 

11. Feroz Amirkhan 1052 25. Conall Sleutel 706 

12. Harry v.d. Vossen 1041 26. Kees van Nie 657 

13. Elbert Holkamp 1041 27. Nicole Schouten 595 

14. Marcel Kosters 1039    

 
Spelers met een * komen, samen met Jan Apeldoorn, in aanmerking voor de zes plaatsen in het 
eerste op basis van de onderlinge competitie. Er zijn dus nog vier plaatsen te vergeven. Gezien 
individuele belangen lijkt het erop dat de eerste veertien uit deze lijst met Paul Smit en Jan 
Apeldoorn kanshebber zijn om volgend jaar in het eerste te kunnen spelen.  
 

Mocht u dus nog wat te bewijzen hebben, 
zorg dan dat u dat tijdens de onderlinge doet! 

 Jesse Bos 

 
 
 

OPLOSSING  

  
  
Dit keer een probleem van C.C.H. Swinkels uit Schiedam. 
Maar, let op... Er zit nog een eindspel aan vast. 
 
Dit probleem is ooit gepubliceerd in het Haarlems Dagblad als probleem (996) voor beginners.  
 
Oplossing: 24-19 (13x24) 34-30 (25x34) 39x19 (28x48) 

19x37 (48x31) 36x27 (  6-11) 27-21 (17-22) 21-17! (22-28) 
17x  6 (28-32) 6-  1 (32-38)A 1-23 (38-43) 23-28  

en de dam wordt altijd afgevangen.     
A Op (32-37) volgt 1-23 met damafname.   
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WESTLANDSE DAM COM - DCIJ 1 
Ronde 6:  25 November 2005. Uitslag  8-12. 

 
 Westlandse Dam Com  DCIJ 1   

1. Martin van de Hout (1098) - Stijn Tuytel (1258) 0 -  2  (  1) 
2. Jan Lommers (1041) - Martin van Dijk (1255) 2 -  0   (  6) 
3. Walter Thoen (1264) - Kees Pippel (1356) 0 -  2  (  5) 
4. Jan de Koning (1151) - Jesse Bos (1273) 0 -  2  (  4) 
5. Wim Boer (1080) - Marcel Kosters (1191) 2 -  0  (  8) 
6. Jerry de Nijs (1072) - Willem Winter (1257) 1 -  1  (  9) 
7. Jan van der Voort (966) - Joop Wind (1169) 0 -  2  (  2) 
8. Frans Slot (1044) - Cees van der Vlis (1103) 1 -  1  (  3) 
9. Jeroen Dekkers (882) - Jack van Buuren (1130) 1 -  1  (  7) 

10. Edwin Remmerswaal (969) - Harry van der Vossen (1088) 1 -  1  (10) 

    8 -12  
 
Van Westland moest gewonnen worden. We hadden op dat moment 2 punten doordat we de 
eerste wedstrijd hadden gewonnen en daarna 5 wedstrijden op rij hadden verloren. Als we 
vandaag niet wonnen konden we het schudden. 
 Jan Lommers  ...2 

 
Martin van Dijk  ...0 

Martin kan hier eenvoudig winnen door 
43-39. Zwart kan alleen (23-29) 
34x23 (18x29) ruilen en na 
28-22 (17x28) 32x34 (21x41) 
36x47 valt wit schijf 24 aan en wint  

wit een schijf. Martin speelde echter  34-29  en 
verloor uiteindelijk. Maakt niet uit, we wonnen 
toch wel. 

Kees Pippel  ...2 

 
Walter Thoen  ...0 

Kees overklaste zijn tegenstander. Hier had 
wit nog kunnen proberen 
 

34-30 (21x41) 36x47 (25x23) 
24-19 (13x24) 31-27 (22x31) 
33x  2 (24-30) 35x24 (  1-  7) 
2x11 (  6x17) en daarna 24-19 en  

19-13, maar bij goed spel van Kees wint hij 
wel. En dat is Kees wel toe te vertrouwen. 

 
Joop (zie diagram volgende pagina) had inmiddels een schijfje opgepeuzeld en hier ging er  
nog eentje: (28-32) 37x28 (14-20) 24x15 (  5-10) 15x  4 (  2-  7) 

12x25.        
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Jesse had inmiddels ook gewonnen door zijn 
tegenstander aan de rechterkant vast te zetten 
en links door te breken. Cees van der Vlis en 
Jack van Buuren speelden remise. En dat 
deed Harry ook. Harry heeft nog lang 
volgehouden (toen iedereen naar huis wilde 
en de buit toch al binnen was), maar moest 
uiteindelijk toch remise geven. 
 

Joop Wind  ...2 

 
Jan van der Voort  ...0-2 

 

Stijn Tuytel  ...2 

 
Martin van de Hout  ...0 

Hier speelde wit  39-33  en Stijn was er als  de 
kippen bij: (17-22) 28x17 en (23-28) 
en klaar. Wit had er meteen geen zin meer in 
en Stijn kon met de bus naar huis. Was ie wel 
blij mee geloof ik. 
 

En dan nu de zwakke borden. 
Ik dacht een wereldpartij gespeeld te hebben 
en de winst net niet hebben gevonden, je weet 
wel. In  deze stand speelt zwart (29-34) 

38-33 en partij kabbelt naar remise, 
maar als zwart schijf 29 lekker laat (13-18)  
terug ruilt blijk ik helemaal  verloren  te  staan.  
De twee zwarte schijven op 24 en 29 staan 
berensterk en houden in feite drie schijven 
onder controle. Mijn zelfvertrouwen wordt ook 
met de dag minder.  

Jerry de Nijs  ...1 

 
Wim Winter  ...1 

 

 

Marcel Kosters  ...0 

 
Wim Boer  ...2 

Marcel raakt hier in  paniek. Immers er dreigt 
37-31 (26x28) en  29-24  of  29-23. 

Maar  (12-18)  is een prima oplossing. Na 
37-31 kan  29-23 niet en op   29-24 

wordt niet naar dam geslagen maar naar 33. 
Marcel offerde met  (19-24)  en verloor 
kansloos.  De punten waren binnen en de 
hoop om ons te handhaven was nog niet weg. 
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TDV - DCIJ 1 
Ronde 8:  13 januari 2007. Uitslag  8-12. 

 
 TDV  DCIJ 1   

1. Tijs Demasure (1244) - Kees Pippel (1356) 0 -  2  (  5) 
2. Wil van den Braak (1333) - Willem Winter (1257) 1 -  1  (10) 
3. Jasper Daems (1302) - Marcel Kosters (1191) 1 -  1  (  6) 
4. Kees van Bakel (1203) - Stijn Tuytel (1258) 1 -  1  (  9) 
5. Cor Kuijstermans (1256) - Martin van Dijk (1255) 0 -  2  (  2) 
6. Jimmy Depaepe (1076) - Jesse Bos (1273) 0 -  2  (  4) 
7. Toon Dielen (1041) - Joop Wind (1169) 2 -  0  (  7) 
8. Theo van den Hoek (1199) - Cees van der Vlis (1103) 1 -  1  (  8) 
9. Thijs van den Broek - Elbert Holkamp (1057) 1 -  1  (  1) 

10. Frank van den Broek (1148) - Harry van der Vossen (1088) 1 -  1  (  3) 

    8 -12  
 
De vorige wedstrijd hadden we zomaar ineens gewonnen (van Hiltex) en eigenlijk gingen we in 
een beste stemming naar Tilburg. Alleen ik was niet in een beste stemming, want ik kwam 
eigenlijk net van de operatietafel af. Ik verwacht dan dat mijn clubgenoten zeggen: “Blijf maar 
thuis, Wim.” Niets van dat alles. Er wordt gewoon van uitgegaan dat je meegaat. Er wordt niet 
eens over gepraat. En dan ga je maar weer met je zieke lichaam. 
 
Stijn was de held van de dag door het elfde punt te pakken. 
Stijn was een schijf achter geraakt en van 
Bakel miste hier  een  directe  winst  

Kees van Bakel  ...1 

 
Stijn Tuytel  ...1 

 

door (24-29). Dan moet   28-23A 
eigenlijk wel en daarna volgt (12-17) 

23x34 en (17-22)   
A Op  28-22  volgt  21-26  en  26-31. 

 

Martin van Dijk  ...2 

 
Cor Kuijstermans  ...0 

Martin speelde een geweldige partij tegen de 
sterke Kuijstermans en won verdiend, maar de 
remise lag hier op de  

loer na (35-40) door middel van 
48-43 (40x29) 38-33 (29x49) 
32-28 (49x21) met slag naar 8. 

 

 
 
 
 >> 
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Jesse had een sterke stand opgebouwd tegen 
de Belg Jimmy Depaepe. Hier speelde zwart  
(12-18)  en kwam verloren te staan na  44-39. 
Zwart had moeten spelen  (25-30)  en  (19-24)  
en dan is er toch weinig loos voor zwart. 

Jimmy Depaepe  ...0 

 
Jesse Bos  ...2 

 

 

Joop Wind  ...0 

 
Toon Dielen  ...2 

Joop   speelde    (12-17)     en    verloor  
definitief een schijf na 33-29 (17x28) 

29-23 (18x29) 30-24 (19x30) 
35x22    

Was niet nodig geweest, want zie hier de 
volgende variant:  (19-23) 

20-15 (12-17) 15-10 (17x39) 10-  4 (11-17) 37-32 (26x28) 
27-22 (18x27) en nu moet de witte dam er 5 slaan en komt op 12 terecht. En dus is  

wit zijn dam kwijt en is de stand remise. Dat je dat niet gezien hebt Joop. Foei. 
 
Elbert haalde op het nippertje de remisehaven en Harry speelde ook remise in een partij, waar 
het evenwicht niet verbroken werd. Cees van der Vlis speelde tegen Theo van der Hoek,     
oud-IJmuidenaar en oud- voorzitter van de bond.  
Hier had Theo Cees goed te pakken. Theo van den Hoek  ...1 

 
Cees van der Vlis  ...1 

 (14-19) 34-29 (19x30) 
40-35 (17-21) 35x24 (13-19) 
24x13 (  4-  9) 13x  4 (21-26) 

4x31 (26x46).   
Wit kan de dam afnemen door: 

43-39 (46x43) 48x39 en Theo 
staat een gezond stuk voor. Gelukkig werd het 
toch nog remise.  

    

 
 
 
 >> 
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Marcel Kosters  ...1 

 
Jasper Daems  ...1 

Wits laatste fout was  43-39  en Marcel haalde  
dam door (14-19) 25x32 en (22-28) 
op veld 49. 
 
Marcel won bijna, maar net als in de vorige 
partij werd het net remise. 
 
Kees Pippel won gedegen zoals meestal. 
 
Zelf wist ik remise te maken, maar hoe dat 
snap ik zelf nog steeds niet. Ik had natuurlijk 
moeten verliezen. 
 
 Wim Winter 

 

LANDELIJKE HOOFDKLASSE B 
Eindstand per 3 maart 2007 

 

Eindstand Hoofdklasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pt Bordpt 

1. SNA  13 13 11 10 12 10 11 14 11 14 13 20 132 - 88 

2. Den Haag 7  10 11 12 6 11 12 16 15 15 15 17 130 - 90 

3. Damlust 7 10  10 12 10 9 13 11 14 12 14 15 122 - 98 

4. RDC 9 9 10  8 12 10 11 11 14 11 17 14 122 - 98 

5. Hiltex 2 10 8 8 12  11 9 13 9 13 11 13 13 117 - 103 

6. PWG 's-Gravenpolder 8 14 10 8 9  12 9 11 12 11 13 13 117 - 103 

7. Constant-Charlois 10 9 11 10 11 8  10 13 11 9 14 13 116 - 104 

8. TDV 9 8 7 9 7 11 10  8 11 11 13 9 104 - 116 

9. IJmuiden 6 4 9 9 11 9 7 12  5 11 12 8 95 - 125 

10. Van Stigt Thans 2 9 5 6 6 7 8 9 9 15  15 14 6 103 - 117 

11. DC Dordrecht 6 5 8 9 9 9 11 9 9 5  13 4 93 - 127 

12. Westland 7 5 6 3 7 7 6 7 8 6 7  0 69 - 151 

 

Topscorers DCIJ 1 Weds Rating Tegen Bord Pnt gem 

22. Martin van Dijk 11 1255 1175,6 5,36 14 1,27 

26. Kees Pippel 10 1356 1240 3,5 13 1,3 

37. Stijn Tuytel 10 1258 1201,6 5,5 12 1,2 

40. Jesse Bos 11 1273 1239,7 4,27 12 1,09 

90. Cees van der Vlis 11 1103 1198,6 6,82 8 0,73 

97. Willem Winter 11 1257 1205,9 4,18 7 0,64 

98. Joop Wind 11 1169 1205,9 5,82 7 0,64 

99. Harry van der Vossen 11 1088 1173,6 7,27 7 0,64 

113. Marcel Kosters 11 1191 1213,5 4,64 6 0,55 

118. Elbert Holkamp 7 1057 1166,3 6,29 5 0,71 

130. Jack van Buuren 3 1130 1065 8,67 3 1 

154. Feroz Amirkhan 2  1165,5 10 1 0,5 

163. Daniël de Vreugd 1  1214 3 0 0 
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DCIJ 1 HANDHAAFT ZICH IN 

HOOFDKLASSE NA OVERWINNING  
Nacompetitie:  10 Maart 2007. Uitslag 14- 6. 

 
 DCIJ 1 - Oerterp   

1. Willem Winter (1257) - Gerrit Terpstra (999) 2 - 0  (  1) 
2. Jesse Bos (1273) - Cees Dijkstra (939) 2 - 0  (  9) 
3. Joop Wind (1169) - Karel de Bruin (935) 2 - 0  (  2) 
4. Kees Pippel (1356) - Sipke Doller (1185) 1 - 1  (  7) 
5. Harry van der Vossen (1088) - Rein van der Wal (1105) 1 - 1  (  8) 
6. Stijn Tuytel (1258) - Hendrik Veenstra (1223) 2 - 0  (  5) 
7. Cees van der Vlis (1103) - Rudolf Smedinga (1170) 0 - 2  (  4) 
8. Martin van Dijk (1255) - Jan van Dijk (1019) 1 - 1  (10) 
9. Elbert Holkamp (1057) - Harrie Mennema (799) 1 - 1  (  6) 

10. Marcel Kosters (1191) - Dennie van Dijk (940) 2 - 0  (  3) 

    14 - 6  
 
De afgelopen seizoenen was het al spannend of DCIJ zich zou handhaven in de nationale 
hoofdklasse, maar wist het zich in de laatste wedstrijd steeds veilig te spelen. Dit seizoen was 
het zo nodig nog spannender. In een allesbeslissende nacompetitiewedstrijd tegen Oerterp 
moest DCIJ de laatste strohalm grijpen. 
 
Hoewel het kwaliteitsverschil tussen DCIJ en Oerterp op papier groot was, was het nog maar de 
vraag of dit verschil ook op de borden gemaakt kon worden. Captain Jesse Bos had vooraf 
ingeschat dat Oerterp zijn sterkste spelers niet aan de hoogste borden zou plaatsen, waardoor 
van Wim Winter, Jesse Bos en Joop Wind een overwinning verwacht werd. Wim Winter had 
een makkelijke dag. Hij kwam al snel een schijf voor en kon binnen twee uur een overwinning 
laten noteren. Joop Wind werd door zijn tegenstander geholpen. Na een simpele combinatie 
bracht Joop de stand op 4-0. Inmiddels was ook duidelijk dat Marcel Kosters grote kansen zou 
krijgen. Marcel had al snel een superieure stand opgebouwd, maar moest nog diep gaan om de 
winst te vinden. Daarmee was de stand al 6-0. 
 
Cees van der Vlis bracht ongewild de spanning voor een moment terug. Tegen één van de 
sterkere spelers van Oerterp kreeg hij een scheve schijvenverdeling en toen zijn tegenstander 
Cees' korte vleugel onder druk zette moest Cees capituleren. Stijn Tuytel maakte deze 
nederlaag echter al snel ongedaan door van de kopman van Oerterp te winnen. Vervolgens 
consolideerde Elbert Holkamp de voorsprong door remise overeen te komen. 
 
De stand op de andere borden was op dat moment dusdanig goed voor DCIJ dat het vooral de 
vraag was hoe hoog de uitslag zou worden. Kopman Kees Pippel nam al snel een hekstelling in 
en liet zijn tegenstander het spel maken. Doordat zijn tegenstander geen grote fouten maakte, 
bleek er niet meer dan een voordelige remise in te zitten voor Kees. Ook Harry van der Vossen 
had wat voordeel, maar zijn tegenstander wikkelde goed af naar een dunne remisestand. 
Captain Jesse Bos had het moeilijk met zijn op papier veel zwakkere tegenstander. Lange tijd 
leek Jesse met remise genoegen te moeten nemen, maar in het eindspel liet Jesses 
tegenstander nog een steekje vallen. Tot slot was Martin van Dijk wederom in hevige tijdnood 
gekomen. Zijn jeugdige tegenstander liet verrassend een KVO toe, die gezien de 
combinatiemogelijkheden over en weer wel te rechtvaardigen was. Op het moment dat Martin 
wat lucht leek te krijgen, liet hij zijn tegenstander onnodig ontsnappen. In het vervolg kon hij nog 
wel naar een voordelige klassieke stand afwikkelen, maar winst kon hij niet meer vinden.  >> 
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Al met al heeft DCIJ het wederom weer gered, ondanks een slecht seizoen en de verscherpte 
degradatieregeling. In het komend seizoen hopen we in navolging van SNA eens omhoog te 
mogen kijken. 
 
 Martin van Dijk 

 

HARDERWIJK 2 - DCIJ 2 
Ronde 6:  25 November 2006. Uitslag  8-12. 

 
 Harderwijk 2  DCIJ 2   

1. Jenne Vis (931) - Koos de Vries (1006) 1 -  1  (6) 
2. Bert Foppen (1127) - Cees van der Steen (987) 2 -  0  (7) 
3. Jan Moerland (976) - Jacqueline Schouten (1084) 0 -  2  (1) 
4. Wouter Mensink (1093) - Daniël de Vreugd 1 -  1  (10 
5. Hilco Aarten (1058) - Feroz Amirkhan 0 -  2  (8) 
6. Joras Ferwerda (1002) - Jeffrey Klarenbeek (1024) 0 -  2  (4) 
7. Cor Bakkenes (736) - Peter Pippel 0 -  2  (9) 
8. Jan van der Pol (897) - Conall Sleutel 2 -  0  (3) 
9. Herman Bisschop (557) - Jan-Maarten Koorn (759) 0 -  2  (5) 

10. Eibert Smit (995) - Kees van Nie 2 -  0  (2) 

    8 -12  
  
Jacqueline  was  het  eerste  klaar.   Na Jacqueline Schouten  ...2 

 
Jan Moerland  ...0 

 

27-22 won Jacqueline een schijf met 
35-40 (44x35)   en  (25-30). 

 
Jeffrey Klarenbeek won heel eenvoudig en 
Feroz overklaste zijn tegenstander met een 
stevige aanval. Bij Daniël kabbelde de partij 
naar remise. 

 
Peter Pippel  ...2 

 
Cor Bakkenes  ...0 

Peter won na een lange partij, maar had hier 
al eerder  gewonnen  kunnen  komen  te  
staan  
door (29-33) 38x29 en  (19-24)   
met slag naar 35 en daarna volgt een 
doorbraak naar dam. 
 

 

 
 >> 
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Conall speelt hier 40-35 en na Jan van der Pol  ...2 

 
Conall Sleutel  ...0 

 

(14-19)  komt wit vast te staan met 
schijfverlies tot gevolg. Hier moet 

29-23 en  34-29 en dan is er niets 
aan de hand. 

Jan-Maarten Koorn  ...2 

 
Herman Bisschop  ...0 

Hier    kan    Jan-Maarten    een    schijf  
verliezen. Wit moet 30-24 (19x30) 

35x24 (20x29) 33x24 ruilen. 
Er dreigt 24-20 ..  x  .. 
en 32-27, dus moet   ( 4-10).  Daarna  
ruilt wit met 34-30 (19x30) 

39x30 en na (  7-12) volgt 32-27 met slag naar 19 en zwart ziet de 
verloren schijf niet meer terug. 
 
Later wint Jan-Maarten een gezonde schijf, maar dan gebeurt het volgende: 
Jan-Maarten  had  (19-23)   gespeeld   en   wit   

Jan-Maarten Koorn  ...2 

 
Herman Bisschop  ...0 

 

haalde nu uit met: 29-24 (20x29) 
47-41 (36x47) en 49-44 (47x33) 

met een 5-slag naar 28. En nu staat            
Jan-Maarten een schijf achter. 

    
Gelukkig ging Jan-Maarten hierna beter 
spelen. 

Jan-Maarten Koorn  ...2 

  
Herman Bisschop  ...0 

Na  de  combinatie   stond   het   zo   en  
Jan-Maarten speelde (15-20). 
De witspeler was natuurlijk nog helemaal in de 
wolken van de combinatie die hij net had  
genomen  en speelde 32-27 waarna  
zwart door (18-23) 28x19 en (20-24) 

op dam wist te komen en alsnog wist te winnen. >> 
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Hier speelde zwart  (11-17)  en won zijn  schijf  Eibert Smit  ...2 

 
Kees van Nie  ...0 

terug, maar beter was (14-20) 25x23 
en dan (11-17) met slag naar 40. 

 
Kees kwam in de verdrukking in het late 
middenspel en verloor. 
 
Cees van de Steen liet zich onnodig 
wegdrukken en verloor. Koos  de  Vries had 
een iets betere stand, maar het evenwicht 
werd niet verstoord. 
 

 
 Wim Winter 

LANDELIJKE TWEEDE KLASSE C 
Eindstand per 3 maart 2007 

 

EINDSTAND 2E KLASSE C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pt Bordpt 

1. Lelystad  9 11 13 9 18 11 12 17 14 11 16 125 - 75 

2. DVSB 2 11  10 13 8 10 13 13 14 18 12 16 122 - 78 

3. DES Lunteren 2 9 10  10 15 12 12 14 10 12 13 15 117 - 83 

4. Hiltex 3 7 7 10  11 8 15 12 14 15 12 13 111 - 89 

5. SNA 2 11 12 5 9  6 11 15 18 10 12 13 109 - 91 

6. WSDV 2 2 10 8 12 14  8 12 8 12 12 11 98 - 102 

7. Harderwijk 2 9 7 8 5 9 12  11 8 15 13 8 97 - 103 

8. Heemstede 8 7 6 8 5 8 9  11 12 16 6 90 - 110 

9. IJmuiden 2 3 6 10 6 2 12 12 9  9 10 6 79 - 121 

10. Zaanstreek 2 6 2 8 5 10 8 5 8 11  12 5 75 - 125 

11. Meurs Denk en Zet 3 9 8 7 8 8 8 7 4 10 8  1 77 - 123 

 

Topscorers DCIJ 2 Weds Rating Tegen Bord Pnt gem 

47. Koos de Vries 10 1006 982,3 2,5 10 1 

51. Feroz Amirkhan 9  1070,4 4,78 9 1 

53. Jacqueline Schouten 9 1084 1017,6 3,11 9 1 

55. Jan-Maarten Koorn 9 759 935,2 6,67 9 1 

64. Daniël de Vreugd 8  980,9 4,25 8 1 

76. Peter Pippel 8  966,9 5,63 7 0,88 

84. Piet Kok 5 968 866,7 9 6 1,2 

85. Arjan van Roode 6 1098 1074 5 6 1 

121. Kees van Nie 8  849,7 9,5 4 0,5 

123. Conall Sleutel 10  946 6,8 4 0,4 

130. Cees van der Steen 5 987 1040,8 2,8 3 0,6 

146. Jeffrey Klarenbeek 3 1024 970 6,67 2 0,67 

149. Nicole Schouten 7 901 867,8 7,29 2 0,29 
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AGENDA DAMCLUB IJMUIDEN 
 

za 21 april 2007 Sneldamkampioenschappen PNHDB Senioren 
za  28 april 2007 Nationale Jeugddamdag 
     
za 12 mei 2007 Eerste ronde KNDB-beker 
za 19 mei 2007 NK Welpenmeisjes in Den Bosch 
vr 25 mei 2007 Algemene ledenvergadering Damclub IJmuiden 
za 26 mei 2007 Finale NK Welpen in Wageningen 
     
vr 17 augustus 2007 Kerst de Jong toernooi 
zo 26 augustus 2007 Barbecue DCIJ 
     
za 15 september 2007  1

e
 ronde Nationale competitie 

za 29 september 2007  2
e
 ronde Nationale competitie 

     
za 13 oktober 2007  3

e
 ronde Nationale Competitie 

za 27 oktober 2007  4
e
 ronde Nationale Competitie 

     
za 10 november 2007  5

e
 ronde Nationale Competitie 

za 24 november 2007  6
e
 ronde Nationale Competitie 

     
za 8 december 2007  7

e
 ronde Nationale Competitie 

zo 30 december 2007 Oudejaarstoernooi DCIJ 
     
za 12 januari 2008  8

e
 ronde Nationale Competitie 

za 26 januari 2008  9
e
 ronde Nationale Competitie 

     
za 9 februari 2008  10

e
 ronde Nationale Competitie 

za 23 februari 2008  11
e
 ronde Nationale Competitie 

     
vr 21 maart 2008 Paasdamschaaktoernooi 2008 

 
 

WEDSTRIJDAGENDA SCHAAKVERENIGING KIJK UIT 
 

     

ma 16-04-2007 Bondsw. Heemstede 3 - Kijk Uit 2 (7
e
 ronde)  za 12-05-2007 Bondsw. De Waagtoren 2 - Kijk Uit 1 (9

e
 ronde) 

vr 20-04-2007 Bondsw. Kijk Uit 3 - Bakkum 2 (7
e
 ronde)    

za 21-04-2007 Bondsw. Kijk Uit 1 -De Wijker Toren 2 (8
e
 ronde)  vr 01-06-2007  Algemene voorjaarsledenvergadering Kijk Uit 

   za 09-06-2007  Schaakmatch Newcastle - IJmond 

     

 
Het verschijnen van de volgende IJ’dammer is 25 mei 2007. 

Kopij kunt u inleveren bij tot en met vrijdag 11 mei (liefst eerder) bij: 
Jack van Buuren 

 
E-mailen heeft de voorkeur! 

Stuur deze over de elektronische snelweg aan dit adres: 
 
 

ijdammer@damclubijmuiden.nl



 

 
 


