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VRIJDAGS CLUBAVOND  AANVANG: senioren 19:30 uur jeugd 19:00 uur 
Gebouw  ‘Jan Ligthart’  
Eksterlaan 8 1971 KS  IJmuiden ROKEN IS NIET TOEGESTAAN! 
  
COMPETITIELEIDER: C.L. Pippel VOICEMAIL CLUBGEBOUW:  0255-510274 
onderlinge@damclubijmuiden.nl   
  
  

  
CONTRIBUTIE  
       2008/2009: Senioren: € 100,-  Aspiranten: € 32,- 
 Senioren 65+: € 73,-  Pupillen: € 22,- 
 Eerste jaar senioren: € 73,-  Schooldammers: € 19,- 
 Studenten: € 73,-  Donateurs: € 25,- 
 Junioren: € 54,-   
    
ABONNEMENT IJ’DAMMER:  € 12,-  Leden en donateurs: gratis 
  

BANKREKENING:   38.36.52.839, t.n.v. Damclub IJmuiden te IJmuiden 
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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 
 
Deze zomer is meneer Hühl ons ontvallen en dat spijt me zeer. Zo’n oud 
weldenkend, niet meer spelend en op zijn manier kleurrijk lid deed mij toch wel 
iets. Altijd bereid tot een praatje, overal verstand van, van alles meegemaakt. Ik 
zal hem missen.  
 
De competitie gaat weer beginnen. Kom allemaal trouw s.v.p.. Wat mij betreft is 
de onderlinge toch altijd het hart van de club en de rest komt altijd wel goed als de 
clubavond maar trouw bezocht wordt. Martin is inmiddels doctorandus geworden 
en zal nu wel weer gewoon op de clubavond komen. Ik verwacht dat zijn spelpeil 
nu ook wel weer zal stijgen en hij kan mooi een bedreiging worden voor de 
momenteel ongenaakbare Jesse. 
 
We zijn weer in Brunssum geweest met een man of acht geloof ik. Harm Wiersma 
schreef nog over ons. De groep uit IJmuiden wordt bekend in Brunssum. Ik hoop 
dat in de komende jaren jeugdleden als Rick, Vince, Berrie en Jelmer ook mee 
gaan doen. Want eigenlijk doen we het daarvoor. Wij geven het goede voorbeeld, 
maar de jeugd moet gaan aanhaken. 
 
De tientallen zijn weer gestart. En we staan na 2 wedstrijden op een stevige 3e 
plaats en van De Oldehove hadden we kunnen winnen. Tegen De Oldehove 
maakte ik trouwens mijn debuut. Ik denk dat ik 13 was. En ik werd ingemaakt door 
een ouwe kerel. Vond ik toen niet leuk. Tielrooij boos. Dukel boos. Pappa boos. In 
die tijd werd er nog niet pedagogisch met je omgegaan. Je werd gewoon voor 
rotte vis uitgemaakt. Dat waren nog eens tijden. Je werd er wel hard van. Conall 
doet dit jaar mee in het eerste. Is hij daar aan toe? 
Ja en nee. We verwachten nog niet veel punten van Conall, maar uit het verleden 
herinner ik me, dat inzicht in het spel begint te komen op het moment dat je gaat 
meedraaien in het eerste. Ik was 14 toen ik een vaste plaats kreeg in het eerste 
en veel punten haalde ik nog niet, maar in het jeugdkampioenschap van Noord-
Holland brak ik meteen door. Op de een of andere manier ga je anders spelen als 
je in het eerste meedraait. En aan bord 10 zie ik Conall nog wel een puntje 
meegraaien. Ik verwacht een trouwe opkomst bij het eerste en hoop op een 
goede opkomst bij het tweede. Wat vorig jaar gebeurde mag natuurlijk niet meer 
voorkomen.  
 
Het Kerst de Jong toernooi is gewonnen door Jacqueline. We hebben de regels 
tussendoor nog even moeten aanpassen, maar het had succes. Voortaan dus bij 
deze: de speler van de A-groep moet hoger scoren dan de speler van de B-groep, 
anders wint de speler van de B-groep. U ziet het, het bestuur haalt alles uit de 
kast om Kees Pippel niet elk jaar te laten winnen.  
 
 >> 
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Zoon Peter is trouwens net pappa geworden. Gefeliciteerd Peter. Ja jij ook, Ank. 
Opoe.  
 
De barbecue was gezellig, maar ik miste de ouwe hap: Piet, Jan, Leo, Cees. 
Misschien is barbecue niet zo veel voor oude mannen. Die moeten op hun 
gewicht letten. Maar ik zal toch eens met ze praten en vragen waarom ze niet 
meedoen met deze evenementen. 
 
Ons clubhuis wordt steeds belangrijker als denksportcentrum. De gemeente heeft 
jarenlang geprobeerd ons weg te krijgen en als tegenkracht probeerde ik steeds 
meer evenementen naar IJmuiden toe te halen. Dat laatste begint zijn vruchten af 
te werpen. Noord-Holland begint zich terug te trekken uit Purmerend en 
wedstrijden naar IJmuiden over te hevelen. Het Kampioenschap van Noord-
Holland senioren zou dit jaar ook in IJmuiden gehouden gaan worden. En dat is 
precies wat we willen. Laat IJmuiden maar een echt denksportplaatsje worden.  
 
De junioren hebben zich geplaatst voor de finale van het NK. De pupillen hebben 
zich op het nippertje door minder bordpunten niet geplaatst. Max ontwikkelt zich 
snel. Nu bij het komende scholenkampioenschap op 12 november nog een stel 
welpen zien binnen te slepen. Geachte leden, houd alvast die bewuste 
woensdagmiddag even vrij voor ondersteuning. 
 Wim Winter 
 

 
 

 
 

 
 
NICO VAN DER WIELE 
 
 
Aevum Kozijnen 
Conradweg 32 
2031 CM Haarlem 
 

E nico@aevum-kozijnen.nl 
W www.aevum-kozijnen.nl 

T 023  576 25 67 
M 06 271 799 07 

 

 

Alle vertrouwen in kunststof bouwen 
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DCIJ-ER VAN DE MAAND 

 
Naam: Max Doornbosch 
Geboren: vrijdag 7 mei 1999 
Woonplaats: IJmuiden 
School: Jan Campert School 
 
Andere sporten/Hobby's: Voetbal en judo 
Andere damclubs: nee 
 
Lid van D.C.IJ. sinds: 2007 
 
Hoe ben je met dammen in aanraking gekomen? Omdat ik veel met mijn vader 
 had gedamd en als hij niet op zijn allerbest speelde won ik soms 
  
En met DCIJ?: via de sportpas 
 
Positieve punten van DCIJ:  Veel partijtjes spelen, dammen wordt goed uitgelegd 
 en de toernooitjes 
Negatieve punten DCIJ/wat zou er nog beter kunnen? Dat de oudere spelers 
 lang mogen spelen en ik niet 
 
Wat vind je het leukst aan dammen? Zetjes vinden van 2 slaan en 2 terug slaan 
 bijvoorbeeld 
  
Mooiste partij:  Remise tegen Jan-Maarten 
 
Lastigste tegenstander: Berrie 
  
Sterkste dampunt: Kleine trucjes 
Zwakste dampunt: Als de tegenstander een dam heeft 
  
Beste damprestatie: Toen ik map 1 uit had 
  
Favoriete T.V. programma: Pokemon 
Favoriete film: Robin Hood 
Favoriete gerecht: Doperwten 
  
Over welke speler van de club zou je in de volgende 
IJ’dammer wat meer te weten willen komen? Stella van Buuren 
  
  
 Max, 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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IN MEMORIAM RINUS HÜHL 
 
In juli  is Rinus Hühl, de nestor van onze club op 85-jarige leeftijd overleden. 
Als 12-jarig jochie werd Rinus in 1934 lid van DCIJ.  
Toen ik lid werd was Rinus al achter in de twintig en 
ik sprak hem dan ook altijd aan als “Mijnheer Hühl”. 
Voor mij was hij destijds de enige statige heer onder de dammers. 
 
Hij is ook een hele tijd van de club af geweest. 
Ik herinner mij  dat hij in verband met zijn gezondheid naar Denemarken 
is gegaan. Later is hij weer lid geworden van onze club. Bij elkaar is hij meer 
dan veertig jaar lid geweest van DCIJ. 
 
Rinus was een verwoed dammer en net als ik een beetje fanatiek en dat mag. 
Ook was hij vaak bezig met het in elkaar knutselen van damproblemen. Als je 
tegen hem speelde moest je altijd goed opletten of er geen verborgen slagzet in 
zat. Menigeen heeft daardoor van hem verloren.  
 
Bestuurlijk heeft hij veel voor DCIJ gedaan. Samen hebben wij in het bestuur 
gezeten, hij als penningmeester en ik als secretaris. De penningen van DCIJ 
waren bij hem in zeer goede handen. 
Ik kan mij niet herinneren dat hij ooit kasverschillen had.  
Van rekenmachines en PC’s moest hij niets hebben.  Hij zei dan “Rekenen heb 
ik op school geleerd, dus tellen ook”. Alles deed hij uit het ‘koppie’. 
  
Voor Stormvogels, de voetbalclub in IJmuiden heeft hij jarenlang met anderen 
de voetbaltoto verzorgd. Daar kwam ook veel gereken aan te pas. Hij deed dit 
sneller en beter dan de jongens die met een rekenmachientje zaten te knoeien. 
We leven nu echter in het tijdperk van de PC, het mobieltje, i-Pod e.a. en dan 
schiet het rekenen er (wel eens) bij in. 
 
Ik herinner mij Rinus als een zeer bescheiden mens. Eigenlijk te bescheiden.  
Als je vrijdagavond op de club kwam was het de gewoonte om samen met o.a. 
Leo Binkhorst en Jan Apeldoorn  eerst een kopje koffie met hem te drinken, 
alvorens we gingen dammen. 
 
Wij allen bewaren goede herinneringen aan hem en vooral de ‘oudere’ leden 
zullen hem vrijdagavond op de club missen. 
 
 Cees van der Steen   
 22.09.2008 
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HET 21
E
 OUDEJAARS SNELDAMTOERNOOI VAN IJMUIDEN 

 
Hierbij nodigen wij u graag uit voor de eenentwintigste editie van het Oudejaars Sneldamtoernooi van 
IJmuiden. Dit toernooi wordt gehouden op dinsdag 30 december 2008 en vindt plaats onder auspiciën 
van Damclub IJmuiden. De speelzaal, de Coen Bais-zaal, is in de Jan Ligthartschool, Eksterlaan 8 te 
IJmuiden. 
 

Wedstrijdvoorwaarden 
Dit traditionele sneldamtoernooi wordt gespeeld in drie groepen: Eregroep, Hoofdgroep en 
Promotiegroep. Het speeltempo bedraagt drie minuten plus twee seconden per zet per speler per partij. 
In iedere groep spelen de maximaal 28 deelnemers een rond toernooi. Bij gelijk eindigen op plaatsen die 
voor een geldprijs in aanmerking komen, dienen drie partijen van drie minuten per speler per partij 
gespeeld te worden. Indien dan nog spelers gelijk eindigen beslist eerst het onderling resultaat en dan 
het S.B.-systeem. Deelnemers die door eigen toedoen in een voor hun speelsterkte te lage groep 
meespelen (bijvoorbeeld door te laat komen) verliezen hun recht op prijzengeld. Arbitrage aanvragen is 
niet mogelijk; het organisatiecomité doet wel een beroep op uw sportiviteit. Voor het overige worden de 
wedstrijdvoorwaarden van de KNDB gehanteerd. Per groep is tenminste één groepsleider aanwezig. 
 

Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld voor de Eregroep bedraagt  € 12,- , voor de Hoofdgroep € 9,- en voor de Promotiegroep 
€ 6,-. De eerste vijf GMI’s die zich voor dit toernooi opgeven hoeven geen inschrijfgeld te betalen. Het 
inschrijfgeld dient vlak voor aanvang van het toernooi te worden voldaan. 
 

Prijzen 
De naam van de winnaar van de Eregroep wordt gegraveerd in de “Oudejaars Sneldamtoernooi”-bokaal. 
De bokaal zelf blijft in het bezit van Damclub IJmuiden. Het prijzengeld is als volgt verdeeld: 
 

 Eregroep Hoofdgroep Promotiegroep 
1e prijs € 150,- € 60,- € 50,-  
2e prijs € 60,- € 50,- € 40,-  
3e prijs € 50,- € 40,- € 30,-  
4e prijs € 40,- € 30,- € 20,-  
5e prijs € 30,- € 20,- € 10,- 

 

Inschrijven 
U kunt zich inschrijven via www.damclubijmuiden.nl of via Martin van Dijk: (06) 41 75 5000. 
Inschrijven via e-mail is ook mogelijk: oudejaarstoernooi@damclubijmuiden.nl. In dat geval vermeldt u 
uw voor- en achternaam, woonplaats, e-mailadres, rating en de door u gewenste groep. Meer informatie 
kunt u vinden op de eerder genoemde website.   
 
 

Aanvang en prijsuitreiking 
U wordt verzocht om uiterlijk 10.00 uur aanwezig te zijn. Deelnemers die op dit tijdstip niet aanwezig zijn 
en de organisatie hiervan niet op de hoogte gebracht hebben verliezen het recht om mee te doen. In 
noodgevallen kan de toernooileiding tijdens de toernooidag op het volgende nummer bereikt worden: 
(0255) 510274. De prijsuitreiking zal rond 17.30 uur plaatshebben. 
 
Wij rekenen wederom op een druk bezet, spannend, sportief, spectaculair maar vooral gezellig toernooi. 
 
 
Namens het organisatiecomité, 

 
Martin van Dijk 
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JACQUELINE SCHOUTEN WINT 

KERST DE JONG TOERNOOI 2008 
 
Het seizoen 2008-2009 werd traditioneel geopend met het Kerst de Jong toernooi. 
In twee poules van zeven personen werd er om de Kerst de Jong bokaal 
gestreden. 
 

In poule A wist Kees Pippel wederom 
beslag te leggen op de eerste plaats. 
Martin van Dijk werd met een punt 
achterstand tweede. In poule B was het 
nog spannender. Jacqueline Schouten 
werd met een punt voorsprong op Jan-
Maarten Koorn en Jack van Buuren eerste. 
 

De Kerst de Jong bokaal, die toegewezen 
wordt aan de speler met het hoogste 
gemiddelde, ging naar Jacqueline 
Schouten.  Zij  eindigde  samen  met   Kees  

 

Pippel op een gemiddelde van 1,67 punt, maar omdat de speler van de A-groep 
een hoger gemiddelde moet scoren dan de speler van de B-groep wint de speler 
uit de B-groep. Martin van Dijk, Jan-Maarten Koorn en Jack van Buuren eindigden 
met een gemiddelde van 1,5 punt op een gedeelde derde plaats. 
 

 Poule A 1 2 3 4 5 6 7 P Gem. 

1. Kees Pippel  1 1 2 2 2 2 10 1,67 

2. Martin van Dijk 1  2 1 1 2 2 9 1,50 

3. Cees van der Vlis 1 0  2 1 1 2 7 1,17 

4. Feroz Amirkhan 0 1 0  2 1 2 6 1 

5. Wim Winter 0 1 1 0  1 2 5 0,83 

6. Stijn Tuytel 0 0 1 1 1  2 5 0,83 

7. Conall Sleutel 0 0 0 0 0 0  0 0 
           

 Poule B 1 2 3 4 5 6 7 P Gem. 

1. Jacqueline Schouten  1 1 2 2 2 2 10 1,67 

2. Jan-Maarten Koorn 1  1 2 1 2 2 9 1,50 

3. Jack van Buuren 1 1  1 2 2 2 9 1,50 

4. Henk von Grumbkow 0 0 1  2 1 2 6 1 

5. Rick Hartman 0 1 0 0  2 1 4 0,67 

6. Berrie Bottelier 0 0 0 1 0  2 3 0,50 

7. Jelmer Gouda 0 0 0 0 1 0  1 0,17 

 Martin van Dijk 
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TUSSENSTAND 

ONDERLINGE COMPETITIE 

SEIZOEN 2008/2009 
Stand per 10 oktober 2008 

 
Pl. Gr. Speler Totaal Gem. W + = - Pt. 
1. A Stijn Tuytel 11900 1488 8 6 2 0 14 
2. A Feroz Amirkhan 9900 1414 7 5 0 2 10 
3. B Casper Remeijer 7400 1850 4 4 0 0 8 
4. B Jacqueline Schouten 7000 1000 7 3 1 3 7 
5. B Jan-Maarten Koorn 6900 1150 6 3 2 1 8 
6. A Jesse Bos 6600 1650 4 3 1 0 7 
7. A Harry van der Vossen 6500 1625 4 3 1 0 7 
8. A Jan Apeldoorn 5800 829 7 2 2 3 6 
9. A Martin van Dijk 5400 1080 5 3 1 1 7 

10. B Cees van der Steen 5200 867 6 2 1 3 5 
11. A Kees Pippel 5100 1275 4 2 1 1 5 
12. A Wim Winter 4900 817 6 2 0 4 4 
13. C Berrie Bottelier 4600 920 5 3 1 1 7 
14. B Rick Hartman 3900 650 6 1 3 2 5 
15. B Piet Kok 3600 514 7 1 2 4 4 
16. B Nicole Schouten 3380 483 7 0 4 3 4 
17. C Vince van der Wiele 3100 517 6 1 2 3 4 
18. B Cees van der Vlis 2900 967 3 1 1 1 3 
19. B Paul Smit 2800 467 6 0 2 4 2 
20. A Leo Binkhorst 2700 1350 2 1 1 0 3 
21. A Conall Sleutel 2400 800 3 1 0 2 2 
22. B Peter Pippel 2000 667 3 0 2 1 2 
23. C Marcel Doornbosch 1900 950 2 0 2 0 2 
24. B Kees van Nie 1000 333 3 0 1 2 1 
25. B Koos de Vries 900 900 1 0 1 0 1 
26. C Dana van der Wiele 400 133 3 0 0 3 0 
27. C Jelmer Gouda 300 150 2 0 0 2 0 
28. B Bram van Bakel 200 200 1 0 0 1 0 

 
Periodekamp. Groep A Groep B Groep C 
1e periode Stijn Tuytel Casper Remeijer Berrie Bottelier 
2e periode    
3e periode    
 
 Kees Pippel 
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DE ONDERLINGE NADER TOEGELICHT 
 
Al heel lang spelen wij de onderlinge competitie in één groep. In principe spelen 
we per seizoen twee keer tegen elkaar. Door in één groep te spelen is het 
makkelijker om een rooster te maken. Bovendien blijft er hoogstens één speler 
over die niet kan spelen, als er een oneven aantal spelers is opgekomen.  
 
Niet alle spelers zullen alle andere spelers ontmoeten. Daardoor kan een oneerlijk 
beeld ontstaan, omdat niet iedereen spelers ontmoet met dezelfde speelsterkte. 
 
Daarom hanteren we niet de normale telling waarbij een speler 0, 1 of twee 
punten ontvangt, maar een afwijkende telling: 
 

 WINST REMISE VERLIES 
GROEP A 2000 1000 300 
GROEP B 1800 900 200 
GROEP C 1200 600 100 

 
Spelers worden ingedeeld in drie groepen op basis van speelsterkte. 
 
Daarbij hanteer ik de volgende regel. 
 

De sterkste 30% van de spelers wordt ingedeeld in groep A. 
De zwakste 30% van de spelers wordt ingedeeld in groep C. 
De overige spelers behoren tot groep B. 

 
Na iedere periode (van 7 partijen) worden de spelers weer opnieuw ingedeeld, 
afhankelijk van de ranglijst. 
 
Wie verliest ontvangt, afhankelijk van zijn groep, 300, 200 of 100 punten. 
 
Remise wordt beloond met 1000, 900 of 600 punten, afhankelijk van de sterkte 
van de tegenstander. 
 
De winnaar incasseert ook afhankelijk van de groep van de tegenstander 2000, 
1800 of 1200 punten. 
 
Wie in een periode de meeste punten scoort wordt periodekampioen. 
Wie per seizoen de meeste punten scoort mag zich clubkampioen noemen. 
 
 Kees Pippel, wedstrijdleider onderlinge competitie DCIJ 
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KLAVERJASCLUB ‘NOOIT VERWACHT’ 
 

Klaverjasclub ‘nooit verwacht’ geeft op elke laatste 
zondag van de maand koppelkaarten in het gebouw 

‘Jan Ligthart’, Eksterlaan 8 te IJmuiden. 
 

We spelen 6 partijen. 
We hebben mooie prijzen en lekkere hapjes. 

 
Ook kunt u in de pauze eten kopen, zoals 

zelf gemaakte gehaktballen, broodjes frikandel, 
kroketten, broodjes kaas en een kopje soep. 

 
Aanvang 10 uur  -  Begin 10.30 uur. 

Kosten € 3,50 p.p. 
Bij het eerste kopje koffie een koek van ons. 

 
Opgeven kan op nummer: 06-24762863 of op koppelkaarten@yahoo.com 

 

 

 
 
DE MAKELAAR DIE U 
PERSOONLIJK KENT 

 
Jacqueline Schouten 
 
Tot ziens achter het dambord!! 

 
- 0,5 % courtage, met een minimum 
  van € 1.500,= 
- 10 % korting voor dammers!!! 
- ik neem u al het werk uit handen 
- zeer actieve marketing 
- no cure, no pay 
 
Jacqueline@vrijehuizenmarkt.nl 
www.vrijehuizenmarkt.nl 
T 06 46025328 

 

Voor zowel aan- als verkoop 
 

 
 
BIJENKORF CADEAUBON 
En weet u iemand die vervolgens via 
mij een woning koopt of verkoopt dan 
ontvangt u een cadeaubon van de 
Bijenkorf ter waarde van € 50!! 
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BRUNSSUM 2008 
DOOR JESSE BOS 

 
Na het voor mij zeer succesvol verlopen Paastoernooi wilde ik geen doelstellingen 
in termen van scores stellen. De afgelopen jaren heb ik steeds gedamd met het 
gevoel zoveel te moeten; winnen voor de bondscompetitie, omdat er in het eerste 
zo makkelijk nullen vallen, mijn rating hooghouden op open toernooien omdat ik in 
diezelfde bondscompetitie zoveel verloor, winnen van spelers met een rating van 
onder de 1200. Dit soort eisen wilde ik voor eens en voor altijd naast mij 
neerleggen. Ik wilde mij concentreren op het spel en hoe ik het mijne kon 
verbeteren. 
 

Voor het toernooi van dit jaar had ik twee doelstellingen: in de eerste twee rondes 
niet verliezen en meer van tactiek gebruikmaken. In de eerste partij tegen Hans 
Ladage werden deze twee aspecten mooi gecombineerd: 
 

19. ..  -  .. 20-25? 20. 27-21 25x34 Hans Ladage 

 
Jesse Bos 

21. 40x20 15x24 22. 32-27 23x32 
23. 21-16 32x21 24. 16x7  

met winst. 
 
Door gunstige loting mocht ik de 
tweede en derde ronde tegen 
respectievelijk Nick de la Fonteyne en 
Jesse van Beek. Beide partijen won ik 
overtuigend. Na deze drie wedstrijden 
begon het toernooi pas echt. Ik mocht 
tegen Theo Schippers. Na een slechte 
opening van mijn zijde kwam ik in een 
ongunstig eindspel terecht. 

Jesse Bos 

  
Theo Schippers 

Een curieus fragment, waarbij 
vermoeidheid van beide spelers een 
grote rol speelde.       61.   3x20? 
 
Wit speelde het zo vanwege de 
partijvariant. Deze manier van slaan 
maakt het echter mogelijk om  (48-25)  
te spelen, met direct remise. Hier keek 
ik ook eerst naar, maar besloot dat de 
remisevarianten riskanter waren dan de 
partij… 
61. ..  -  .. 48-37? 62. 23-18 37-23? 
63. 15-10 4x33 64. 18x38  

met winst. >> 
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Behalve  15-10  kon wit ook eenvoudig  20- 9  spelen. Dit hadden zowel Theo als 
ik gemist. Vanuit het diagram kon wit dus beter naar 25 slaan, waarna de schijven 
23 en 29 nog steeds onkwetsbaar zijn. 
 
Over de partij van de vierde ronde was ik erg tevreden: het leverde mij een asbak 
op voor de combinatie van het toernooi: 
 
Na deze partij beschouwde ik mijn 
doelstelling om van meer tactiek 
gebruik te maken als geslaagd. In de 
diagramstand  kan  Bertus  combineren  

Bertus de Harder 

 
Jesse Bos 

met (18-22) 28x  8 (29-34) 
39x30 (19-23) 30x28 (9-13) 
8x19 (14x41). Hierna speelt wit  

echter  25-20,  waarna  (10-15)  
verplicht is. Aangezien zwart dan drie 
schijven achter staat, terwijl zijn dam en 
schijven gebonden zijn, is de 
combinatie verliezend. Bertus heeft dit 
als fragment ingeleverd om in 
aanmerking te komen voor mooiste 
combinatie van het toernooi. 
38. ..  -  .. 12-17 Het fragment na deze zet heb ik met succes ingediend om  

in aanmerking te komen voor combinatie van het toernooi. Wit forceert de winst: 
39. 45-40! Jurylid Paul Nitsch gaf aan: “Het winnende fragment weet in een  

goede positionele stand handig gebruik te maken van de combinatieve 
mogelijkheden. De beginzet ligt niet voor de hand en is juist a-positioneel. De 
combinaties zijn niet moeilijk, maar vormen een fraai geheel.” 
 
Bertus ging helaas meteen de fout in: 39. ..  -  .. 9-13(?) 40. 28-23 19x28 
41. 37-32 28x37 42. 48-42 37x48 43. 39-34 48x30 44. 25x21.  

De bedoeling van  45-40  was dat  zwart  zou  reageren  met   (18-23).   Dan was  
gevolgd: 39. ..  -  .. 18-23 40. 37-32 De opbouw met  39-33  
dreigt, waarna zwart kansloos tegen de dreiging  35-30  is. Hij heeft twee  zetten 
om dit te verhinderen A. 40. ..  -  .. 9-13 Op 39-33 speelt  
zwart nu (24-30), maar: 41. 35-30! 24x35 42. 39-33  
met winst.   B. 40. ..  -  .. 17-21 41. 35-30 24x35 
42. 39-33 19-24 43. 28x30 35x24 en schijf 29 gaat eenvoudig verloren. 

Zwart heeft nog één speelbare zet op de 39e zet:  (18-22).  Na  38-32  of  39-33  is 
zwart echter totaal kansloos, omdat schijf 29 dan onverdedigbaar is. 
 
De vijfde ronde stond enfant terrible Nico Lugthart op het programma. Nico had 
een toernooi in een toernooi; zoveel mogelijk activiteiten ondernemen waarmee je 
Henk Stoop dwars kan zitten. Zo organiseerde hij onder andere een nachtelijke 
zwemexcursie. In de partij ondernam hij echter geen riskante plannen. 
 >>
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Ik wist een schijf te winnen ten koste van zeer veel compensatie, maar slaagde er 
niet in om dit te winnen. 
 
De ronde erop wist ik weer groot voordeel te bereiken. Ik speelde het echter niet 
helemaal secuur en Paul Wijninga kon ook de remisehaven bereiken. Hierna 
stond Gerard “zeiken maar” Zijlema op het programma. Een mooie kans om op +4 
te komen. Alle jeugdspelers die op de camping stonden merkten op dat hij erg 
onaardig was en dat ik toch per se moest winnen. Ook zouden ze zijn naam in 
zeiken maar of geile man veranderen. De ochtend van de wedstrijd was hier 
echter niets van te merken. Van zijn onaangename karakter echter wel. Ik dacht 
na over mijn zet en op het moment dat ik wilde spelen, deed hij ineens een zet. Ik 
wees mijn tegenstander hier beleefd op en ging ervan uit dat dammers gewoon 
gekke mensen zijn. Hij verontschuldigde zich en merkte op dat hij zoiets nog nooit 
eerder gedaan had. De volgende dag presteerde hij echter precies hetzelfde 
tegen Sjuul Verheij… 
 

Jesse Bos 

 
Gerard Zijlema 

Een fragmentje voor mensen die 
denken dat ze door alles weg te ruilen 
wel remise kunnen behalen. Gerard 
had ieder ruiltje dat denkbaar was 
genomen en dientengevolge heeft hij 
een behoorlijke tempoachterstand. 
Dankzij deze tempoachterstand verliest 
wit verrassend eenvoudig. Hoewel 
Gerard het niet erg scherp speelt, is het 
moeilijk te vinden hoe wit zich nog kan 
redden. 
38. ..  -  .. 18-22! 39. 39-34 13-18 
40. 48-42 15-20 41. 40-35 17-21 
42. 45-40 22-27 43. 34-30 20-25 
44. 40-34 3-9 45. 33-28 18-23 

en wit staat hopeloos.  
 
Twaalf uit acht, ik was zeer blij. De loting zat ook niet tegen: Ricardo Pierre was 
de laatste tegenstander. Van tevoren was ik bang dat ik Andrei Kalmakov zou 
treffen, maar ik schatte mij niet lager in dan de Haïtiaan. Helaas maakte ik een 
paar fouten tegen de dertigste zet en verloor kansloos. Hierdoor maakte ik nog 
een val uit de top van het klassement en moest ik met de 10e plaats genoegen 
nemen. Hoewel ik mijn doelstellingen wel bereikt heb, ben ik toch wat 
teleurgesteld met deze klassering. Tijdens de prijsuitreiking kreeg ik wel een 
asbak als doekje voor het bloeden. De originele Juul Meesters asbak die hoort bij 
het mooiste combinatiefragment van het toernooi. 
 >>
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De eindstand:  WP 

1. Stefan Wijker 9 -15 106 
2. Andrei Kalmakov 9 -14 105 
3. Theo Schippers 9 -14 102 
4. Ricardo Pierre 9 -14 98 
5. Igor Tschartoriiski 9 -13 107 
6. Paul Wijninga 9 -13 96 
7. Marcel Monteba 9 -12 105 
8. Irina Platonova 9 -12 103 
9. Leon Oudenes 9 -12 100 

10. Jesse Bos 9 -12 100 
17. Wim Winter 9 -11 99 
31. Martin van Dijk 9 -10 92 
32. Feroz Amirkhan 9 -10 91 
60. Harry van der Vossen 9 -  9 69 
82. Jan-Maarten Koorn 9 -  7 69 
87. Nicole Schouten 9 -  6 75 

 
 Jesse Bos 
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UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL 
 
Als ik een stukje naar voren haal uit de enorme dikke plakboeken van Dukel besef 
ik dat het over de geschiedenis van het dammen gaat. Een rijke geschiedenis en 
voor een belangrijk deel gaat het daarbij ook over DCIJ en DCIJ-ers. 
  
We gaan terug naar het jaar 1948. In dat jaar veroverde Piet Roozenburg met een 
enorme voorsprong de wereldtitel in het dat jaar gehouden WK-toernooi. Hij 
onttroonde de toenmalige wereldkampioen, de Fransman Pierre Ghestem. 
Roozenburg had veel waardering voor het spel van zijn voorganger. “Hij gaat aan 
zijn eigen genialiteit ten onder” schreef hij in een recensie over Ghestem. 
 
In 1948 behoorde onze clubgenoot Henk Laros ook tot de deelnemers aan het 
WK- toernooi. Met een 5de plaats in de eindrangschikking leverde hij een prachtige 
prestatie. Wanneer de wat schuchter begonnen Laros de schroom wat eerder had 
afgelegd, zijn start was zwak, had hij zeker nog hoger kunnen eindigen. Tegen 
Ghestem boekte hij een overwinning die misschien wel niet de spectaculairste in 
zijn rijke damcarrière was, maar wel een opzienbarende. 
 
Wit aan zet kwam op het onzalige idee 
om met   1.  39-33   te vervolgen. Voor 
de IJmuidense crack was het niet 
moeilijk om een combinatie uit de stand 
te toveren. 
 

Henk Laros 

 
Pierre Ghestem 

1. ..  -  .. 17-21 2. 26x17 11x31 
3. 37x26 24-30 4. 33x35 23-29 
5. 34x23 19x46  

 
Na deze blunder van Ghestem wekt het 
natuurlijk geen verwondering dat hij de 
wereldtitel aan de ongenaakbare 
Roozenburg verspeelde. 
 
Deze behaalde uit 20 partijen 37 punten! 17 x winst, 3 x remise en geen enkele 
nederlaag! 
 
 Jan Apeldoorn 
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BRUNSSUM OPEN 2008 
DOOR JAN-MAARTEN KOORN 

 
Van vrijdag 1 augustus t/m zaterdag 9 augustus werd het Brunssum Open 2008 
gehouden. Ik deed voor de tweede keer mee en had voor mezelf als doelstelling 
om meer punten te halen dan vorig jaar; toen waren het er slechts zeven. 
 

De eerste ronde speelde ik tegen de 
dertienjarige Niek van Zoelen. Aan 
deze partij was te merken dat ik een 
tijdje niet heb gespeeld: weinig 
formaties, veel randschijven en 
bovendien kon Niek hier fors uithalen  

Jan-Maarten Koorn  

 
Niek van Zoelen 

met: 27-21 (17x37) 38-32 
(37x28) 33x22 (18x27) 34-30!!! 

...Ik mocht dus blij zijn met een puntje. 
 

Die avond ging ik gezellig eten met vijf 
Friezen. We gingen poolen, Gauke Dirk 
Nijholt verzon de bijnaam Dirty Harry 
voor Harry Mennema en je werd goed 
verwend met  een  goulashsoep,  die  ik  
de volgende dag nog proefde, en een schnitzel die wel meer dan twee keer zo 
groot was als de grootste schnitzel die ik tot dan toe had gezien. Daarna werden 
Gauke en ik gebracht naar camping De Hitjesvijver, volgens Gauke: ‘De Hitsige 
Hijger’. Ik kon me nog goed herinneren hoe vorig jaar de tent werd opgezet, dus 
heb ik deze keer zelf een tentje meegenomen en vooraf een paar keer geoefend. 
Later die avond, zoals elke avond, werd bekend gemaakt tegen wie je de 
volgende ronde zou spelen en mijn tegenstander werd... Dirty Harry.  
 

Jan-Maarten Koorn 

  
Sjuul Verheij 

Stand na  36.   ..-..   (12-18): 

Echt een leuke partij vond ik het niet. Er 
werd veel gehakt, er kwam geen enkel 
plan voor en het was dan ook niet meer 
dan logisch dat de partij na 40 zetten in 
remise werd berust. Pluspuntje was dat 
ik op dat moment op twee stond, vorig 
jaar stond ik na twee nog op nul.. 
 
Na een gezellig avondje Griek met 
andere  DCIJ-ers en een spelletje 
volleybal met een paar onruststokertjes, 
moest ik het in de derde ronde 
opnemen tegen Sjuul Verheij. 
 
 >> 
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Sjuul nam hier de combinatie 29-23 (18x20) 32-28 (22x42) 
31-26 (42x31) 26x17 (11x22) 36x  9. In principe is er dan nog  

weinig aan de hand als ik het dubbeloffer  (20-24)  neem, alleen dan moet ik het 
wel even goed uitspelen.  

      Jan-Maarten Koorn 

  
Sjuul Verheij  

De partij ging als volgt: 
42. ..  -  .. 3-  9? 43. 29-23 9-13 
44. 23-19 13x22 45. 25-20  

hier speelde ik 45. ..  -  .. 24-29? 
omdat ik in de verte het offer  40-34  
niet zag. 
46. 20-14 15-20 47. 14x25 29-33 
48. 25-20 33-39 49. 45-40 16-21 
50. 20-14 21-27 51. 14-10 27-32 
52. 10-  5 32-38 53. 40-34!! 39x30 
54. 5-28 en ik gaf op. 

      
Wel remise is bijvoorbeeld deze variant: 
42. … 6-11!! 43. 29-23 3-  9!! 
44. 23-18 11-17 45. 45-40 16-21 46. 40-34 21-27 47. 34-29 27-31 
48. 48-42 31-36 49. 42-37 17-21 50. 18-12 21-26 51. 12-  7 26-31 
52. 37x26 36-41 en zwart haalt vrolijk dam op 46 met grote kans dat schijf 25  

van het bord wordt geruild. 
 
Vierde ronde Lou Chappin. De avond voor deze partij heb ik een potje toep 
verloren, waardoor ik moest beginnen met  31-26.  Dit pakte goed uit, omdat hij 
heel relaxt een KVO toestond. Alleen bleek deze niet te houden en wist ik ook 
deze partij niet te winnen. Vier rondes en drie punten, weliswaar beter dan vorig 
jaar, maar nog geen overwinning. Ik begon toen echt aan mezelf te twijfelen of ik 
het nog wel kon. Gelukkig werd deze gedachte na de vijfde ronde meteen weer de 
kop ingedrukt. Tegen Alexander van de Mheen kreeg ik het in het begin nog wel 
lastig, maar in het middenspel dwong ik een twee om drie af. Het was verder een 
kwestie van zijn lange vleugel verdunnen en damhalen. We gingen die avond nog 
gezellig barbecueën op de camping, dus had ik echt een topdag. Ik zat tegen de 
Duitser Clemens Crusius dan ook niet lekker in de partij. Ik speelde niet mooi, 
maar vreemd genoeg stond ik niet verloren. Helaas kwam daar nog verandering 
in, omdat ik hem gewoon ergens liet tussenlopen.  
 
De volgende twee rondes waren mijn sterkste. Tegen Aswin Witte nam ik voor het 
eerst een omsingeling en die pakte goed uit: 
 
 >> 
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Aswin Witte 

  
Jan-Maarten Koorn  

Hier dacht ik ‘ik ga winnen’ en terecht 
als ik het juist had gespeeld: 
37. 37-31! 26x37 38. 42x31 12-17 

A.  Toen dacht ik dat de combinatie 
39. 27-22 17x39 40. 30-25 39x30 
41. 35x11 winst was.   

A.  Beter was 
39. 29-24! 8-13 en daarna 
40. 30-25 19x28 41. 27-22 18x27 
42. 31x  2     

      
De achtste ronde kreeg ik de kans om 
wraak te nemen op Ruben Groenendijk. 
Ik trof hem tijdens de Nederlandse 
Kampioenschappen Sneldammen.  

In een stand die erg op remise leek had ik nog een paar seconden op de klok, dus 
bood ik remise aan. Hij deed helemaal niets, dus verloor ik. Net als tegen Aswin 
had ik een hele tijd het gevoel dat ik beter stond en dat mocht ik verzilveren met 
een 3 om 4. Hieruit volgt deze stand: 

      Jan-Maarten Koorn 

  
Ruben Groenendijk 

 

Het vervolg: 42. 26-21 13-18? 
is hier al foutief vanwege 

36-31 (37x26) 17-11 dam wit. 
43. 40-34 14-19? Nu komt 
44. 34-29 23x34 45. 36-31 37x26 

en 46. 17-11.    
 

Jan-Maarten Koorn 

   
Ruben Groenendijk 

 

Winst werd het niet: 47. ... 26-31 
48. 12-7 31-36 49. 7-1 36-41 
50. 1x40 15-20! 51. 25x14 41-47. 

 

Jammer, want nu had ik op zijn minst acht punten kunnen hebben en zo mijn 
doelstelling hebben bereikt. Om mijn ‘vakantie’ op een mooie manier af te sluiten 
gingen we  die  avond  naar  Fortuna Sittard – FC Emmen. >> 
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De negende en laatste ronde kwam ik uit tegen Piet Swelsen. Veel zin had ik niet 
meer en mijn doelstelling kon me ook niet veel meer schelen. Dus verloor ik maar. 
Ondanks dat ik mijn doelstelling niet haalde, was het een geweldig toernooi. Mijn 
advies: volgend jaar ook meedoen!!! 
 

 
 
 Jan-Maarten Koorn 
 

MUTATIES 
 
Nieuw:  Thomas Vermeulen 
 Thomas komt DCIJ 2 versterken. 
  
Weg: Gerrit Schol, Matthew Scheeres, Niels Kievits, Bob Shi, 
 Eddy en Dumain Westerhof. 
 Gerrit ziet ook de komende jaren geen kans om zich actief in te 
 zetten voor het  dammen en heeft daarom zijn lidmaatschap 
  opgezegd. 
  
Overleden: M.A. Hühl 
  Secretaris Martin van Dijk 
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JEUGDTEAM DCIJ 10E  

BIJ NK JEUGDTEAMS 
 
Op zaterdag 28 juni werd in Amstelveen het NK voor jeugdteams gehouden. 
Zesentwintig teams speelden tien rondes Zwitsers met een bedenktijd van 5 
minuten per partij plus 5 seconden per zet. De samenstelling van de teams zag er 
als volgt uit:  
 

Bord 1: Junior/aspirant Bord 3: Pupil 
Bord 2: Aspirant Bord 4: Pupil/welp 

 
Lang leek het erop dat DCIJ dit jaar geen team op de been kon brengen, maar op 
het laatste moment bleek aspirant Berrie Bottelier nog mee te kunnen doen. 
Hierdoor kon er een team gevormd worden met junior Casper Remeijer, aspirant 
Berrie Bottelier en pupillen Vince en Dana van der Wiele. 
 
DCIJ kende een slechte start. In de eerste ronde trof het al WSDV 3 (dat in 
werkelijkheid WSDV 1 was), dat derde zou worden. Alleen Casper wist met 
moeite remise te spelen tegen aspirant Jesse van Beek. In de tweede ronde wist 
DCIJ tegen Huissen 2 zijn eerste punt te behalen. Waar Casper verrassend 
onderuit ging tegen aspirant Bas van Engelen, wist Berrie ondanks een schijf 
achterstand nog te winnen. Sindsdien heeft Berrie een nieuw strijdplan: offeren, 
vastzetten en doordrukken. Ook Dana wist te winnen. 
 
In de derde ronde ging het helemaal fout tegen Witte van Moort 1. Vince en Dana 
verloren al snel; alleen Casper wist te winnen van Niek Kloppenburg. In de 
daaropvolgende wedstrijd tegen Lent mocht DCIJ plaatsnemen aan de tafel met 
de klokken van DCIJ, hetgeen de spelers een flinke oppepper gaf. Vince behaalde 
ondanks schijfverlies in de opening zijn eerste overwinning en ook Berrie wist 
vanuit een slechte positie nog te winnen. Casper bezorgde DCIJ met zijn zege de 
eerste overwinning. Alleen Dana verloor. 
 
Na de middagpauze wist DCIJ met 5-3 van BDV Brummen te winnen. Vince wist 
uit een kansloze positie nog een remisegaatje te vinden en Casper en Dana 
wonnen overtuigend. Berrie leek de partij van zijn leven te gaan spelen, toen hij 
zijn tegenstander met sterk positiespel helemaal wegspeelde. Berrie zag echter 
een simpele schijfwinst over het hoofd en kreeg een zet later ook nog een 
dodelijke plakker tegen, waardoor zijn goede spel voor niets was geweest. 
 
Inmiddels was DCIJ in de middenmoot beland. Tegen Denk en Zet Culemborg 
moest de weg naar boven ingeslagen worden, maar al snel leek het fout te gaan. 
Berrie trapte al in de opening in een damzet en Casper verloor verrassend van 
Sjuul Verheij. De familie Van der Wiele bleek echter niet zomaar op te geven.  >>  
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Vince speelde zijn beste wedstrijd. Hij kwam een schijf voor en omsingelde zijn 
tegenstander, die geen uitweg meer kon vinden en door zijn digitale vlag ging. 
Ook Dana speelde een sterke wedstrijd. Aanvankelijk leek Dana's tegenstander 
wel een maatje te groot, maar in een moeilijk te beoordelen stand raakte hij in 
paniek en kreeg Dana meerdere malen de kans om een combinatie naar dam te 
nemen. Dana zag deze kansen echter over het hoofd en moest alsnog 
capituleren. Hierdoor verloor DCIJ met 2-6. 
 
Ook de wedstrijd tegen WSDV 2 ging verloren. Casper won en Vince speelde 
remise; Berrie en Dana verloren. Vince speelde sterk en miste een paar keer de 
winst, waardoor de stand meteen om had kunnen slaan. Dana vergat dat ze tegen 
de sneldamkampioen bij de welpen speelde en ging in zijn snelle spel mee, wat 
ze beter niet had kunnen doen. De daaropvolgende wedstrijd tegen Dammers Uit 
Oost (DUO) werd weer gespeeld aan de tafel met de DCIJ-klokken. Een 
ontketend DCIJ liet niets heel van DUO: 8-0. Casper en Berrie verpletterden hun 
tegenstander en ook Vince won. Alleen Dana wist de coach nog tot wanhoop te 
drijven. Waar ze in de tweede ronde nog erg lang wachtte met het offeren van 
haar dam om de dam van de tegenstander af te nemen, offerde ze nu keurig haar 
dam, waardoor haar tegenstander met zijn overgebleven schijven geen kant meer 
op kon. Dana kon haar schijven gewoon laten staan en aan de andere kant verder 
spelen. Dana besloot echter één van haar verdedigers op te spelen, waardoor 
haar tegenstander nog een 3-om-1 stand op het bord wist te krijgen. Gelukkig wist 
Dana met een geniepig damoffer de vijandelijke dam nog af te pakken. 
 
In de laatste twee rondes wist DCIJ de goede vorm vast te houden. 
Achtereenvolgens werden Denk en Zet Laren (6-2) en Denk en Zet Reeuwijk (7-1) 
verslagen. Die laatste wedstrijd had ook 8-0 kunnen worden, maar Berrie was 
sociaal en zette een damzet voor zijn overklaste tegenstander open. In een 
dammeneindspel met twee schijven achterstand mocht Berrie niet klagen dat zijn 
tegenstander Berries remiseaanbod accepteerde.  
 
Dankzij deze eindspurt wist DCIJ de 10e plaats te behalen met een score van    
10-11. Tot zijn eigen verbazing was Casper met een score van 10-15 nog tweede 
geworden bij de topscorers van de junioren, waarvoor hij een beker ontving. 
Berrie speelde positioneel sterk, maar trapte nog te vaak in combinaties. Hij 
behaalde een score van 10-9. Vince begon de dag slecht met drie nederlagen op 
rij, maar kwam na de middagpauze goed terug, waardoor hij met een score van 
10-10 eindigde. Tot slot liet Dana zien dat ze in het afgelopen jaar veel 
vooruitgang heeft geboekt. Ook zij eindigde op 10-10. Al met al heeft DCIJ een 
keurige prestatie afgeleverd. 
 
 Martin van Dijk 
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CONALL SLEUTEL WINT  

NH-JEUGDCUP DEN ILP; 

RICK HARTMAN TWEEDE IN GROEP 4 
 
Op zaterdag 21 juni deden vier DCIJ-ers mee aan de laatste wedstrijd voor de 
Noord-Holland Jeugdcup in Den Ilp. Conall Sleutel hoefde in de hoogste groep 
slechts één remise af te staan en volgde daarmee Feroz Amirkhan op als 
winnaar. Rick Hartman en Vince van der Wiele waren in groep 4 ingedeeld. In 
deze groep, waarin de krachtsverschillen gering waren, wist Rick tweede te 
worden. Vince eindigde met vier remises en twee nederlagen op de zesde plaats. 
In groep 5 eindigde Dana van der Wiele op de vijfde plaats.  
 
Door Rick Hartman: Op 21 juni heb ik de laatste wedstrijd van de Noord-Holland 
cup en het seizoen gespeeld. Ik werd ingedeeld in groep 4. Als eerste moest ik 
tegen Vince spelen en het werd remise. Daarna speelde ik tegen Eline Dijkstra; ik 
won. De derde ronde moest ik tegen Jurrian Fischer en ook deze partij won ik. Nu 
moest ik tegen Stan Brink en ik speelde voor de 2e keer remise. Ik stond nu op 
een gedeelde eerste plaats met Bram Scholten. De vijfde ronde speelde ik tegen 
Bram en ik verloor. De laatste ronde moest ik tegen Raymond Koopmanschap. Ik 
dacht dat ik derde zou worden, maar ik won deze partij en zo werd ik tweede in 
mijn groep. Het was een leuk toernooi met veel spelers.  
 
Door Conall Sleutel: Op zaterdag 21 juni was in Den Ilp de laatste Noord-
Holland cup wedstrijd van het seizoen. Er waren 7 groepen. Ik was ingedeeld in 
groep 1. De eerste ronde moest ik tegen Thomas Vermeulen. In het late 
middenspel nam ik een drie om drie doorbraak die genoeg was voor de winst. De 
tweede ronde mocht ik tegen Roy Coster. Bijna de hele partij stond ik in een halve 
hekstelling. Gelukkig kon ik er op het einde uitkomen. Daarna won ik nog een 
schijf, wat niet genoeg was voor de winst. Nu moest ik tegen Ritchie Wijnker. Dit 
is de gevaarlijkste concurrent voor de eerste plaats. Na de opening kwam ik weer 
in een halve hekstelling. Ritchie speelde een zet waardoor ik er twee kon offeren 
en er drie naar dam zou slaan. Vervolgens zou hij er dan twee slaan en een zet 
later ook op dam komen. Ik offerde een schijf en daarna de andere twee waardoor 
ik alleen op dam kwam. Het eindspel was niet zo moeilijk daarna. 
 
Nu had ik een pauze, omdat het schema verkeerd was gemaakt. Hierna mocht ik 
spelen tegen Micha Blanken. In het middenspel nam ik een bomzet, waardoor ik 
een schijf voor kwam. Daarna speelde hij het eindspel slecht, waardoor het 
gemakkelijk was om te winnen. In de laatste ronde speelde ik tegen Simon 
Fritschy. In het begin nam ik een kaatsingszet, waardoor ik twee schijven voor 
kwam. Daarna won ik gemakkelijk. Ik ben zevende geworden in de eindstand van 
de Noord-Holland cup. Voor de rest was het een leuk en gezellig toernooi. 
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VINCE VAN DER WIELE WINT 

JEUGDEDITIE 

KERST DE JONG TOERNOOI 
 
Op vrijdag 22 augustus is de jeugdafdeling van DCIJ weer van start gegaan met 
de jeugdeditie van het Kerst de Jong toernooi. Zeven jeugdspelers hadden de 
weg naar het Jan Ligthart gebouw gevonden. Zij speelden een rond toernooi en 
kregen per partij 5 minuten bedenktijd. 
 
Vince van der Wiele wist direct in de eerste ronde af te rekenen met zijn grote 
concurrent Rick Hartman. Ook Stella van Buuren, de dochter van de redacteur 
van de IJ’dammer, wist van Rick te winnen. Vince verdedigde zijn opgebouwde 
voorsprong goed en leed alleen tegen Berrie Bottelier een nederlaag. De rest van 
zijn partijen wist hij te winnen, waardoor hij overtuigend de titel pakte. Rick 
Hartman herstelde zich goed na zijn slechte begin en werd met twee punten 
achterstand op Vince tweede. 
 
De rest van het deelnemersveld was erg aan elkaar gewaagd. Alleen Max 
Doornbosch, de enige welp in het gezelschap, kwam (nog) niet tot scoren in het 
sterke deelnemersveld. Voor zijn goede wedstrijdmentaliteit ontving hij de 
aanmoedigingsprijs. Felix van den Berg, Jelmer Gouda, Berrie Bottelier en Stella 
van Buuren (die na een nederlaag in de laatste ronde nog terugviel) eindigden 
samen op de derde plaats. 
 

KERST DE JONG JEUGD 2008 1 2 3 4 5 6 7 Punt Gem. 

1. Vince van der Wiele  2 2 2 0 2 2 10 1,67 

2. Rick Hartman 0  2 2 2 0 2 8 1,33 

3. Felix van den Berg * 0 0  2 2 0 2 6 1 

4. Jelmer Gouda * 0 0 0  2 2 2 6 1 

5. Berrie Bottelier * 2 0 0 0  2 2 6 1 

6. Stella van Buuren * 0 2 2 0 0  2 6 1 

7. Max Doornbosch 0 0 0 0 0 0  0 0 

 * Op basis van onderling resultaat 
 
 Martin van Dijk 
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DCIJ KOMT BORDPUNTEN TEKORT 

BIJ HF NK PUPILLENTEAMS 
 
Het is het pupillenteam van DCIJ niet gelukt om de finale van het NK 
pupillenteams te bereiken. Op bordpunten legde het team, dat bestond uit Rick 
Hartman, Jelmer Gouda, Stella van Buuren en Vince en Dana van der Wiele, het 
af tegen aartsrivaal SNA, dat ook nog het onderlinge duel met nipt verschil won. 
Ook WSDV Wageningen 2, Drachten en Dronten gaan door naar de finale.  
 
Het team van DCIJ dat in Harderwijk achter de borden plaatsnam, bestond voor 
het grootste gedeelte uit het succesvolle welpenteam van 2007, dat destijds de 
tweede plaats bij de welpenteams veroverde. Doordat er met viertallen gespeeld 
werd, kon er elke ronde één DCIJ-er niet meedoen. In totaal waren er zeven 
teams die om vier finaleplekken streden. 
 
Direct in de eerste ronde werd het duidelijk dat het niveauverschil tussen welpen- 
en pupillenteams groot is. Tegen Drachten werd DCIJ direct onder druk gezet. 
Ondanks dat de DCIJ-ers vrij goed tegenstand boden, bleek Drachten een maatje 
te groot te zijn. Kopman Rick Hartman trof direct een oud-welpenkampioen en 
speelde een goede klassieke partij. Helaas trapte Rick in een bomzet, waarna de 
stand niet meer te redden was. Jelmer Gouda's tegenstander offerde een schijf 
om naar dam door te breken. Door een dubbeloffer had Jelmer zich nog kunnen 
redden en misschien nog winstkansen kunnen krijgen, maar Jelmer speelde een 
andere zet en verloor kansloos. Vince van der Wiele kwam tijdelijk een schijf 
achter, maar na het terugwinnen van de schijf had hij een sterk centrum en leek 
hij zijn tegenstandster onder de voet te lopen. Doordat zijn tegenstandster nog 
kon doorbreken werd de partij helaas remise. Tot slot kreeg Stella van Buuren  
een sterke centrumaanval tegen. 
Toen haar tegenstander de 
trekker niet overhaalde, had Stella 
nog een doorbraak kunnen 
nemen. Toen ze dit naliet, kon ze 
niet meer aan een nederlaag 
ontsnappen. 

 
  DCIJ   - OG Drachten   

1. Rick Hartman - Wopke de Vries 0-2 (4) 
2. Jelmer Gouda - Harmen Jonker 0-2 (1) 
3. Vince van der Wiele - Iris Jaarsma 1-1 (3) 
4. Stella van Buuren - Jorn Kruit 0-2 (2) 

    1-7  

 
De start was dus moeizaam, maar niemand had slecht gespeeld. Er werd dan ook 
vol vertrouwen uitgekeken naar de wedstrijd tegen SNA, dat verrassend met 6-2 
van Dronten verloren had. Het begin was hoopvol. Rick had terreinvoordeel, 
Jelmer kwam een schijf voor en ook Vince had een goede stand. De eerste 
tegenvaller was dat Rick een te agressieve aanval nam en een schijf verloor. Rick 
was de kluts even kwijt, gaf pardoes twee schijven weg en kon zijn tegenstander 
een hand geven. Jelmer daarentegen won overtuigend zijn wedstrijd en Vince 
stond ook gewonnen. Vince sloeg echter verkeerd en kreeg een dam tegen, >> 
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die hij meteen had kunnen afvangen. Toen dit niet gebeurde, stond Vince ineens 
verloren. Dana van der Wiele was intussen een schijf achter gekomen, maar 
dankzij een goed eindspel was het haar tegenstander die remise aan moest  
bieden. Aangezien er geen 
winst meer voor Dana 
mogelijk was, nam ze het 
aanbod aan. Hierdoor won 
SNA met het kleinst 
mogelijke verschil. 

      
 SNA - DCIJ   

1. Raymond Koopmanschap - Rick Hartman 2-0 (1) 
2. Stan Brink - Vince van der Wiele 2-0 (3) 
3. Ad van Amerongen - Jelmer Gouda 0-2 (2) 
4. Niels Weel - Dana van der Wiele 1-1 (4) 

    5-3  

 
De nederlaag tegen SNA was een kleine domper. Vooral Rick moest even van de 
schrik bekomen. Tegen Zenderstad moest er iets gebeuren om nog de finale te 
bereiken. Het team had de boodschap goed begrepen, want ineens leek alles te 
gaan lopen. Jelmer wist zijn sterke tegenstander, die een week eerder nog Piet 
Kok alle hoeken van het bord had laten zien, tot een 8-om-8 klassiekje in 
bedwang te houden. Daarna bleek Jelmer toch nog wat ervaring tekort te komen 
om een nederlaag af te wenden. Ook de rest van de DCIJ-ers speelde een 
uitstekende partij. Rick herstelde zich goed van zijn nederlagen en gaf zijn 
tegenstandster geen kans en Stella speelde haar tegenstander weg. Dana van 
der Wiele speelde een positioneel sterke partij. Langzaam drukte ze haar 
tegenstandster  naar  achteren.  Toen  haar  tegenstandster  ook  nog  in  tijdnood  
kwam, bleef Dana rustig (waar ze 
vroeger nog wel eens te snel 
wilde gaan spelen) en wist ze in 
gewonnen stand op de klok te 
winnen. Hiermee bezorgde ze 
DCIJ de eerste overwinning. 

      
 DCIJ - Zenderstad   

1. Jelmer Gouda - Rutger Oskam 0-2 (4) 
2. Rick Hartman - Anouk v.d. Bijl 2-0 (2) 
3. Dana van der Wiele - Iris v.d. Grift 2-0 (3) 
4. Stella van Buuren - Joeri van Leeuwen 2-0 (1) 

  
 

 6-2 
 

 
In de vierde ronde was DCIJ vrij. Na een moment van ontspanning moest er 
vervolgens gespeeld worden tegen koploper WSDV 2. Vince was erg 
gemotiveerd, want hij moest het opnemen tegen Niek van Zoelen, die op het 
laatste moment nog ten koste van hem de finale van het NK pupillen bereikte. Een 
ontketende Vince overspeelde zijn tegenstander volledig en al snel was het 2-0 
voor DCIJ. Rick had een lelijke korte vleugel en een doorbraak voor zijn 
tegenstander was niet meer te voorkomen. Rick wist zijn tegenstander echter met 
een damzet te verrassen en ineens stond Rick gewonnen. Ook Stella stond 
gewonnen, nadat haar tegenstandster een combinatie op de verkeerde manier 
uitvoerde. Bij Dana was er nog weinig aan de hand, dus de winst leek binnen te 
zijn. Een paar minuten later ging het echter helemaal fout voor DCIJ. Stella 
probeerde in sneltreinvaart te winnen en kwam bijna nog verloren te staan, Dana 
kwam een schijf achter en Rick liet zijn dam afvangen. Toen Stella remise speelde 
en Dana verloor, moest Rick snel over de teleurstelling heenkomen en voor een 
punt knokken. Zijn tegenstander speelde in een 3-om-1 nog door, maar Rick liet 
zich niet gek maken en sleepte het verdiende vierde punt voor DCIJ binnen. 
Uiteindelijk bleek DCIJ het enige team te zijn dat WSDV 2 een punt afsnoepte, >> 
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maar op basis van het wedstrijdbeeld was het jammer dat de overwinning nog 
weggegeven werd.  

 DCIJ - WSDV   Inmiddels was er een 
duidelijke schifting in de 
stand ontstaan. WSDV 2, 
OG Drachten en Dronten 
hadden     een        ruime  

1. Rick Hartman - Gerben van Steenbergen 1-1 (4) 
2. Stella van Buuren - Denise van Dam 1-1 (2) 
3. Dana van der Wiele - Mark Looman 0-2 (3) 
4. Vince van der Wiele - Niek van Zoelen 2-0 (1) 

    4-4  

voorsprong op de rest genomen; SNA, DCIJ en Zenderstad moesten strijden om 
de vierde plaats en Samen Sterk was nog puntloos. In de twee resterende rondes 
moest er van Dronten en Samen Sterk gewonnen worden om zeker te zijn van de 
vierde plaats. Tegen Dronten leek de vorm uit de voorgaande rondes echter weg 
te zijn. Vince trapte al snel in een damzet en na een paar minuten stond het al 2-0 
voor Dronten. Dana stond goed, maar nadat ze een schijfwinst over het hoofd zag 
kwam ze in de problemen, waardoor ze nog verloor. Rick en Jelmer konden het tij 
niet meer keren. Jelmer kwam nog goed weg met remise. Rick had in de opening 
een schijf gewonnen. In het middenspel liet hij zijn tegenstander echter een sterke 
aanval innemen. Toen Rick met een 3-om-3 de aanval af wilde breken en zijn 
tegenstander slechts één schijf wegsloeg, was Rick te sportief door zijn  
tegenstander hierop te 
wijzen. Vervolgens trapte 
Rick nog in een 4-om-4 met 
doorbraak, waardoor er 
geen winst meer te vinden 
was voor Rick. 

      
 Dronten - DCIJ   

1. Jelmer Visser - Rick Hartman 1-1 (4) 
2. Jan van der Star - Jelmer Gouda 1-1 (3) 
3. David Maduro - Vince van der Wiele 2-0 (1) 
4. Marijn Samifzand - Dana van der Wiele 2-0 (2) 

    6-2  

 
Door deze nederlaag was DCIJ in de laatste ronde afhankelijk van het resultaat bij 
SNA - WSDV 2. Wanneer DCIJ met 8-0 van Samen Sterk zou winnen en SNA 
van WSDV 2 zou verliezen, zou DCIJ doorgaan naar de finale. Aangezien Samen 
Sterk in de voorgaande rondes slechts één bordpunt behaald had, was er een 
goede kans op 8-0. Jelmer en Stella gaven het goede voorbeeld door snel te 
winnen. Vervolgens moest de familie Van der Wiele de 8-0 over de streep 
trekken. Vince had een zeer goede stand, maar wilde te snel dam halen. Zijn 
doorgebroken schijf werd nog afgeruild, waardoor de winst ver te zoeken was. 
Toen Vince ook niet snel naar remise afwikkelde, kwam hij in een verloren 4-om-1 
eindspel terecht. Vince' tegenstander wist gelukkig niet hoe hij moest winnen en 
liet ook nog één van zijn dammen afpakken. In de 3-om-1 bleef Vince koel. Dana 
had intussen een verloren stand bereikt, maar mocht van haar tegenstander toch 
nog een dam halen. Toen Dana echter haar dam afruilde  tegen  de  dam  van  de  
tegenstander, moest ze met 
een schijf minder 
doorspelen en was de stand 
alsnog verloren. Hierdoor 
werd er slechts met 5-3 
gewonnen.  

      
 DCIJ - Samen Sterk   

1. Jelmer Gouda - Wouter 2-0 (2) 
2. Vince van der Wiele - Ewout 1-1 (4) 
3. Dana van der Wiele - Mike 0-2 (3) 
4. Stella van Buuren - Olaf 2-0 (1) 

    5-3  

 >> 
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Alleen wanneer SNA met 8-0 zou verliezen, zou DCIJ nog doorgaan. Door een 
snelle overwinning van Raymond Koopmanschap was SNA echter direct zeker 
van plaatsing. Uiteindelijk zou SNA met 5-3 verliezen en 2 bordpunten boven 
DCIJ eindigen.  

De eindstand:  BP  Individuele scores: 

1. WSDV 2 6 -11 37  1. Stella van Buuren 4 -  5 

2. Drachten 6 -  9 35  2. Jelmer Gouda 5 -  5 

3. Dronten 6 -  9 30  3. Rick Hartman 5 -  4 

4. SNA 6 -  5 23   Vince van der Wiele 5 -  4 

5. DCIJ 6 -  5 21  5. Dana van der Wiele 5 -  3 

6. Zenderstad 6 -  3 18     

7. Samen Sterk 6 -  0 4     

 
Ondanks dat de finale niet bereikt werd, heeft het pupillenteam van DCIJ een 
goede indruk achtergelaten. Iedereen speelde geconcentreerd en de meeste 
partijen werden goed opgezet. Volgend jaar mogen vier van de vijf (alleen Vince is 
dan aspirant) het opnieuw proberen, dus hoop ik alvast stiekem op een 
finaleplaats en misschien nog wel meer. 
 

 
V.l.n.r.: Vince van der Wiele, Stella van Buuren, Dana van der Wiele, 

Jelmer Gouda en Rick Hartman. 
Op de achtergrond het feestvierende team van SNA. 
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EINDSTAND JEUGD 2007-2008 
 per 20 juni 2008 

 

 W P Gem.  W P Gem. 

1. Jelmer Gouda 33 48 1,45 10. Niels Kievits 20 24 1,20 

2. Vince van der Wiele 35 47 1,34 11. Felix van den Berg  18 22 1,22 

3. Rick Hartman 35 47 1,34 12. Eddy Westerhof 21 20 0,95 

4. Dana van der Wiele  34 40 1,18 13. Sander van Osch 31 19 0,61 

5. Berrie Bottelier  29 39 1,34 14. Dumain Westerhof 18 18 1,00 

6. Max Doornbosch 36 38 1,06 15. Jan-Maarten Koorn 5 9 1,80 

7. Stella van Buuren 30 33 1,10 16. Matthew Scheeres 20 7 0,35 

8. Bob Shi 41 29 0,71 17. Feroz Amirkhan  1 2 2,00 

9. Bjorn Pouw 24 25 1,04      

 
 
 
 

TUSSENSTAND JEUGD 2008-2009 
Per 10 oktober 2008 

 

1. Vince van der Wiele 13 - 19 

2. Berrie Bottelier 13 - 15 

3. Jelmer Gouda 10 - 13 

4. Stella van Buuren 15 - 13 

5. Max Doornbosch 10 - 12 

6. Dana van der Wiele 10 - 11 

7. Rick Hartman 11 - 11 

8. Felix van den Berg 11 - 7 

9. Feroz Amirkhan 3 - 6 

10. Jan-Maarten Koorn 5 - 6 

11. Sander van Osch 5 - 0 
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MAX DOORNBOSCH WINT B-GROEP 

EERSTE EDITIE VAN DER WIELE / 

AEVUM KOZIJNEN TOERNOOI 
 
Omdat Roy Coster dit keer ontbrak konden anderen een gooi doen naar de titel 
van het alom bekende en door Damclub IJmuiden georganiseerde 
zondagstoernooi. Mitchel Mensinga ging hier met de eer strijken en won deze 
eerste editie van het Van der Wiele / Aevum-kozijnen toernooi met glans. In de 
laatste ronde moest Mitchel tegen Stan Brink. Omdat Niels Weel van Mitchel 
verloren had (onderling resultaat), had hij aan één punt genoeg om met de eer te 
strijken. 
 

Ranglijst categorie A W + = - P WP 

 

1. Mitchel Mensinga 7 5 1 1 11 61 

2. Niels Weel 7 5 1 1 11 59 

3. Stan Brink 7 3 4 0 10 65 

4. Rick Hartman 7 4 1 2 9 60 

5. Vince van der Wiele 7 4 1 2 9 51 

6. Stella van Buuren 7 4 1 2 9 50 

7. Leon Smids 7 4 0 3 8 50 

8. Berrie Bottelier 7 4 0 3 8 46 

9. Raymond Koopmanschap 7 3 1 3 7 49 

10. Dana van der Wiele 7 3 0 4 6 46 

 
In de B-groep wist ons lid Max Doornbosch op 
onderling resultaat te winnen. Wanneer Max in dit 
tempo in zijn ontwikkeling doorgaat, zal hij zeker 
in de toekomst onder de dammers een gevreesde 
opponent zijn. 
 

 

Ranglijst categorie B W + = - P WP 

1. Max Doornbosch 7 3 0 4 6 46 

2. Jessica Tol 7 3 0 4 6 48 

3. Danique Smids 7 2 0 5 4 38 

4. Kubulay Yilmaz 7 2 0 5 4 36 

5. Mariska Rood 7 1 0 6 2 41 

6. Maurice Koopmanschap 7 1 0 6 2 38 

        
 



-32- 

GESLAAGD! 
 
Op de laatste clubavond van de jeugdafdeling heeft een aantal jeugdleden dat (de 
helft van) zijn/haar KNDB-map heeft afgerond examen gedaan. Stella van Buuren 
heeft hierbij het Wiersma wit diploma behaald; Jelmer Gouda is geslaagd voor het 
Roozenburg wit diploma. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ER WORDT NOG STEEDS 
GEDAMD IN DE MAAN!!! 

Café de Halve Maan 

Hagelingerweg 36 
Santpoort 

kom eens aan in 
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JESSE DAMT 

TERWIJL ZIJN VROUW WINKELT 
 
“Gistermiddag ging in de Brunnahal de 31ste editie van het negendaagse Open 
Brunssum damtoernooi van start” Een sfeerimpressie in de krant van Brunssum 
door Peter Leijsten. 
 
Jesse Bos heeft de zaken goed voor mekaar. De damfanaat uit Heemskerk doet 
voor de derde keer mee aan het Brunssum Open en verblijft de gehele duur van 
het toernooi op een camping in de buurt. Steun en toeverlaat Esther daarentegen 
zal na het weekend echter weer haar spullen pakken en de terugreis moeten 
aanvaarden. Ennuh? „Ik heb meer vakantiedagen dan mijn vrouw." Kijk, zo zien 
wij dat natuurlijk graag. Als doekje voor het bloeden mag Esther, terwijl haar 
Jesse dagelijks zo'n vier uur over een bord met daarop veertig schijven hangt, dit 
weekend gaan shoppen in Maastricht en zich laten verwennen in Thermae 2000.  
 
Maar met de vrijetijdsbesteding van zijn wederhelft is Jesse op dit moment niet 
bezig. Zoals wel meer deelnemers aan het Brunssumse damtoernooi zit Bos al 
ver voor het begin van de partijen op zijn stoel. Een beetje acclimatiseren en zo 
nodig de mentale accu opladen. En wachten. Wachten totdat wethouder Richard 
de Boer klaar is met zijn speech en de eerste zet op het bord van de heren 
Schotanus en Schoenmakers heeft geschoven. Mooi zo. Anton Schotanus, niet 
de minste met onder meer een aantal Friese titels op zijn naam en zelfs een 
wereldtitel (scrabblefanaten, opgelet:) correspondentiedammen, kan goed leven 
met de zet van de wethouder. Ook in de rest van de immense sporthal kan men 
nu beginnen aan het toernooi. 
 
Aan één tafeltje wordt dat echter een lastig verhaal. Wiel Okrogelnik, volgens de 
uitgebreide website van het toernooi met zijn 73 jaar de oudste deelnemer, staart 
vanaf zijn positie naar een lege stoel. Het naambordje aan de andere kant van de 
tafel verraadt dat niemand minder dan Andrei Kalmakov, de enige grootmeester in 
het deelnemersveld en dus dé grote favoriet voor de eindzege, afwezig is. Heeft 
Roermondse Wiel (met roots in Hoensbroek) weer. Verheug je je al weken op een 
potje dammen tegen een wereldtopper als Kalmakov, geeft meneer de 
grootmeester op het moment suprême niet thuis. Balen, toch? "Nee, zo erg had ik 
me er niet op verheugd. Ik zou liever beginnen tegen iemand van mijn sterkte. 
Kalmakov is dé favoriet hier. In principe ben ik kansloos. Maar winnen omdat hij er 
niet is, is natuurlijk ook niet leuk." Sportief. Wat Wiel nu gaat doen? "Een pilsje 
drinken aan de bar natuurlijk." Niets menselijks is ook dammers vreemd, zo blijkt 
maar weer. 
 
Iemand die de bar op deze eerste dag niet van dichtbij te zien krijgt is Jac 
Hannen, één van de organisatoren van het toernooi. Aan alle kanten wordt er >> 
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getrokken aan de - dat kan niet anders - drukste man van Brunssum. 
Inschrijvingsgelden, facilitaire zaken en andere rompslomp eisen continu de 
aandacht van Hannen die pas na drie pogingen tijd heeft voor de verslaggever en 
’m gerust kan stellen: Kalmakov komt toch nog. De vlucht van de grootmeester uit 
Rusland is vertraagd. Wiel zal een paar uurtjes moeten wachten. Ook mogelijk: de 
spelers onderling besluiten te remiseren zonder ook maar één schijf te verroeren. 
Officieel volgens de regels mag dat niet. Daarvoor moeten er eerst minimaal 
veertig zetten geschoven zijn, zegt Hannen. Om meteen daarna in woord en 
gebaar duidelijk te maken dat zelfs in de damsport regels niet heilig zijn. Wiel 
Okrogelnik hoort het later allemaal wel. De senior heeft intussen de daad bij het 
woord gevoegd en heeft zich genesteld in de kantine. En wat doet een dammer – 
buiten het nippen aan een vers getapte gele rakker - die door overmacht niet aan 
spelen toekomt daar? Juist, die daagt iemand uit en gaat alsnog een potje 
dammen. Je bent damgek of je bent het niet natuurlijk. 
 
 Peter Leijsten 
 
 

 Onze “Youssra” prijzen 
 

 
 

Graag heten wij u welkom in 

onze kapsalon aan de: 
 

Derkinderenstraat 60 

1062 BJ Amsterdam 

Tel. 020 – 615 19 13 

www.kapsalonyoussra.nl 
 

 

Heren: 

Knippen €  10,00 

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 
 

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

 

Een afspraak 
maken is niet 
nodig, maar wel 
mogelijk 

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

Telefoonnummer: 020 – 615 19 13 Voor Jong en Oud 
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NK SNELDAMMEN 
 
Nadat ik verrassend Noord-Hollands kampioen was geworden en de grote favoriet 
Johan Wiering had afgetroefd, mocht ik voor het eerst meedoen aan het NK 
sneldammen in de A-categorie. Het NK werd gehouden in nationaal 
bridgecentrum ‘Den Hommel’ in Utrecht. In een mooie, grote zaal waarin alle 
categorieën terecht konden, mocht ik plaatsnemen tussen de profs en semiprofs.  
 

Hoewel geen enkele halve finalepoule er makkelijk uitzag, had ik het niet echt 
getroffen. Ik trof in een poule van zes, waarvan de eerste twee spelers doorgingen 
naar de A-finale, de nummers 1 en 2 van vorig jaar: Hein Meijer en Leopold 
Sekongo. De groep werd gecompleteerd door tweevoudig sneldamkampioen 
Martin Dolfing, de sterke sneldammer Arie van de Weteringh en Bart Stegeman, 
die inviel voor Bastiaan Hollander.  
 

In de eerste ronde wist ik met het nodige kunst- en vliegwerk een remise te 
behalen tegen Martin Dolfing, die deze klap in de halve finale niet meer te boven 
zou komen (maar later wel de tweede finalepoule zou winnen). Ten koste van 
twee schijven kon ik doorbreken naar dam en later een tweede dam halen. Tegen 
Sekongo nam ik een te dure damcombinatie, waardoor ik in een nadelig 
dammeneindspel ten onder ging. De ronde daarop tegen Hein Meijer leek ik in 
een volle stand nog kansen te krijgen, maar ik liet de stand knullig vastlopen en 
kon opgeven.  
 

In de vierde ronde tegen Bart Stegeman hoopte ik kansen te krijgen, maar Bart 
ging als een gek hakken. Ik kwam niet in mijn spel en ging langs het randje van de 
afgrond. Met wat geluk wist ik nog het remisegaatje te vinden. In de laatste ronde 
moest ik winnen van Arie van de Weteringh om nog in de tweede finalepoule te 
komen. Ik leek wat voordeliger te staan, maar kwam niet tot een concreet 
winstplan. Hierdoor eindigde ik op 3 punten en ging ik samen met Bart Stegeman 
naar de derde finalepoule. 
 

In deze poule ging het ineens lopen bij me. Alleen in de derde ronde werd ik door 
een ‘verdwaalde’ en zonder inspiratie spelende Ron Heusdens weggetikt. De rest 
van mijn partijen wist ik (mede dankzij een paar meevallers, maar daarvoor is het 
ook sneldammen) te winnen. In de laatste ronde trof ik echter nog de Limburgs 
kampioen, Paul Nitsch. Ik had bij het ingaan van de laatste ronde een punt 
voorsprong op Nitsch en had dus genoeg aan remise. Ik speelde voorzichtig en 
hoopte naar een dunne stand af te kunnen wikkelen. In een 7-om-7 nam ik echter 
een onhandige 3-om-3, waarna ik de remise niet meer kon vinden. Hierdoor ging 
de prijs voor de winnaar van poule 3 nog aan mijn neus voorbij. Ik werd 2e in de 
poule en 18e in totaal. 
 

Kampioen werd Anton van Berkel, die na een zenuwslopende en eindeloze 
barrage van Hein Meijer wist te winnen. Johan Wiering werd derde. 
 

 Martin van Dijk 
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REIZEN 
 
Zoals velen waarschijnlijk op de een of andere manier hebben meegekregen, 
verbleef ik van februari tot en met april in India. Een geweldige ervaring, maar niet 
echt bevorderlijk voor de damprestaties. Zeker niet omdat de reis ook nog een 
staartje had; een scriptie. Dit kreng (naarmate de ‘zomervakantie’ vorderde kreeg 
het verslag verschillende, steeds minder positieve, bijnamen) kostte me zoveel tijd 
dat een damtoernooi als Brunssum er niet in zat. Het gebrek aan wedstrijdritme 
diende te worden gecompenseerd door praktijkvoorbeelden te bestuderen.  Als ik 
niet bezig was met m’n scriptie, was het computerscherm gevuld met analyses 
van partijen van het NK, Brunssum of een ander toernooi. Op een gegeven 
moment werden zelfs enkele, inmiddels stoffige, strategieboeken uit de kast 
gehaald. Het zelfvertrouwen groeide langzaam maar zeker. 
 
Vol goede moed werd dan ook begonnen aan het Kerst de Jong-toernooi. Zou ik 
dan dit jaar met de felbegeerde trofee naar huis gaan? Het antwoord bleek 
negatief te zijn. En niet zo’n klein beetje ook. De paar punten die mijn kant op 
kwamen waren, zoals ik het ervoer, een soort van donaties. Ik dacht m’n 
tegenstanders te horen denken: ‘Als iedereen zijn fouten afstraft krijgt die jongen 
een enorme mentale dreun. Zal ik in een remisecombinatie lopen, remise 
aanbieden of door de vlag gaan?’. Het is frappant wat een enkel toernooitje met 
het zelfvertrouwen kan doen. ‘Kop op en veel spelen’ zei ik na afloop tegen 
mezelf. 
 
De vrijdag erop mocht ik aantreden tegen Cees van der Steen. Een kort en 
aangenaam gesprek werd door Cees afgerond met de opmerking dat hij niet van 
plan was te verliezen. Het beloofde een zware avond te worden, en dat werd het 
ook. In een poging het vertrouwen in eigen kunnen geleidelijk aan op te krikken  
wilde ik de aanval kiezen, om langzaam 
maar zeker voordeel op te bouwen. Het 
bleek anders te gaan. Van een partij 
waarin druk kon worden uitgeoefend op 
de vijandelijke stelling was absoluut 
geen sprake. In de diagramstand was 
het mij aanvankelijk dan ook 
allesbehalve duidelijk hoe de partij zou 
aflopen. 
 
Echter, na een poosje naar de stand te 
hebben gekeken werd me duidelijk dat 
de kansen aan zwart waren. 

 
Stijn Tuytel 

 
Cees van der Steen 

 >> 

46. ..  -  .. 9-14! 47. 30-24 22-28 
48. 24-19?  
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Op deze manier verliest wit verrassend snel. Cees had nog een uitweg met 
48. 25-20 14x25 49. 24-19 23x14 50. 37-31 26x37 51. 41x23 (die 

vervelende computers ook). Na de tekstzet volgde  48.  ..  -  ..  16-21!  De witte 
vork is nu volledig immobiel, en na  19x10  (15x  4)  25-20  ( 4-10)  48-43  (28-33) 
belandt wit in een dubbele oppositie. Wit offerde met  49.  37-32,  maar gaf het 
niet lang daarna op. 
 

Het zelfvertrouwen groeide, ook al was het geen partij uit een stuk. De week erop 
mocht ik tegen Feroz. Voor de wedstrijd speculeerde hij hardop hoe groot het 
verschil tussen ons nog was, en of hiervan überhaupt sprake was. Ik grapte dat hij 
nog steeds mijlenver achter liep, maar van binnen zweette ik peentjes. De week 
ervoor speelde hij immers zeer overtuigend tegen Paul, en hij was tot op het bot 
gemotiveerd om de partij tegen mij met eenzelfde lot te bezegelen. Deze keer was 
ik degene die, ditmaal enigszins grootmoedig, het gesprek afkapte en de eerste 
zet produceerde. Op  32-28  volgde automatisch  (16-21);  de toon was gezet. Hij 
stuurde overduidelijk aan op een Roozenburg; het speltype bij uitstek waarbij 
rekenvaardigheden normaliter een groot aandeel hebben in de uitslag. Ik vreesde 
met groten vreze dat ik er uitgerekend zou worden. Dat hij na mijn capitulatie de 
hele zaal onze partij zou laten zien en dat hij voortaan commentaar zou leveren 
op mijn fouten in plaats van andersom. Ik keek op van het bord en zag hem, alsof 
hij m’n gedachten had gehoord, glimlachen. Hij vroeg er gewoon om een flink pak 
slaag te krijgen. Zou dat nog lukken? Ik besloot alles op alles te zetten. 

 
Na een zet of tien belandde ik in een soort roes. Alsof vanaf dat moment de hele 
partij zich voor mij openbaarde. Alsof ik de sleutel had gevonden die 
(groot)meesters ook leken te hebben, en het dammen niets minder dan een ritme 
was dat zich zonder enige moeite liet lezen. Puur op gevoel kon worden gezegd 
of een zet wel of niet bij dit ritme paste. 
 

Feroz Amirkhan 

 
Stijn Tuytel 

Zwart had voor het aanvangen van de 
diagramstand al enkele zetten 
geproduceerd die niet in het ritme 
thuishoorden. Het zwarte nadeel bleek 
ook uit verschillende varianten. Op        
( 5-10)  zou  34-29  volgen, met na het 
opvangen  28-23  of na de twee-om-
twee terug  27-21  en  33-28! 
 
Aangezien wit na ( 2- 7)  en  (16-21) 
gewoon schijf 24 oppeuzelt, rest zwart 
niets anders dan  (24-29)  of  (18-23). 
 
 >>  
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Omdat zwart met  (24-29)  berust in een zichtbaar slechtere stand, verwachtte ik 
de achterloop  (18-23).  Ik kreeg het vreemde gevoel dat mijn antwoord op deze 
zet het prachtig en onvermijdelijk einde van een natuurlijk partijverloop zou 
kunnen inluiden. Na enig zoeken werd deze spectaculaire bekroning gevonden: 
 
 
 

..  -  .. (18-23) 50-45! (23x32) 34-29 ( 5-10) - gelijk 22-28 is erg  
slecht voor zwart - 29x20 (10-15) 45-40 (15x24) 40-34 (22-28) of? 
31x22! (28x39) 38x27 (17x28) 27-21 (16x27) 36-31 (27x36) 
47-42 (36x38) 43x23 (19x28) 30x10 (39x30) 35x24.  

 
Wit staat er na de slagenwisseling twee achter, maar aangezien schijf 10 niet 
meer achterhaald kan worden en ook 25 binnen afzienbare tijd tot dam 
promoveert is de stand gewonnen voor wit. Na het gespeelde  (24-29)  
verdedigde Feroz zich uitstekend, maar verloor hij uiteindelijk op tijd. 
 

 

Toen ik het partijverloop na 18-23 
onderkende, werd ik overvallen door 
een prachtig gevoel. Een gevoel dat 
zich niet laat beschrijven, en dat 
slechts eenmaal eerder doordrong tot 
mijn zenuwstelsel. Dit was tijdens mijn 
eerste partij in IJmuiden, halverwege, 
tegen Jesse. 
 
Marcel zorgde ervoor dat, na jaren 
HDC, mijn volgende stationshalte op 
damgebied DCIJ werd. Ook Jet Kok 
wist hij te overtuigen van de pluspunten 
van de IJmuidense vereniging. Samen 
met haar reisde ik af naar DCIJ, waar 
we ter introductie een trainingspotje 
speelden tegen Peter en Jesse. Jet 
verloor al snel van Peter en bij mij leek 
eenzelfde lot zich te voltrekken. Nog 
voor de linkerkolom van het 
notatiebiljet was volgeschreven bevond 
ik me als aanvoerder van de witte 
schijven bijna op de bodem van het 
dal, zoals onder kan worden gezien. 
 

 
 >> 
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Zwart heeft zojuist met  (12-18)  zijn 
centrum versterkt. Om onverklaarbare 
redenen viel mijn oog hier op  15-10. 
Volgens mij hoopte ik dat hij verkeerd 
zou slaan -naar voren- en dat ik daarna  

Jesse Bos 

 
Stijn Tuytel 

met  37-32 (28x37) 
34-29 (23x34) 39x30 (25x34) 
33-28 (22x33) en 31x 4  dam kon  

halen. Na nog een keer goed kijken 
bleek dat naar achteren slaan nog 
rampzaliger is voor zwart vanwege 

34-29 (23x34) 39x30 (28x50) 
37-32 (25x34)  

en over zeven schijven, 32x1! 

Aankomend seizoen ga ik er voor een goed half jaar tussenuit. Ik weet nog niet 
precies waar ik naartoe ga. Wel hoop ik dat ik na m’n reis nog een keer flink kan 
schitteren op de damclub, net zoals het geval was na m’n reis van HDC of India. 
Het ligt in de lijn der verwachting dat dan de eerste zoveel potjes op een hopeloze 
manier verloren zullen gaan, maar het ligt in dezelfde lijn dat zich op een gegeven 
moment een tijdelijke maar geweldige oprisping voordoet. Tegen Jan, hoop ik 
stiekem. 
 
 Stijn Tuytel 
 

KNDB-RATINGLIJST DCIJ-ERS 

PER 30 JUNI 2008 

 
1. Kees Pippel 1325  15. Paul Smit 1007 
2. Jesse Bos 1286  16. Koos de Vries 1002 
3. Casper Remeijer 1273  17. Jan Apeldoorn 979 
4. Stijn Tuytel 1244  18. Frans Elzenga 976 
5. Martin van Dijk 1234  19. Cees van der Steen 969 
6. Wim Winter 1224  20. Piet Kok 953 
7. Feroz Amirkhan 1175  21. Conall Sleutel 880 
8. Marcel Kosters 1146  22. Nicole Schouten 867 
9. Jack van Buuren 1127  23. Peter Pippel 850 

10. Ron Tielrooij 1118  24. Thomas Vermeulen 814 
11. Harry van der Vossen 1111  25. Jan-Maarten Koorn 794 
12. Cees van der Vlis 1101  26. Kees van Nie 635 
13. Jacqueline Schouten 1069  27. Rick Hartman 414 
14. Daniël de Vreugd 1060     
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GEZELLIGE BARBECUE MET 

DAMMERS EN SCHAKERS  
 

De traditionele barbecue die op zaterdag 16 augustus aan het begin van het 
speelseizoen van de schaak- en damclub wordt gehouden was wederom zeer 
geslaagd. Het weer hielp ook een handje mee door af en toe een zonnetje en 
aangename temperaturen. Zie de foto's voor een impressie. 
 

 
Nicole Schouten, Sinclair Koelemij 

en Harry van der Vossen 

 
Guido de Waal en Johan van Velthuijsen 

wachten op hun stukje vlees 

 
Stijn Tuytel ontpopte zich als vleesbereider 

 
Cees van der Vlis en Johan Velthuijsen 

laten het zich goed smaken 

 
De familie van Loenen geniet 

 

 
Andries Visser, Harry van der Vossen 

en Peter Pippel 
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LANDELIJKE HOOFDKLASSE A 
Stand 25 oktober 2008 

 

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

1. SNA      12 16 11     6 39 - 21 

2. DES Lunteren     12   11   14  6 37 - 23 

3. Apeldoorn    13 9       13 4 35 - 25 

4. VAD   7       11  12 4 30 - 30 

5. Het Noorden Groningen  8 11        11  4 30 - 30 

6. DCIJ 1 8         10  11 3 29 - 31 

7. Harderwijk 4        10 11   3 25 - 35 

8. MTB Hoogeveen 9 9       12    2 30 - 30 

9. DIOS Achterhoek       10 8   10  2 28 - 32 

10. De Oldehove    9  10 9      1 28 - 32 

11. Huizum  6   9    10    1 25 - 35 

12. Witte van Moort 2   7 8  9       0 24 - 36 

 
 
 

TOPSCORERS DCIJ 1 WEDS RATING TEGEN BORD PNT GEM 

11. Jesse Bos 3 1286 1212 2,33 5 1,67 

24. Willem Winter 3 1224 1261,7 4,33 4 1,33 

25. Martin van Dijk 3 1234 1254,7 4 4 1,33 

31. Feroz Amirkhan 3 1175 1214,3 6,67 4 1,33 

43. Casper Remeijer 2 1273 1239 2 3 1,50 

55. Harry van der Vossen 3 1111 1213,3 8 3 1 

78. Kees Pippel 2 1325 1213 4,50 2 1 

83. Stijn Tuytel 2 1244 1156,5 4 2 1 

118. Cees van der Vlis 2 1101 1067,5 8,50 1 0,50 

130. Marcel Kosters 3 1146 1122,3 6 1 0,33 

141. Koos de Vries 1 1002 1051 10 0 0 

146. Conall Sleutel 3 880 1233 7,67 0 0 
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LANDELIJKE TWEEDE KLASSE D 
Stand 27 september 2008 

 

STAND 2E KLASSE D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pt Bordpt 

1. Zenderstad       13  15  4 28 - 12 

2. Amsterdam '80 2        12  15 4 27 - 13 

3. Harderwijk 2     13 12     4 25 - 15 

4. Lelystad         12 13 4 25 - 15 

5. SNA 2   7     13   2 20 - 20 

6. Zaanstreek 2   8    11    2 19 - 21 

7. DCIJ 2 7     9     0 16 - 24 

8. Denk en Zet 2  8   7      0 15 - 25 

9. DVSB 3 5   8       0 13 - 27 

10. RDC 3  5  7       0 12 - 28 

 
 
 

TOPSCORERS DCIJ 2 WEDS RATING TEGEN BORD PNT GEM 

1. Paul Smit 2 1007 1145 2,00 4 2 

38. Bram van Bakel 1  857 8 2 2 

49. Jacqueline Schouten 2 1069 1076 3,00 2 1 

56. Berrie Bottelier 2  873 7,5 2 1 

61. Nicole Schouten 2 867 772 10,00 2 1 

75. Rick Hartman 1 414 951 5,00 1 1 

77. Daniël de Vreugd 1 1060 915 7,00 1 1 

95. Piet Kok 2 953 907 6,00 1 0,50 

96. Thomas Vermeulen 2 814 892 5,00 1 0,50 

108. Peter Pippel 1 850 1017 5,00 0 0 

115. Vince van der Wiele 1  932 7 0 0 

117. Dana van der Wiele 1  903 9 0 0 

125. Jan-Maarten Koorn 2 794 1048 1,00 0 0 
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AGENDA 
 

      

za 1 november 2008 
  4

e
 Ronde Hoofdkl. A 

  3
e
 Ronde 2

e
 Kl. D 

DIOS Achterhoek - DCIJ 1 
SNA 2 - DCIJ 2 

za 1 november 2008   2
e
 Ronde Prom.NHSB Caïssa 1 - Kijk Uit 1 

wo 12 november 2008 Schooldamtoernooi Basisscholen Velsen 

za 15 november 2008 
  5

e
 Ronde Hoofdkl. A 

  4
e
 Ronde 2

e
 Kl. D 

DCIJ 1 - DES Lunteren 
DCIJ 2 - Amsterdam ’80 2 

zo 16 november 2008 Noord-Holland Jeugdcup editie Van der Wiele/Aevum Kozijnen Jeugdtoernooi 

ma 17 november 2008   2
e
 Ronde 4

e
 Kl. C Z.S.C. Saende 5 - Kijk Uit 3 

vr 21 november 2008   2
e
 Ronde 4

e
 Kl. D Kijk Uit 2 - HWP Haarlem 8 

za 22 november 2008   3
e
 Ronde Prom.NHSB Kijk Uit 1 - Kennemer Combinatie 4 

za 22 november 2008 Dirk van Spengen toernooi 2008 te Rijnsburg (jeugd) 

za 29 november 2008 
  6

e
 Ronde Hoofdkl. A 

  5
e
 Ronde 2

e
 Kl. D 

DG Het Noorden - DCIJ 1 
Lelystad - DCIJ 2 

zo 30 november 2008 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

zo 7 december 2008 Van der Wiele/Aevum Kozijnen Jeugdtoernooi 

di 9 december 2008   3
e
 Ronde 4

e
 Kl. D Kennemer Combinatie 14 - Kijk Uit 2 

vr 12 december 2008   3
e
 Ronde 4

e
 Kl. C Kijk Uit 3 - Kennemer Combinatie 13 

za 13 december 2008 
  7

e
 Ronde Hoofdkl. A 

  6
e
 Ronde 2

e
 Kl. D 

DCIJ 1 - Huizum 
DCIJ 2 - RDC 3 

za 13 december 2008 34
e
 Nationaal Joop Geuke toernooi (jeugd tot 19 jaar) 

za 13 december 2008   4
e
 Ronde Prom.NHSB HWP Haarlem 2 - Kijk Uit 1 

zo 14 december 2008 Kerstfeest Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

vr 19 december 2008 Snelschaakkampioenschap van Kijk Uit 

zo 28 december 2008 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 
di 30 december 2008 21

ste
 OUDEJAARSTOERNOOI IJMUIDEN  

vr 16 jan t/m zo 1 feb 2009 Corus Chess Tournament 

za 17 januari 2009 
  8

e
 Ronde Hoofdkl. A 

  7
e
 Ronde 2

e
 Kl. D 

MTB Hoogeveen - DCIJ 1 
Denk en Zet Culemborg 2 - DCIJ 2 

zo 25 januari 2009 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

za 31 januari 2009 
  9

e
 Ronde Hoofdkl. A 

  8
e
 Ronde 2

e
 Kl. D 

DCIJ 1 - Harderwijk 
DCIJ 2 - Harderwijk 2 

zo 1 februari 2009 Van der Wiele/Aevum Kozijnen Jeugdtoernooi 

di 3 februari 2009   4
e
 Ronde 4

e
 Kl. C Krommenie 3 - Kijk Uit 3 

vr 6 februari 2009   4
e
 Ronde 4

e
 Kl. D Kijk Uit 2 - De Uil 5 

za 7 februari 2009   5
e
 Ronde Prom.NHSB Kijk Uit 1 - Santpoort 1 

zo 8 februari 2009 Schoolschaakkampioenschap 2009 voor basisscholen 

za 14 februari 2009 
10

e
 Ronde Hoofdkl. A 

  9
e
 Ronde 2

e
 Kl. D 

DCIJ 1 - Apeldoorn 
DCIJ 2 - DVSB 3 

zo 22 februari 2009 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

za 28 februari 2009 11
e
 Ronde N.C. VAD - DCIJ 1 

zo 1 maart 2009 Van der Wiele/Aevum Kozijnen Jeugdtoernooi 

di 3 maart 2009   5
e
 Ronde 4

e
 Kl. D Schaakgenootschap Het Paard van Ree - Kijk Uit 2 

vr 6 maart 2009   5
e
 Ronde 4

e
 Kl. C Kijk Uit 3 - Excelsior 3 

za 7 maart 2009   6
e
 Ronde Prom.NHSB De Uil 1 - Kijk Uit 1 

za 14 maart 2009 Nacompetitie Nationale Competitie 

za 21 maart 2009 Finale bekerwedstrijden Noord-Holland in IJmuiden 

do 26 maart 2009   6
e
 Ronde 4

e
 Kl. C Purmerend 6 - Kijk Uit 3 

vr 27 maart 2009   6
e
 Ronde 4

e
 Kl. D Kijk Uit 2 - Z.S.C. Saende 6 

za 28 maart 2009   7
e
 Ronde Prom.NHSB Kijk Uit 1 - Purmerend 2 

zo 29 maart 2009 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

vr 10 april 2009 Paasdamschaaktoernooi 2009 
do 16 april 2009   7

e
 Ronde 4

e
 Kl. D S.V. De Wijker Toren 5 - Kijk Uit 2 

za 18 april 2009   8
e
 Ronde Prom.NHSB Kijk Uit 1 - De Waagtoren 2 

zo 26 april 2009 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

za 9 mei 2009   9
e
 Ronde Prom.NHSB De Wijker Toren 2 - Kijk Uit 1 

vr 29 mei 2009 Algemene ledenvergadering Damclub IJmuiden 

zo 31 mei 2009 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 
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Bouwmaterialenhandel 

 

A. BEENHAKKER B.V. 
 

Wand en vloertegels 

Handvorm stenen 

Gipsplaten 

Betonwaren 

Stukadoorsmaterialen 

Dakbedekking 

PVC-Buizen (WAVIN Dealer) 

Isolatiematerialen 

 

 

 

Bezorgen door heel Noord-Nederland 

Regelmatig interessante tegelaanbiedingen 

 

 

Dokweg 36 – 1976 CA  IJmuiden  Tel. 0255 – 514010 

Zaterdags geopend van 9.00 tot 15.00 uur  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het verschijnen van de volgende IJ’dammer is 12 december 2008. 
Kopij kunt u inleveren bij tot en met vrijdag 5 december (liefst eerder) bij: 

Jack van Buuren 
 

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

ijdammer@damclubijmuiden.nl  
  



 



 

 

 
 


