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Ondanks gezelligheid draait het om concentratie en snel beslissen in het Oudejaarstoernooi van 
Damclub IJmuiden. Foto United Photos/Toussaint Kluiters 
Door Marcel Kosters 30 december 2013 23:01 , Laatste update : 30 december 2013 23:01 

Tussen de rode hoofden wint Bas Messemaker 
het Oudejaarstoernooi bij damclub IJmuiden
IJMUIDEN - Bas Messemaker uit Katwijk heeft gisteren het traditionele Oudejaarstoernooi van 
Damclub IJmuiden op zijn naam geschreven.

Met briesende ademtochten

In een opwelling besloot de winnaar van het Oudejaarstoernooi 2005 om dit jaar weer mee te 
doen. ,,De dubbele round robin formule van de eregroep trok mij over de streep. Ik vind het heel 
sjiek om tegen alle deelnemers een uit- en een thuiswedstrijd te spelen, een zuiverder 
competitievorm is niet denkbaar.” 

Dat Messemaker uitgerekend in dit format als sterkste uit de strijd kwam, gaf voor hem extra glans 
aan zijn tweede titel. ,,Als je het toernooi wilt winnen, is het de kunst om in nadelige posities 
overeind te blijven en in de volgende partij weer vol voor de winst te gaan. In een enkelrondig 
toernooi kan een positieve score tegen een speler nog een momentopname zijn, maar in een 
dubbelrondig toernooi kun je overtuigen.”

Weinig bedenktijd

Met zo veel partijen en zo weinig bedenktijd draait het in IJmuiden ondanks de gezellige ambiance 
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vooral om concentratie en snel beslissen. Alleen liefhebbers waagden zich aan het 
Oudejaarstoernooi, waar de partijen in moordend tempo worden afgewerkt. Het toernooi was 
verdeeld in een promotie- hoofd- en eregroep van ieder maximaal 28 deelnemers. Met een 
bedenktijd van vijf minuten per persoon per partij leverde dit spectaculaire tijdnoodsituaties op. In 
de promotiegroep domineerden recreatieve dammers terwijl in de eregroep landelijk actieve 
wedstrijdspelers aantraden.

In de eregroep ging jeugdtopper Bert Aalberts uit Westerhaar lange tijd aan de leiding, maar in de 
slotronden verslapte hij en viel terug naar de vijfde plaats. Dat, terwijl Messemaker juist een 
eindsprint trok. 

De tweede plaats werd opgeëist door Leopold Sekongo uit Ivoorkust, terwijl Hein Meijer en Jan van
Dijk van een tiebreak afzagen en gebroederlijk de derde plaats deelden.

Ook in de meer recreatieve hoofd- en promotiegroep ging het er soms hard aan toe. ,,Het blijft 
sneldammen”, grinnikte recreant Joop Wind. Zo belandde Bram van der Leije uit Diemen in de 
promotiegroep in een wel heel precair parket. Met het dambord vol met schijven had hij nog slechts 
enkele seconden bedenktijd over op zijn klok. Uit zijn briesende ademhaling, rood aangelopen 
gezicht, heftige zetbewegingen en mokerslagen op de klok werd duidelijk dat ook in de 
promotiegroep om de punten wordt gespeeld. 

Sisser

Het liep met een sisser voor Van der Leije af: remise. Opgelucht nam hij een grote hap uit een rijk 
bepoederde oliebol en maakte zich op voor alweer het volgende damduel. Groepsgenoot Patrick de 
Koning maakte zich minder druk. ,,Ik ben een clubschaker, maar speel hier ieder jaar mee. Dat vind 
ik gewoon hartstikke leuk, of ik win of verlies maakt mij niet zo veel uit.” 

Temidden van de vele vast deelnemers keek hoofdgroepdebutant Adri Timp uit Utrecht zijn ogen uit
met zo veel partijen op een dag. ,,Ik heb vroeger gedamd en ben nu net weer bij een club in Utrecht 
gaan spelen. Voor mij is dit toernooi een perfecte manier om wedstrijdritme op te bouwen, nergens 
anders kun je zoveel dampartijen op een dag spelen als in IJmuiden.” 

En dat had Timp goed bekeken, want aan het eind van de dag kao hij maar liefst 27 damduels aan 
zijn

partijenboekje toevoegen. ,,Ik heb maar vier punten gehaald, maar dat is niet belangrijk. Het was 
een leuke dag en het ging me om de oefening.”


	Tussen de rode hoofden wint Bas Messemaker het Oudejaarstoernooi bij damclub IJmuiden
	Weinig bedenktijd
	Sisser


