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Samenstelling van het bestuur: 

Voorzitter: P. Smit Secretaris: C. van der Steen 
 Zocherstraat 5d  Middelhof 18 
 2021 DG  Haarlem  1851 BX  Heiloo 
   023-5271676   072-5334020 

 
Penning- A. Roelofs Lid: R. Mooser 
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   023-5386652    023-5246260 
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 1985 HW  Driehuis 
   0255-519883 

 
 

Redaktie J. van Buuren Advertising H.C. Peters 
IJ’dammer: Sliedrechter Aak 1 en Lange Nieuwstraat 452 
 1991 XH  Velserbroek sponsoring: 1971 GH IJmuiden 
   023-5390518    0255-516061 

 
 
Clubavond: Elke vrijdag in het gebouw „Jan Ligthart”  
 Eksterlaan 8, 1971 KS  IJmuiden   0255-510274 
Aangvang: Senioren 19.30 uur Jeugd: 18.30 uur 
 
 
Contributie: Senioren: ƒ  190,- Senioren 65

+ 
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 Junioren: ƒ  100,- Aspiranten ƒ   60,- 
 Pupillen ƒ 35,- Schooldamjeugd ƒ 30,- 
Bankrek.: 38.36.52.839,  t.n.v. Damclub IJmuiden, Velserbroek
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VOORWOORD 
 
 
Beste leden,  

De damwereld heeft onlangs een zeer prominent 
dammer verloren; Theo Tielrooij. Verderop in dit blad kunt u een in 
momoriam lezen van de hand van Jan Apeldoorn. Vele prominente 
dammers waren aanwezig bij de crematie en ook D.C.IJ. leden en 
bestuur betuigden hun medeleven aan de familie. 

 
Dat het dammen bij de jeugd nog steeds een zeer 

populaire sport is, bewees het schooldamtoernooi van Velsen. Op 
woensdagmiddag 2 december kwamen 179 kinderen van de 
basisscholen uit de gemeente Velsen naar het gemeentehuis om daar 
te strijden om het kampioenschap van Velsen. Mede dankzij de hulp 
van vele D.C.IJ.-ers wist Jesse Bos, die de algehele organisatie in 
handen had, deze jeugd een geweldige dammiddag te bezorgen. 
Hopelijk zullen velen de weg naar de club weten te vinden, want ook 
dit jaar zijn weer 25 dampaspoorten weggegeven aan de best 
presterende dammertjes. De dammertjes van Het Anker wiste deze 
keer de kampioen van de laatste twee afleveringen, De Hoeksteen, te 
verslaan. 

 
Dit enthousiasme van de jeugd is ook te bespeuren, 

maar natuurlijk op een ander niveau, bij de verschillende teams van 
D.C.IJ., hoewel de prestaties helaas niet overeenkomstig zijn. Alleen 
het derde team kan overtuigen met prestaties, de overige teams 
zullen nog alles op alles moet zetten om  niet te degraderen. Gelukkig 
heeft Ton de Haas Zijn D.C.IJ.-hart weer laten spreken en heeft 
besloten de rest van het seizoen het eerste tiental te versterken. Het 
tweede tiental heeft alles nog in eigen hand. Het is voor de jeugd toch 
te bezwaarlijk om door de week aan verre uitwedstrijden mee te doen. 
Daardoor is dat viertal in de problemen gekomen en zal er een 
oplossing voor uitwedstrijden moeten komen. 

 
Tot slot wens ik U allen prettige feestdagen toe en 

maak ik U attent op het oudejaarstoernooi op 30 december, ik hoop 
dat U allen komt. 

Met vriendelijke groet 
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 ZEBRA UITZENDBURO BV 

 
 
ZEBRA UITZENDBURO B.V. 
BEMIDDELT IN DE VOLGENDE BRANCHES: 

 

 

ADMINISTRATIE 

commercieel/financieel 

 

Techniek 
 

Industrie 
 

Schoonmaak 
 

Horeca 
 

Detailhandel

 
 

Het uitzendburo met een persoonlijke 
aanpak en een 24-uurs service voor 
opdrachtgevers en uitzendkrachten! 
Ons kantoor is op werkdagen geopend 
van:  8.30 tot 17.30 uur. 

 
 

ZEBRA UITZENDBURO BV 

 
 

Willemsbeekweg 4 
1971 GW  IJmuiden 
Tel.: 0255-513612 

24-uurs-service – tel.: 06-532341



-5- 

DCIJ-ER VAN DE MAAND 
 
 
Naam: Rico Bouwer  
Geboren: 16 november 1981 
Beroep: Scholier aan het Gymnasium/Felisenum 
Woonplaats:  IJmuiden 

 
Hobby's: Lezen, muziek luisteren 

 
Lid van D.C.IJ. sinds: 2 april 1993 

 
Andere damclub(s): Nee 

 
Hoogtepunt: Remise voor het tweede team 
  
Sterke kant: Heb ik niet 
Zwakke kant: Het onderschatten van de tegenstander 

 
  
Grootste teleurstelling: Voor het tweede team in Leiden, 

ik stond gewonnen, maar gaf remise 
  
Hekel aan: Nergens hekel aan 
   
Favoriete T.V. programma: De André van Duijn show 
Lievelings gerecht: Babi pangang 
  
Pluspunt bij D.C.IJ.: Gezelligheid 
Minpunt bij D.C.IJ.: Geen echte minpunten bij D.C.IJ. 
  
  
Wie zou je graag de volgende 
keer geïnterviewd willen zien: Michel Dernier 
  
  

Rico, bedankt voor je interview! 
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QUATRE MAINS 
 
 
Op 27 j.l. werd het quatre mains toernooi gespeeld. Dit toernooi is 
een toernooi dat de gezelligheid ten goede komt. Spelers worden 
gekoppeld d.m.v. sterkste-zwakste, één na sterkste-één na zwakste, 
enz. De wedstrijden werden volgens het „Gong-principe” afgewerkt. 
De strijd om de eerste plaatsen was spannend en uiteindelijk moest 
het S.B. systeem uitkomst bieden. Uiteindelijk waren het Cees van der 
Vlis met Frans Elzenga die dit toernooi op hun naam schreven. De 
uitslag: 
 

 
Al met al, een zeer geslaagd toernooi! 

 
 
 
 
 

 

Gevraagd:    Een gong-geluid voor op de computer. 
Deze dient in wave-bestand (.wav) te staan. 
Reacties, zie adres redactie van dit blad. 

 

 

W. + = - P. S.B.

1 C. v.d. Vlis F. Elzenga 9 3 5 1 11 90

2 C.v.d.Steen A. Roelofs 9 4 3 2 11 89

3 M.v.Dieken P. Kok 9 4 3 2 11 88

J.v.Buuren J. Apeldoorn 9 5 1 3 11 88

5 R.Mooser B. v. Bakel 9 5 1 3 11 83

6 R.Holkamp R. Hühl 9 4 2 3 10 86

7 A.v.Roode P. Smit 9 3 3 3 9 78

8 J.Bos G. Vader 9 2 4 3 8 65

9 J.Wind H. v. Grumbkov 9 2 2 5 6 46

10 C.Pippel M. Dernier 9 0 2 7 2 17

Quatre mains 1998
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EEN FOUTJE 
 
 
De jaren dat D.C.IJ. een voetbalpool organiseerde, beschouw ik 

nog altijd als een bijzonder hectische tijd. Naast het bestuurlijke werk, 
het optreden als coach van het eerste tiental en het uitkomen voor het 
tweede, was daar de wekelijkse rompslomp van de voetbalpool. 
Coen Bais was de centrale figuur. Hij distribueerde wekelijks de 
nieuwe pools, kocht de troostprijzen en inde het geld. Maar daarnaast 
was hij een ware meester in het delegeren van werkzaamheden. 

 
’s Maandag ’s avonds begon de werkweek. Nieuwe formulieren,  

troostprijzen en geldprijzen bezorgen bij de distributeurs. Dinsdag 
pooltjes rondbrengen bij kennissen, familie en collega’s. Je „klanten” 
keken wekelijks uit naar de poolformulieren, dus ook als je een weekje 
vrijaf had moest je naar het werk om ze te bezorgen. Vrijdagsmiddags 
moesten de ingeruilde formulieren en het bijgevoegde geld weer 
opgehaald worden. Het kwam nog wel eens voor dat een vaste klant 
het formulier met geld eerst na werktijd klaarlegde zodat je zaterdags 
alsnog terug naar je werk moest om het op te halen. 

 
Zaterdag in de middag met het hele zooitje naar Bais. Met een 

aardige, maar ó zo dwingende stem vroeg Bais bij het inleveren, of je 
zondagmiddag bij hem thuis de formulieren kon nakijken. In die tijd 
voetbalde ik nog in één van de lagere elftallen bij S.V.IJ. en dat 
verschafte mij een tijdlang een alibi om te zeggen dat ik moest 
voetballen. Hoe hij aan het programmablad van S.V.IJ. kwam heb ik 
hem nooit gevraagd. Wel weet ik dat vanaf dat moment Bais nooit 
meer vroeg of ik kon nakijken. Voortaan was het: „Zeg Jan, je hoeft 
zondag niet te voetballen, dus ik reken morgenmiddag op je”. Vanaf 
dat moment was ik bijna wekelijks met enkele anderen de pineut.  

 
Toch heb ik over ’t algemeen prettige herinneringen aan deze 

tijd. Ook al was Bais wel eens vervelend. Zo liet hij mij bij herhaling 
weten dat ik, in tegenstelling tot de anderen, nooit fooien inbracht. 
Maar daar had ik een goede reden voor. Iedere week moest ik vrij 
snel overal formulieren met geld innen. Vaak moest ik wisselen en 
dan kwam dat uit m’n eigen portemonnee. Om het allemaal wat 
overzichtelijk te houden weigerde ik fooien. Iedere zaterdag leverde ik 
in een plastic zak pools met gepast geld af. 
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Eén keer ging het helemaal mis. Op één of andere manier was 
ook mijn zakgeld in de zak bijgevoegd. Ik merkte dat ik in het 
weekend wat armer was dan anders, maar een verklaring hiervoor 
had ik niet. Tot zondagmiddag. Bais keek me met glimmende oogjes 
aan en complimenteerde me met het feit dat ik mijn leven had 
gebeterd. „Zie je wel dat ook jij fooi kan krijgen, als je je best maar 
doet”. Verbaasd en met een gezicht als een vraagteken keek ik hem 
aan. Dit is onmogelijk schoot het door me heen. „Hoeveel was het”. 
Vroeg ik aarzelend. „Precies 50 gulden”, zei hij nog stralend. „Maar”, 
stamelde ik, „dat is geen fooi, dat is m’n zakgeld”. Bais’ gezicht 
verstarde. In een laatste poging probeerde hij het nog. „En nu wil je 
het zeker terughebben? Maar ik heb het al geboekt”. „Kan me niet 
ver…” zei ik nu geërgerd, „Natuurlijk wil je het terug hebben” zei hij 
zalvend. „Hoe kon ik ook ooit denken dat jij fooien voor de club zou 
innen”. Met een licht schuldgevoel nam ik mijn zakgeld in ontvangst. 
Vanaf die tijd controleerde ik de inhoud van de plastic zak enkele 
malen zeer zorgvuldig. 

 

Jan Apeldoorn 
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Raymond van Es

Albert Roelofs

FRAGMENTEN 1 
 

Wit aan zet. 
 
Zwart heeft net 10-14 gespeeld 
en komt daarna pas tot de 
ontdekking dat er een 
combinatie in zit die dan ook 
prompt door zijn tegenstander 
genomen wordt. 
Het gevolg was echter door wit 
niet voldoende doorberekend. 
 
 34-30!?     (25x23) 
 43-38 (32x34) 
 40x20 (28x39)  
 20-14  
 
 
 

Tot zover had wit het berekend. (17-21) 26x28 ( 4- 9) 
Dit is waarschijnlijk beter dan  (12-18) 31x13 ( 8x10). 
 31x22 ( 9x20) 15x24 (12-18) 22x13 8x30. 
 
Ondanks een schijf achterstand 
dreigt zwart door te breken naar 
dam, wit weet achter het bord 
niet zo snel meer de juiste 
verdediging te vinden, het 
verloop: 
 
 42-38 (39-43) 28-23 (43x32) 
 41-37 (32x41) 36x47 (30-34) 
 49-43 ( 6-11) 47-42 (11-17) 
 42-38 (17-22) 38-33 (22-27) 
 33-29 (27-32) 29x40 (32-37) 
 43-38 (37-41) 38-33 (41-47) 
 33-28 (47-41) 40-34 ( 2- 8) 

 
en wit gaf op. 

Albert Roelofs

Raymond van Es
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DE JEUGD 
 
 

HET SCHOOLDAMTOERNOOI 
 
Het schooldamtoernooi is weer achter de rug. Dit jaar was het 

met ongeveer 180 leerlingen het grootste toernooi ooit. Het toernooi 
was niet alleen in kwantitatief opzicht zeer geslaagd, maar ook in 
kwalitatief opzicht. Er zijn steeds meer scholen in de gemeente die 
hun leerlingen damlessen aanbieden en dat is op het 
schooldamtoernooi duidelijk te zien. 

 
Dit jaar werden de finales voor het eerst in een knock-out 

systeem afgewerkt, wat resulteerde in een bloedstollende finale, 
waarbij ouders, scholieren, D.C.IJ.-ers en leraren zich om de laatste 
partij verdrongen, om ook maar een glimp ervan op te kunnen 
vangen. In een sensationele finale wist het eerste team van Het Anker 
van de Hoeksteen te winnen, terwijl De Hoeksteen met één partij te 
spelen met 4-2 voorstond, maar op het eerste bord had verloren (wat 
bij gelijke stand beslissend is). De speler van Het Anker had zijn 
zenuwen het best in bedwang en won. 

 
De topscorers kregen traditioneel tien gratis damlessen 

aangeboden. Hier hebben echter nog niet veel leerlingen gebruik van 
gemaakt (ik hoop dat het met de komst van de Sint te maken had). 

 
Tenslotte wil ik iedereen bedanken die aan het toernooi heeft 

meegeholpen. 
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1 Het Anker 1     9 Het Kompas West 4

2 De Hoeksteen 1 10 De Bosbeek 3

3 De Bosbeek 1 11 De Ark 3

4 De Ark 1 12 Het Kompas Oost 2

5 De Hoeksteen 2 13 De Jan Campert 1

6 Het Kompas Oost 1 14 Het Anker 3

7 De Parnassia 1 15 De Zebra 1

8 De Ark 2 16 De Hoeksteen 3

17 De Bosbeek 2 6- 9 24 De Ark 4 6- 9

18 Het Anker 2 6- 8 25 De Zebra 2 6- 8

19 De Bosbeek 4 6- 6 26 De Kruisberg 1 6- 7

20 Het Kompas West 3 6- 6 27 Het Kompas West 5 6- 6

21 De Zebra 3 6- 5 28 Het Kompas West 2 6- 5

22 De Parnassia 2 6- 4 29 De Parnassia 3 6- 4

23 De Driemaster 2 6- 2 30 De Driemaster 3 6- 3

31 De Beekvliet 2 6-11 38 Het Jonge Duin 2 6-12

32 De Vliegende Hollander 6- 7 39 Het Kompas West 1 6-10

33 De Parnassia 4 6- 6 40 De Beekvliet 3 6- 8

34 De Beekvliet 1 6- 6 41 De Molenweid 1 6- 6

35 Het Jonge Duin 1 6- 5 42 De Molenweid 4 6- 2

36 De Driemaster 1 6- 4 43 De Kruisberg 2 6- 2

37 De Molenweid 3 6- 3 44 De Molenweid 2 6- 2

FINALE SCHOOLDAMTOERNOOI

GROEP 1 GROEP 2

GROEP 4GROEP 3

 
 
 

Kompetitie van Kennemerland 

 
In januari wordt weer een kompetitie met andere verenigingen 

gehouden. Dit jaar gaat het om een individuele kompetitie. Over de 
plaats en de exacte speeldata krijgt iedereen een brief. 
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Opgave voor de jeugd 
 
Deze keer twee opgaven. Eén voor de oudere jeugd en één 

voor de jongere, waar ook de paspoortdammers een blik op kunnen 
werpen. 

 

Jesse Bos

Opgave voor de jongere jeugd
Wit speelt en wint

Opgave voor de oudere jeugd
Wit speelt en wint
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 COMBINATIES UIT EIGEN PARTIJEN! 
 
 
Misschien is het een aardig idee om in het clubblad maandelijks 
iemand aan het woord te laten omtrent combinaties uit eigen partijen. 
Deze keer bijt ik de spits af. Wie is het volgende lid van D.C.IJ. U kunt 
uw werk inleveren bij de redacteur van ons clubblad. Het is te hopen 
(ook voor Jack) dat dit kan uitgroeien tot een maandelijkse rubriek. 

 
 

Uit simultaan Damclub 
Het Oosten 1989. 

 
Wits laatste zet was: 42-37?  
  (18-23)! 28x10 ( 9-14) 
10x19 (27-32) 38x 9 ( 3x23) 
29x18(20x49)! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Half-uur toernooi 
 Wateringen 1989. 

 
In de partij speelde ik 34-30 
Op 27-21 zou zijn gevolgd: 
  (23-29)! 34x14 (18-23) 
28x30 (25x34) 39x30 (13-19) 
14x23 (12-18) 23x12 ( 8x48) 
    Z+. 

W. Wirny

R. Mooser

R. Mooser

P. v.d. Stap (De Lier)
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Brunssum 1990 

 
Wit sloot met 39-34?  Er volgde: 
 
  (24-29)! 33x24 (23-29) 
34x12 (17x 8) 26x17 (11x33) 
38x29 (25x23) 
 
en zwart won. 
 
 
 

 

O.c. Heemstede 1988 

 
Na   (7-11)  volgde: 
 
24-20 (25x14) 37-32 (28x37) 
48-42 (37x48) 15-10 etc. 

 
 

O.c. Heemstede 1988 
 
Na 44-40? van Nicole kwam: 
 
 …   (14-20)? 25x12 (13-18) 
12x23 (24-29) 33x24(22x44)! 
31x22 (17x48) 

R. Mooser

Z. Golubeva

R. Mooser

J. van Hal

N. Schouten

R. Mooser
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Prov. Comp. N.H. 

H.D.C. – Purmerend 1989 

  (25-30) 34x25 (19-23) 
39-34!A (24-30) 35x24 (22-28) 
31x13 (28x 8) 29x18 
met gelijkspel want schijf 18 is 
onhoudbaar. 
 
A Op 47–41? i.p.v. 39-34 
volgt: (24-30)! 31x22 (23x32)
37x17 (14-19) 25x23 (  3-  8) 
met winst. 
 
 

 

FRAGMENTEN 2 
 
Ik dacht hier met zwart voordeel te 
hebben. Wit is immers verplicht tot 
het spelen van 44-39 of 43-39. 
Toen wit overging tot het 
ontwikkelen van zijn lange vleugel 
kreeg ik de kans een weliswaar 
bekend, doch altijd weer geniepige 
damzet te nemen. 

 
 31. 27-22? 18x27 
 32. 37-31 26x37 
 33. 42x22 
En nu volgde: 
 33. … 13-18 
 34. 22x13 21-27 
 35. 32x21 23x32 
 36. 38x27 14-20 
 37. 25x23 8x50. 

En hoewel mijn tegenstander nog even doormodderde had hij ook direct op 
kunnen geven. 

R. Mooser

S. Hansen

Schoonewille

Apeldoorn
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IN MEMORIAM THEO TIELROOIJ 
 
 
Op woensdag 2 december vond onder overweldigende 

belangstelling de crematieplechtigheid van Theo Tielrooij 
plaats. Naast familie, vrienden, kennissen, medewerkers en 
vertegenwoordigers uit de bouw, gaf een grote afvaardiging uit 
de damwereld acte de présence. Als spreker onderstreepte 
Wim de Jong op een buitengewoon goede en ingetogen wijze 
de vele kwaliteiten waarover Theo beschikte. Kwaliteiten 
waarvan met name het dammen in onze regio heeft 
geprofiteerd. 
 

Zelf denk ik daarbij aan het Kennemer-Toptientoernooi 
dat zonder zijn stuwende kracht nooit tot stand zou zijn 
gekomen. Als organisator, sponsor en deelnemer (hij won het 
toernooi vier maal) maakte hij zijn droom, een sterk regionaal 
toernooi, meer dan waar. Het groeide uit tot het gezelligste en 
best georganiseerde damevenement dat Kennemerland ooit 
heeft gekend. 

 
Theo was daarnaast zeer begaan met de toekomst van 

het dammen. Hij weigerde zich neer te leggen bij een 
verminderde belangstelling voor ons spel. Bij Heemstede startte 
hij met de jeugdopleiding en kort daarna werd hij gekozen tot 
voorzitter van ons district. Zijn tactische- en bestuurlijke 
kwaliteiten kwamen toen tot volle ontplooiing. 

 
Het is alweer 26 jaar geleden dat Theo geheel 

onverwachts D.C.IJ. verruilde voor D.C. Heemstede. Een 
overgang die in IJmuiden diep werd betreurd, maar zoals zou 
blijken onherroepelijk was. Toch bleef hij ook na die overgang 
zeer begaan met het wel en wee van D.C.IJ. Toen wij in 1980 
een internationaal toernooi organiseerden was hij zeer nauw bij 
de organisatie ervan betrokken. Niet alleen met raad en daad 
stond hij ons bij. Hij en Cristel verschaften gedurende het 
toernooi aan vier Afrikaanse deelnemers onderdak. 

 
 

>> 
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 En dat ze daar in goede handen waren en het hen aan 

niets ontbrak kunnen vele damvrienden van Theo volmondig 
beamen. Het was hartelijke gastvrijheid die zo kenmerkend was 
voor de Tielrooijs. 

 
Theo is niet meer. Er zullen in de komende tijd nog veel 

verhalen en anekdotes over hem de kop op steken. Hij was, 
mede door zijn grote persoonlijkheid, nou eenmaal een 
opvallende verschijning waar je niet omheen kon. 

 
Theo, wij dammers zullen je missen. De capriolen op het 

dambord, de smeuïge verhalen, de speciale humor, de 
bulderende lach, de drankjes en de hapjes, het optimisme. 

 
Maar meer dan wie ook zal Cristel je missen. Hopelijk 

vindt zij de kracht om dit verlies te verwerken. Ons rest nog 
haar daarbij te steunen. Zoveel zijn we aan Theo en Cristel wel 
verschuldigd. 

 
 

Jan Apeldoorn                                                   
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Dossier Tubbergen 
 

 
Lieve lezers, 

 
Aanvankelijk zou Marcel Kosters dit verslag schrijven. 

Door de aard van de gebeurtenissen in Tubbergen werd echter 
gevreesd voor zijn objectiviteit. Na lang zoeken heeft het bestuur van 
Damclub IJmuiden ondergetekende bereid gevonden tot  het geven 
van een impressie in uw clubblad, niet in de laatste plaats omdat ook 
hij nog een aantal persoonlijke appeltjes te schillen heeft. Maar laat 
mij niet verder dralen en met de verslaggeving beginnen. 

 
Woensdagavond 4 november rinkelde de telefoon. 

Verschrikkelijke Ton de Haas van die damclub daar in het westen aan 
de lijn. Een onaangenaam gevoel bekroop mij en niet onterecht, zo 
bleek al gauw: of er nog kamers vrij waren. Natuurlijk had ik kunnen 
zeggen dat we al waren volgeboekt.  Aan de ene kant waren die 
visboeren  altijd goed voor een flinke drankrekening, aan de andere 
kant deed alleen al de gedachte van negen lallende drinkebroers 
(Meneer Winter vormt een positieve uitzondering) in onze smetteloze 
eetzaal het zweet in mijn bilnaad kruipen. Een dilemma dus. 
Uiteindelijk hakte mijn vriendin Nanda de knoop door: “Ach Harald, dat 
brengt een beetje leven in de brouwerij en dan kun jij eindelijk die 
mooie Porsche kopen waar ik al zo lang om zeur.”  Ja, het is een 
bijzondere vrouw, die Nanda van mij. Uw clubgenoten zullen 
overigens de eersten zijn om dit te bevestigen. Later meer hierover. 

 
Vrijdag 13 november kwam in de vroege ochtend een 

verdwaasde jongeman mijn etablissement binnenstrompelen. Hij was 
duidelijk onder invloed.  Uit een onsamenhangende woordenstroom 
(De jongeman vertelde onder meer dat zijn licht onafgebroken aan en 
uit ging, terwijl hij  toch met openbaar vervoer gekomen was.) kon ik 
opmaken dat hij de voorhoede was van de rest van de dammende 
bende die vroeg in de avond zou arriveren. Snel parkeerde ik hem in 
een kamer, de gasten hoefden niet onnodig gealarmeerd te worden. 
 
Bos était arrivé. 
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Na achten kwamen ze binnendruppelen. Eén van die 

tubbies dacht zelfs dat Tubbergen in Duitsland lag, zodat Meneer van 
Dieken pas na een Kerst-koopjestocht door ons Teutoonse buurland 
zijn zo langzamerhand hysterisch geworden passagiers 
ongeschonden bij  het hotel kon afleveren. Die extra gemaakte 
kilometers waren volgens hem geen probleem, de penningmeester 
van Damclub IJmuiden schijnt zeer flexibel te zijn.  

 
Na een verwelkomende mousse van wilde duif (Hij zat 

vanochtend midden op de weg en ik heb geen stuurbekrachtiging) 
begeleidde ik de heren naar een discreet hoekje van de eetzaal. 
Jongeheer Holkamp had zijn arm speciaal voor deze gelegenheid in 
gips laten gieten, hij had begrepen dat onze serveersters ‘bored stiff’ 
waren. Dinanda was zijn gewillige (?) slachtoffer.  Ruud komt nu 
binnenkort een lang weekend naar Tubbergen om het huis van onze 
Dinanda te schilderen en Dinanda gaat dan een lang weekend op 
vakantie, alleen weet de jongeheer van, euh pardon, jongeheer 
Holkamp dat nog niet. 

 
De carpaccio  van gerookte zalm bleek aan te slaan bij 

de vissenkoppen, net als de kalfsribeye en de pruimenbavarois toe. 
Meneer Mooser had inmiddels (zoals we dat gewend zijn van hem) 
sjans met één van onze andere bedienden. Het was een lust voor het 
oog te zien hoe meneer Mooser met hem flirtte en niet zonder succes, 
zo heb ik mij laten vertellen. 

 
Jongeheer Kosters had het duidelijk zwaar te verduren 

doordat hij de glazen exquise huiswijn die wij  serveerden niet alleen 
voor zichzelf moest ledigen maar ook voor meneer Mooser  die het - 
zoals reeds gezegd - te druk had met de charmante bediening. 
Meneer van Roode toonde zich stupéfait door de ongeremde 
decadentie waarin zijn teamgenoten zich wentelden maar voelde zich 
al gauw thuis, getuige de dronkemansliederen die hij aan het eind van 
de avond tot groot ongenoegen van de andere hotelgasten ten beste 
gaf. Het nieuws dat de lezing van Herr Doctor Wind niet doorging 
werd met gepaste teleurstelling ontvangen, maar een beetje 
vluggeren in de bar heeft toch ook wel iets intellectueels (voor de 
buitenstaander). 
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En dan Kees Pippel. Als ik ooit nog eens een 
gezelschapsheer voor mijn Nanda moet inschakelen, weet ik wie mijn 
(en mogelijk ook haar) eerste keus zal zijn. Geen moment weken die 
twee van elkaars zijde. Een geheel belangeloze poging van die 
verschrikkelijke de Haas om haar te ontzetten had enkel tot gevolg dat 
ze nog dichter tegen elkaar aankropen….  

 
Inmiddels had Hanca, mijn roodharige hulpje, zich 

tegen Herr Doctor Wind aangevleid, ze heeft namelijk een zwak voor 
mannen met titels.  

 
Willem Winter is mijn beste vriend, pardon, gast. Hij 

had op weg naar Tubbergen al voldoende whisky gedronken zei hij en 
wilde er de volgende dag  fris tegenaan.  Ik waarschuwde hem nog 
dat dit mogelijk averechts zou werken maar hij hield voet bij stuk, een 
goede nachtrust zou zijn spel ten goede komen. Overigens moet u  –  
als de rododendron in uw tuin u lief is  –  Winter ver van huis en 
vriendenkring houden. Het woord ‘snoeien’ leidt een geheel eigen 
leven in het hoofd van deze doorgaans zo aimabele man. 

 
Hoewel het verblijf van mijn gewaardeerde damgasten 

in de slaapkamers de minste tijd in beslag nam, was dit wel het meest 
riskante onderdeel. Gelukkig was  Sterel er niet bij - hij schijnt zich 
bezig te houden met dranksmokkel in de Perzische Golf tegenwoordig 
- maar het was zo al erg genoeg.  Vanuit de kamer van de heer van 
Dieken kwam een zagend geluid, terwijl Mooser en de Haas ruzie 
maakten over een ondefinieerbaar onderwerp dat iets met broodjes 
van doen leek te hebben. Ik heb nog gevraagd of ik dan nog wat 
sandwiches voor ze kon  klaarmaken maar dát scheen niet de 
bedoeling te zijn. 

 
Van Jongeheer Kosters kreeg ik te horen dat hij de 

volgende keer gewoon wel zou ‘doorhalen’, want op één kamer 
slapen met Benjamin Bos was gewoon niet te doen. Bos leek zijn 
avontuur in Groningen de  voorafgaande avond al slapend opnieuw te 
beleven, te oordelen naar de oergeluiden die hij in navolging van 
meneer van Dieken uitstootte.  

 
Maar gelukkig kwam daar het moment van afscheid en 

was alles om halftwaalf weer bij het oude. U zult wel benieuwd zijn 
naar de wedstrijd die uw helden toen nog hebben gespeeld vermoed 
ik. Daarom heb ik  een Westerhaarse speler die anoniem wenst te 
blijven verzocht dit gedeelte voor zijn rekening te nemen.  
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„Op Bord 1 speelde onze Erik Brunsman tegen een 
nogal onfris aandoende jongeman, Bos heette hij geloof ik. Op zijn 
spel viel echter niets af te dingen, Erik moest op zijn tellen passen en 
sleepte een verdiend punt uit de strijd. Op bord 2 trad Tomasz Miksa 
Willem Winter tegemoet die er in tegenstelling tot de speler aan het 
eerste bord verrassend fris uitzag. Gelukkig kwam dit niet helemaal tot 
uitdrukking in zijn spel: Tomasz kwam, zag en overwon. Bord 3 was 
een gok, we wilden Juri die kans gewoon geven. En, wat wij nooit 
voor mogelijk gehouden hadden gebeurde: professor Wind werd op 
een nul gezet. Talentvolle René Vos speelde een probleemloze en 
overtuigende remise tegen voormalig talent Richard Mooser. Ons aller 
aandacht was gevestigd op bord 5 waar Eddie Hilberink tegen een 
speler zat die zelfs niet kon noteren. Na een enigszins lastig 
middenspel wist onze kanjer alsnog de punten binnen te halen. Bord 
6, dat was een drama. Wat een vervelend gozertje zeg, die Kosters. 
Niet alleen veegde hij ons jeugdig talent Ben Hessing, ook  had hij  
nog praatjes toen Hessing zich in een straalverloren stand niet door 
de klok liet drukken en deze beweerde dat Kosters zijn schijf 
voorsprong moest inleveren omdat het niet reglementair toegestaan is 
een schijf voor te staan. Uiteindelijk heeft Ben in al zijn 
grootmoedigheid remise gegeven, waar Kosters vreemd genoeg niet 
helemaal tevreden mee leek. Hilberink senior speelde duidelijk onder 
zijn kunnen tegen de toch waarlijk niet meer sterk te noemen Pippel. 
Geheel onnodig verloor hij dan ook de partij. Dick Siegers had een 
tegenstander die in het kamp van de vijand bekend staat om zijn 
stalen zenuwen. Koelbloedige van Dieken zette een achterstand van 
3 schijven voor ons aller Dirk om in een klinkende overwinning  voor  
diezelfde Dirk. Bord 9 speelde tegen Ton de Haas (de man die in die 
aftandse Mercedes kwam aanrijden) en boekte een uitstekende 
remise. Pietje Bel Gerbrand Hessing opende de score met een 
verpletterende damcombinatie tegen gastspeler van Roode die 
speciaal voor deze wedstrijd door IJmuiden was overgehaald uit 
Assendelft. Goed zo Gerbrand! 

 
Met een voldaan gevoel konden beide teams op deze 

wedstrijd terugkijken: wij hebben zoals gepland gewonnen en die 
IJmuidenaren hebben de nederlaag tot 14-6 weten te beperken.” 

 
Hier neemt uw favoriete gastheer het weer even over. 

Van collega Andy uit het Santpoortse ‘Manor’ heeft mij een klacht 
bereikt over uw tipgedrag.  Of u zich de expressie ‘keep the change’ 
eigen zou willen maken?  

Van Richard (die speciaal vergat zijn sleutel bij de 
receptie in te leveren om nog even mijn gevierde bediende onder vier 
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ogen te kunnen spreken) moest ik melden dat hij het 
sneldamtoernooitje in de Droste-bar met groot vertoon van macht 
heeft gewonnen. Bij navraag zullen uw clubgenoten zich daar 
waarschijnlijk niets meer van kunnen herinneren. Er waren géén 
prijzen verbonden aan dit toernooi. 

 
Tot slot nog even dit: als de Haas altíjd zoveel ei eet zie 

ik mij gedwongen tot een prijsverhoging.  
 

Groetjes, 
 

Jonkheer H. Droste, 
Maître d’Hotel 

 
 

Dit stuk over Tubbergen is integraal overgenomen en valt 
derhalve niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 
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UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL 
 
 

 
 
 
In de clubcompetitie van 1953 
speelde D.C.IJ. tegen H.D.C. 
 
De combinatie waarmee Piet 
van den Berg de partij besliste 
was slechts één zet diep. 
 
34-30?  Eleganter kan je bijna 
niet winnen! 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Apeldoorn 

D. Schrijvemakers H.D.C.

P. v.d. Berg D.C.IJ.

( 
8

-1
3
) 

1
8
x
2

9
 

(3
5
x
4

2
)!

 



-25- 

 

ONDERLINGE COMPETITIE 

 
 
Op 6 december 1998, tweede periode zijn veertien ronden gespeeld. 
De indeling wordt voor sommige spelers veranderd. Conclusie: 
C. Pippel en M. Kosters zijn zeer sterke koplopers, waarbij Marcel nog 
geen partij heeft verloren. M. van Dijk staat zeer mooi derde en is een 
prima aanwinst in de hoofdgroep, tegen R. Mooser durfde hij zelfs te 
wandelen! 
 
Gestegen: H. Smit en L. Visser naar groep A, deze bestaat nu uit tien 
man. C. van der Steen naar groep B, en zit alleen in deze groep. F. 
Elzenga en R. Hühl naar groep C, deze bestaat uit vier man. L. 
Binkhorst en H. Peters naar groep D, deze wordt vijf man groot. 
E. Holkamp heeft zijn stuur weer recht en gaat naar groep E. 
 
Gezakt: J. Bos speelt veel remises en heeft nog niet gewonnen. Daar 
zit geen straf op, Jesse! R. Holkamp, J. Apeldoorn, P. Kok en P. Smit 
hebben de klap van de eerste periode nog niet volledig verwerkt. 
P. Smit heeft drie keer gewonnen en vier keer verloren, die tussenweg 
is er ook. R. Holkamp is alweer in een stijgende lijn, J. Apeldoorn kan 
sowieso beter en P. Kok heeft zijn wereldreis nog teveel in zijn koppie, 
denk ik. H. von Grumbkov had zo’n mooie eerste periode en kon de 
luxe niet aan en heeft daarna vier keer verloren. Zijn laatste remise 
tegen R. Hühl biedt weer perspectief. G. Vader, wedstrijdleider, wordt 
onderhand lijder, maar ik kom terug?? 
De jeugd, die niet meer dan twee wedstrijden tegen elkaar mogen, 
speelt nu een rol. Ze worden echt wel eens te zwaar ingedeeld, maar 
ze komen altijd. Klasse jongens.  
 
Twee keer achterelkaar gepromoveerd: F. Elzenga, R. Hühl, H. 
Peters, C. v.d. Steen en L. Visser. Gefeliciteerd. 
H. van Grumbkov, H. Peters en C. v.d. Steen aan kop met 12 
wedstrijden gespeeld. Bij de laatste twee: oefening baart kunst. M. 
Dernier en B. van Bakel met één á twee wedstrijden minder mooi 
tweede. 
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AFBERICHTEN ONDERLINGE COMPETITIE 
 

Het afberichten geven loopt goed. 
 

Rien Hühl   0255-514594 is telefonisch voor U en later voor mij 

praktisch altijd te bereiken. Zelf dam ik donderdagavond in ‘t Zand, 

maar op   0224-563473 krijgt U mijn vrouw of dochter. 

Vrijdagsmiddags na mijn werk, stel ik de indeling voor de avond op 
papier. 
 

Voor noodgevallen kunt U mij vrijdags bellen op   0255-5210172 tussen 

16.45 uur en 19.15 uur. Echter 19.00 uur is de uiterste tijd. Dit is beter dan dat 
ik op de club te horen krijg dat één van U die avond niet kan. 
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Vriendelijke groeten,  Gerard Vader 

 

W. Punten Gem. Pun Gem.
Punt ten Punt.

1 Cees Pippel 7 10.625 1.518 11 1,57

2 Marcel Kosters 9 13.425 1.492 14 1,56

3 Martin van Dijk 9 11.875 1.319 12 1,33

4 Leo Visser 10 12.550 1.255 13 1,30

5 Arjan van Roode 9 10.825 1.203 11 1,22

6 Elbert Holkamp 9 10.675 1.186 12 1,33

7 Cees van der Steen 12 14.000 1.167 15 1,25

8 Henk Smit 7 7.925 1.132 8 1,14

9 Leo Binkhorst 9 9.825 1.092 11 1,22

10 Henk Peters 12 13.100 1.092 15 1,25

11 Frans Elzenga 9 9.475 1.053 10 1,11

12 Michael van Dieken 5 5.125 1.025 5 1,00

13 Rien Hühl 8 8.200 1.025 9 1,13

14 Jesse Bos 8 7.750 969 7 0,88

15 Wim Winter 6 5.700 950 5 0,83

16 Richard Mooser 5 4.725 945 4 0,80

14 Cees van der Vlis 6 5.550 925 5 0,83

15 Gert Schol 4 3.550 888 4 1,00

16 Jan Apeldoorn 8 6.900 863 7 0,88

17 Paul Smit 7 5.925 846 6 0,86

18 Bram van Bakel 10 8.400 840 10 1,00

19 Rico Bouwer 8 6.550 819 8 1,00

20 Ruud Holkamp 8 6.250 781 5 0,63

21 Albert Roelofs 8 6.200 775 6 0,75

22 Piet Kok 8 6.000 750 6 0,75

23 Carlo Hühl 5 3.275 655 4 0,80

24 Henk von Grumkov 12 7.650 638 9 0,75

25 Michel Dernier 11 6.375 580 7 0,64

26 Gerrit Rink 3 1.725 575 2 0,67

27 Gerard Vader 9 4.075 453 4 0,44

28 Jack van Buuren 5 1.925 385 1 0,20

ONDERLINGE 98/99
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BONDSCOMPETITIE 1E KLASSE B 
 
 
Het gaat het eerste team niet voor de wind. Na zes wedstrijden staat 
het „vlaggeschip” op de één na onderste plaats. Dit moet natuurlijk 
beter kunnen. Uiteraard kan dit niet zonder de inzet van alle spelers. 
 

      

+ = - We Pt Bpt

1 DES 5 2 0 7 12 82

2 Nijverdal 5 0 2 7 10 73

3 Witte van Moort 2 4 1 2 7 9 75

4 Doetinchem 3 2 1 6 8 64

5 Apeldoorn 4 0 3 7 8 72

6 Franeker 2 3 2 7 7 72

7 Hiltex 2 3 2 1 6 6 64

8 Het Noorden 1 4 2 7 6 72

9 VAD Amsterdam 2 2 3 7 6 70

10 Amstelland 1 2 4 7 4 65

11 IJmuiden 1 2 4 7 4 60

12 Mildam 0 0 7 7 0 51

1e Klasse B

        

 We Pt TSRt wp bord

 24 W. Winter 7 8 1229 34 2.71

 25 M. Kosters 7 8 1176 40 4.43

 44 T. Chub 4 6 1136 19 3.75

 56 J. Wind 6 6 1176 32 6.00

60 C.L. Pippel 7 6 1237 37 5.00

 61 J. Bos 7 6 1153 23 3.57

 62 M. van Dieken 7 6 1132 29 8.57

64 T. de Haas 4 5 1195 21 8.00

76 R. Mooser 6 5 1219 31 5.00

108 J. Schouten 5 3 1245 36 6.20

143 R. Holkamp 7 1 1239 54 6.43

146 L. Visser 1 0 1298 10 6.00

153 A. van Roode 1 0 1052 6 10.00

155 H. Smit 1 0 1011 6 10.00

Topsc. D.C.IJ. 1
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BONDSCOMPETITIE 2E KLASSE B 
 
 
Met het tweede team lijkt het wat beter te gaan, maar dat is schijn. Het is juist 
in de tweede klasse landelijk dat er drie teams degraderen. Daar komt nog bij 
dat we nog aardig wat sterke teams krijgen. 

 

 

      

 + = - We Pt Bpt

 1 Den Haag 7 0 0 7 14 91

 2 Orca 6 0 1 7 12 86

 3 OG Edam/Volendam 5 0 2 7 10 77

 4 Leids Damgenootschap 5 0 2 7 10 73

 5 Schiedam 2 3 1 3 7 7 68

 6 Krommenie 3 0 4 7 6 74

 7 Samen Sterk 3 0 4 7 6 71

 8 Lelystad 2 1 4 7 5 67

 9 IJmuiden 2 2 0 5 7 4 60

 Heemstede 1 2 4 7 4 60

 11 RDG-DIO 2 2 0 5 7 4 58

 12 DDD 1 0 6 7 0 55

2e Klasse B

        

 We Pt TSRt wp bord

 34 M. van Dijk 6 7 1103 31 5.50

 36 C. van der Steen 7 7 1075 39 7.14

 52 A. van Roode 6 6 1115 25 4.67

 64 A. Roelofs 7 6 1124 41 4.43

 65 J.H. van Buuren 7 6 1095 37 4.71

71 P.J. Kok 5 5 1097 24 8.40

 84 E. Holkamp 7 5 1171 37 1.71

 85 P. Smit 7 5 1108 37 5.00

94 C. van der Vlis 6 4 1135 37 4.00

101 L. Binkhorst 2 3 1085 13 8.50

106 N. Schouten 3 3 1083 15 7.33

140 T. de Haas 1 1 1202 9 3.00

146 P. van de Berg 1 1 1091 6 9.00

153 M.A. H•hl 2 1 1088 13 8.50

158 K. de Vries 1 0 1124 6 10.00

164 B. van Bakel 2 0 1082 7 9.50

TOPSC. D.C.IJ. 2
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PROVINCIE 2E KLASSE A 
 
 
Het derde team is het enige team dat aan de positieve kant van de 
score zit. Na vier wedstrijden gespeeld te hebben staan ze keurig op 
de derde plaats. 

 
 
Uiteraard bereik je dit resultaat door de inzet van de spelers. 
Opvallend is de rol op van Leo Binkhorst. Hij staat in de topscorerslijst 
van deze klasse op de eerste plaats! 
 

 
 

Derde team, ga zo door!!! 

 

We Pt wp bord

1 L. Binkhorst 4 7 6 3.75

13 J.M. Apeldoorn 3 4 7 2.00

16 M.A. Hühl 4 4 10 4.25

17 F. Elzenga 4 4 9 1.00

23 G. Schol 3 3 8 2.67

39 G. Vader 4 2 13 6.00

48 H.C. Peters 2 1 5 5.00

Topscore D.C.IJ. 3

 

+ = - W. P. B.P.

1 Damclub Amstelveen 2 1 0 3 5 21

2 D.K.Z. 2 1 1 4 5 27

3 D.C.IJ. 3 2 1 1 4 5 25

4 Ghandi 2 2 0 1 3 4 21

5 A.P.G.S. 1 0 1 2 2 12

6 Hiltex 4 1 0 2 3 2 17

7 D.D.V. 2 0 1 2 3 1 14

8 Het Oosten 2 0 0 2 2 0 7

Prov. 2e Klasse A
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PROVINCIE 3E KLASSE 
 
 
 
Het vierde heeft het nogal moeilijk. Na een redelijk begin komt dit 
team niet verder dan de één na onderste plaats. 

 
 
De persoonlijke resultaten vallen dan ook tegen. Hoewel Gerrit Rink 
op een honderd procent score zit, kan dit team (nog) geen vuist 
maken. 
 
 

 
 
 

Jongens, zet je schouders eronder en 
probeer de punten te pakken! 

 

+ = - W. P. Bpt.

1 Kennemer viertal 3 0 0 3 6 21

2 B.D.C. 2 2 2 0 4 6 19

3 Ouderkerk 1 2 0 3 4 14

4 H.D.C. 2 1 2 1 4 4 16

5 Aris de heer 1 1 1 3 3 14

6 Zaandam 2 0 2 0 2 2 8

7 Middelie 1 0 2 3 2 8

8 D.C.IJ. 4 0 2 2 4 2 12

9 Assendelft 2 0 1 3 4 1 8

Provincie 3e klasse

 

We Pt wp bord

8 P. v.d. Berg 2 3 5 1.00

15 G. Rink 1 2 0 2.00

20 M. Dernier 2 2 6 3.50

31 R. Bouwer 1 1 1 2.00

49 B. van Bakel 2 0 6 3.50

Topscore D.C.IJ. 3
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AGENDA 
 
 

wo 30-12-98 Oudejaarstoernooi 

za 09-01-99 D.C.IJ. 1 - VAD Amsterdam 

 Lelystad - D.C.IJ. 2 

vr 15-01-99 D.C.IJ. 4 - Assendelft 2 

za 30-01-99 Apeldoorn - D.C.IJ. 1 

 D.C.IJ. 2 - Orca 

di 02-02-99 B.D.C. 2 - D.C.IJ. 4 

vr 12-02-99 D.C.IJ. 3 - Ghandi 2 

vr 19-02-99 Gongwedstrijden 

za 27-02-99 D.C.IJ. 1 - DES 

 Den Haag - D.C.IJ. 2 

vr 05-03-99 D.C.IJ. 4 - Zaandam 2 

za 13-03-99 D.C.IJ. 1 - Nijverdal 

 D.C.IJ. 2 - Heemstede 

di 23-03-99 Ouderkerk - D.C.IJ. 4 

do 25-03-99 Het Oosten 2 - D.C.IJ. 3 

vr 02-04-99 Eierentoernooi 

vr 16-04-99 D.C.IJ. 3 - Hiltex 4 

vr 28-05-99 Jaarvergadering 

 
 
 
 
Het volgende nummer van de IJ’dammer zal verschijnen op 
5 februari 1999. Kopij voor dit nummer kunt u tot en met vrijdag 29 
januari inleveren bij de redactie van dit blad. 



 



 

 


