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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Tsjaa, nu zullen jullie het met mij moeten doen. Weet waaraan jullie begonnen 
zijn! In mijn eerste toespraak op de ALV heb ik aangegeven dat ik de onderlinge 
competitie zeer belangrijk vind. Ik denk wel dat dit in tegenstelling is met het 
beleid uit het verleden, met name uit de Cote d’Or tijd. De prestatie van het eerste 
was het belangrijkst en de rest toch min of meer ondergeschikt. Ik zie dat anders. 
Het hart van de vereniging is de onderlinge. Het eerste tiental is een afspiegeling 
van de kwaliteit van de vereniging. Met andere woorden, als het met de 
vereniging goed gaat, gaat het ook met het eerste goed. 
Het bestuur heeft inmiddels al een beetje zitten brainstormen, samen met met 
name Cees van de Steen over het aantrekkelijker maken van de onderlinge 
competitie. We gaan er toch wat prijsjes tegen aangooien en de leden actiever 
benaderen om vooral de clubavond bij te wonen. Ik wil het ook wat gezelliger zien 
te maken en de prijs van bijvoorbeeld een tapje laag houden. Het moet niet teveel 
kosten als je een rondje geeft. De bar vind ik nog teveel op een kantine lijken. 
Mocht iemand nog wat houten tafels of rieten stoelen hebben staan of andere 
ideeën heeft om de zaak wat gezelliger te maken, dan hoor ik dat graag. 
 
Om de jeugd weer aan het dammen te krijgen is het nodig dat er activiteiten 
georganiseerd gaan worden. Mac Liems uit Haarlem heeft het initiatief genomen 
om het Kampioenschap van Nederland voor pupillen te gaan organiseren en 
tevens een aantal jeugdtoernooien in de aanloop naar en voor selectie van de 
spelers. Ik kom hier nog op terug. En verder zijn we van plan om in februari 2002 
het Kampioenschap van Kennemerland nieuw leven in te blazen.  
 
Promotie van onze sport is belangrijk. Jan Apeldoorn heeft op zich genomen om 
de lokale bladen van kopij te voorzien. Zo zien we momenteel wekelijks een stukje 
over dammen in de ‘Jutter’ en in de ‘Hofgeest’. De site van DCY wordt nieuw 
leven ingeblazen. Na een snelle start is de site een beetje in elkaar gezakt 
vanwege technische problemen en het probleem dat de maker eigenlijk geen 
verstand van dammen heeft. Ik heb zelf maar een boek gekocht en probeer het 
vak onder de knie te krijgen. 
 
De oplettende dammers onder ons zullen gezien hebben dat ons speellokaal 
aardig opgeknapt is. Clubleden en familieleden van clubleden zijn er een 
weekeinde tegenaan gegaan en zie het resultaat. Petje af. Rest mij nog om Paul 
Smit te bedanken voor het werk dat hij in de afgelopen 4 jaar als voorzitter 
gedaan heeft. Het viel me op in de bestuursvergaderingen dat Paul het uitstekend 
deed. Hij had de touwtjes prima in handen. Heel goed. En namens de 
damvereniging niet alleen bedankt voor het voorzitterschap, maar ook voor het 
bestuurswerk dat je daarvoor al jaren deed. 

Wim Winter 
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EERSTE PUBLICATIE PROBLEEM 
 
 
 
Op 13 april gaf Rien Hühl mij een envelop met het nieuwste probleem dat hij 
gecomponeerd had. Geheel onbedoeld kwam deze onder op de stapel van de 
nog te publiceren kopij. De redactie van de IJ’dammer kan u met groot genoegen 
dit probleem alsnog als eerste aanbieden. 
 
Het is geen moeilijk vraagstukje en een deel van onze clubgenoten zal dit kunnen 
oplossen vanaf het blad. 
 
 

 
Probleem M.A. Hühl 

 
Rien Hühl in actie 
op één van onze 

clubavonden 
 
Oplossing: 
 

 



-6- 

KERST DE JONGTOERNOOI 
 
 
Bij de damclub IJmuiden begint het nieuwe seizoen traditioneel met het Kerst de 
Jongtoernooi. Aan het eind van de zestiger jaren stelde de legendarische oud 
voorzitter van D.C.IJ.  Kerst de Jong, die bij de meeste oudere IJmuidenaren 
beter bekend is als Brillé, een wisselbeker ter beschikking. 
               
Het is een lust voor het oog om de deelnemers gade te slaan in de felle strijd om 
de punten. De spelers worden vooraf in verschillende klassen ingedeeld naar 
gelang hun ingeschatte speelsterkte. Er is de ereklasse, voor de sterksten, een 
hoofdklasse en een eerste klasse. De overall winnaar is degene die de meeste 
punten heeft gescoord. In een versneld tempo van tien minuten per partij konden 
de deelnemers hun in de zomermaanden wat tot rust gekomen hersenen en stijve 
vingers weer volop trainen. 
 
Rinus Hühl de titelverdediger had het in zijn klasse bijzonder zwaar en slaagde er 
ditmaal niet in deze te prolongeren. De nestor van D.C.IJ. was bepaald niet in 
vorm en eindigde in zijn klasse als laatste. Veel beter verging het de theoreticus 
Leo Binkhorst. De snelheid van denken en uitvoeren, die een volleerd 
zakkenroller niet zou misstaan, brachten hem bij voortduring in een gewonnen 
positie. In zijn groep was hij een klasse apart. Alleen Peter Pippel slaagde er tot 
tweemaal toe in een remise af te dwingen. Hiermee bewees hij zijn vader Kees 
een goede dienst want deze won in de ere groep negen potjes en verloor slechts 
eenmaal van het D.C.IJ.-jeugdtalent Martin van Dijk. In de hoofdklasse legde de 
altijd wisselvallige Cees van de Vlis beslag op de eerste plaats en bleef daar nipt 
voor op de immer fel strijdende Cees van der Steen. 
 
 
Toen aan het eind van de avond wedstrijdleider Michael van Dieken de eindstand 
bekend maakte bleek na het nodige rekenwerk dat Kees Pippel de Kerst de 
Jongbokaal voor een jaar zijn eigendom mocht noemen. Daarmee kreeg men een 
verdiende en overtuigende winnaar. De inzet van alle spelers belooft veel voor de 
binnenkort weer beginnende bondscompetitie waarin  D.C.IJ. weer met twee 
teams uitkomt. De spelers, zo bleek maar weer, zijn er klaar voor om de strijd op 
landelijk en provinciaal niveau aan te gaan. 
 
 
Voor de uitslagen zie volgende bladzijde: 
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Groep 1 C.P. M.v.D. R.H. M.v.D. J.B. E.H. TOT. GEM. 

        0   2   2   2   2       

1 Kees Pippel       2   2   2   2   2 18 1,80 

    0       0   2   2   2       

2 Martin van Dijk   2       1   0   2   2 13 1,30 

    0   1       2   1   1       

3 Ruud Holkamp   0   2       0   2   2 11 1,10 

    0   2  2       0   1       

4 Michael van Dieken   0   0   0       2   1 8 0,80 

    0   0   0   0       0       

5/6 Jesse Bos   0   0   1   2       2 5 0,50 

    0   0  0   1   0           

5/6 Elbert Holkamp   0   0   1   1   2     5 0,50 

 
 

Groep 2 C.V. C.S. J.A. F.E. R.H. TOT. GEM. 

        2   2   1   1       

1 Cees van der Vlis       0   2   2   2 12 1,50 

    2       0   2   2       

2 Cees van der Steen   0       2   2   1 11 1,38 

    0   0      2   0       

3 Jan Apeldoorn   0   2       1   2 7 0,88 

    0   0   1       2       

4 Frans Elzenga   1   0   0       2 6 0,75 

    0   1   0   0           

5 Rien Hühl   1   0   2   0     4 0,50 

 
 

Groep 3 L.B. P.P. H.v.G. A.v.D. B.v.B. TOT. GEM. 

        1   2   2   2       

1 Leo Binkhorst       1   2   2   2 14 1,75 

    1       2   2   1       

2 Peter Pippel   1       2   1   0 10 1,25 

    0   0       2  2       

3 Henk von Grumbkow   0   0       1   1 6 0,75 

    0   1   1       1       

4/5 Ad van Dijk   0   0   0       1 4 0,50 

    0   0   0   1           

4/5 Bram van Bakel   1   0   2   0     4 0,50 
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AVONTUREN MET 

MIJN HELSE MACHINE 

 
Onlangs beweerde een computerdeskundige bij hoog en bij laag tegen mij dat 
een computer dom is en niet zelfstandig kan denken. Zo’n apparaat doet alleen 
maar wat je hem opdraagt en dat voert hij dan goed en correct uit. Nu ben ik als 
leek wel de laatste die zo’n frik zal tegenspreken maar toch. Dan heeft hij zeker 
nog nooit tegen een damprogramma gespeeld. Natuurlijk geef ik de opdracht aan 
mijn machientje. Jij hebt wit en je moet zo snel spelen zoals ik het wil. Maar nu 
komt het. Het apparaat kan niet denken maar is wel in staat mij iedere keer weer 
en tot vervelens aan toe een ongegeneerd pak slaag te geven. In mijn onschuld 
dacht ik altijd dat dammen een denksport was maar dat is dus niet zo. Het is 
eigenlijk niet meer en niet minder dan een ordinair computerspelletje. Intussen 
heb ik een blind vertrouwen in het onding gekregen. Alle damproblemen lost hij 
feilloos op en wanneer ik een partij van mezelf op de computer naspeel toont hij 
genadeloos aan waar het fout is gegaan. 
Maar kort geleden liet hij me in de steek. In een partij tegen Rinus Hühl voerde ik 
een simpel zetje uit dat me groot voordeel opleverde. Het ging om het volgende 
standje. 
 

J. Apeldoorn 

 
M.A. Hühl 

Rinus speelde nu: 20. 34-29.  
Er volgde; 20. .. - .. 18-23 
21. 29x 7 24-29 22. 33x24   19x30 
23. 35x24 8-12 24. 7x18 13x35 

en vervolgens kon ik het witte schijfje 
op veld 24 onder vuur nemen. Ik heb 
niet de capaciteiten om de 
overblijvende stand te kunnen 
berekenen maar mijn intuïtie zei me dat 
het wel goed zou komen. En dat kwam 
nu eens uit ook want Rinus  vervolgde 
met 

25. 32-28 10-14   26. 43-39 9-13 
27. 28-23  

      en ontkwam niet meer aan verlies. 
 
Tot zover de partij. Toen ik echter op het machientje in de diagramstand 
20. 34-29  speelde weigerde hij het door mij wel uitgevoerde zetje te nemen. 
Meestal voert hij dit soort lichte combinaties in slechts enkele seconden uit maar 
nu weigerde het. Na  34-29 antwoordde het met 10-14. Was ik erin geslaagd 
slimmer of beter te zijn dan het niet denken kunnende onding? Ook na het 
zwaarste vermogen kwam het niet verder dan het wat flauwe 10-14.  >> 
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Dan toch maar even het zetje uit laten voeren. We komen er weer in bij de 25ste 
zet. En wat blijkt nu, dat het zetje helemaal niet zo goed was maar dat de 
verdediging van Rinus voor verbetering in aanmerking kwam. U krijgt geen 
uitgebreide varianten te zien maar wel een andere veel doeltreffender 
verdediging. 
 
25. 38-33 10-14 26. 32-28 9-13 27. 28-23   3- 8 28. 23-18 13x22 
29. 27x18 11-17 30. 43-38 5-10 31. 38-32 2- 7 32. 32-28 17-21 
33. 33-29 8-12 34. 28-23 Enz…       

 
Zover moet zwart het natuurlijk niet laten komen. Maar het toont wel aan dat 
Rinus nog over een fraaie verdediging beschikte. Mijn vertrouwen in mijn intuïtie 
had weer eens een knauw gekregen maar met het machientje ben ik weer goede 
maatjes. Ik hoor het mijn vriend nog zeggen; ”Dammen kan geen denksport zijn 
want jij doet het ook.”  Toen alweer heel lang geleden, in ieder geval ver voor het 
computertijdperk, was ik daar kwaad om. Nu weet ik dat zijn profetische uitspraak 
op waarheid berust. 
  
Dat ik daar nu na het cadeautje van Willem, pas achter kom, is wel erg laat. Maar 
m’n moeder zei altijd; “Beter laat dan nooit jongen.”  En daar houd ik me maar aan 
vast. 
 

Jan Apeldoorn 
 

 

 

MUTATIES 
 

Helaas moeten wij per 1 juli 2001 van de volgende twee 
jeugdspelers afscheid nemen: 

 

Sander Cornet en Bram van Bakel (verhuisd) 

 
Wij wensen hun veel succes bij hun volgende vereniging. 
 
Wij mochten voor dit jaar drie nieuwe leden bij de bond 
inschrijven. Zij waren vorig jaar al in de onderlinge competitie 
actief en kunnen nu ook voor een tiental uitkomen. Zij zijn: 

 

Ron Tielrooij, Jet Kok en Stijn Tuijtel 
 

Allen van harte welkom op onze vereniging! 
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RATING D.C.IJ.-ERS 2001 
 
. 
 
 

PLAATSING 
KNDB 

SOORT 
LIJST NAAM RATING 

- B Jeroen Sterel 1458 
89. A Kees Pippel 1353 

207. A Wim Winter 1268 
421. A Joop Wind 1186 
544. A Ron Tielrooij 1145 
600. A Martin van Dijk 1133 
599. A Michael van Dieken 1133 

- B Jack van Buuren 1133 
608. A Arjan van Roode 1131 
604. A Jacqueline Schouten 1131 
646. A Marcel Kosters 1118 
669. A Jesse Bos 1114 
684. A Cees van de Vlis 1108 
863. A Elbert Holkamp 1056 
938. A Paul Smit 1034 
959. A Albert Roelofs 1027 
964. A Leo Binkhorst 1026 
972. A Cees van der Steen 1022 

- B Koos de Vries 1013 
1073. A Piet Kok 979 
1081. A Jan Apeldoorn 976 
1117. A Nicole Schouten 958 
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FRAGMENTEN 1 
 
 
Op de laatste competitiedag van het vorig seizoen ( 1 juni) werd er slechts één 
damwedstrijd gespeeld, verder waren er in de speelzaal nog een aantal schakers 
actief. 
 

Albert Roelofs 

 
Willem Winter 

De wedstrijd ging tussen Willem en Albert. 
 
Zwart was een schijf achter gekomen en heeft 
net ( 3- 9)  gespeeld met de bedoeling om bij de 
volgende zet (18-23) zijn schijf terug te winnen. 

      
Wit kan in deze stand niet 28-22 (18x27) 
en 17-12 spelen omdat dan volgt: (27-32) 
38x27 (19-23) 29x18 (13x31) 36x27 en na 
het slaan (24-30)..    

      
Inmiddels waren enkele spelers (Paul en Arjan) 
als belangstellende toeschouwer bij de tafel 
verschenen, om later aan het luilaktoernooi deel 
te nemen. Wellicht dat Willem uit zijn  

concentratie was geraakt, want hij speelde in deze stand de foute zet 49-44? en  
ik speelde geen (18-23) maar ( 6-11)! .      

          
Nee hé, zegt Willem niet weer een zetje?     

          
17x 6 (18-22) 28x17 (19-23) 29x18 (13x11) 6x17 (24-30) 35x24  

en (20x49) en zwart won de partij     
 
Door deze combinatie was i.p.v.  de foutzet 49-44 ook 38-32 niet goed geweest. 
 

A. Roelofs 
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DE JEUGD 
 

PROMOTIE DAMMEN ONDER DE JEUGD VAN 
KENNEMERLAND 

 
Om nieuw leven in het dammen te blazen is het nodig dat er nieuwe jeugdleden 
bijkomen. Mac Liems uit Haarlem heeft het initiatief genomen tot het organiseren 
van het Kampioenschap van Nederland voor pupillen in 2003 en het een en ander 
aan toernooien ter voorbereiding van het kampioenschap. De achterliggende 
gedachte is om met name de schooljeugd aan het dammen te krijgen en bij de 
clubs onder te brengen. Alle clubs in de regio Kennemerland hebben zich 
inmiddels achter het initiatief geschaard en geld en middelen  toegezegd. 
Hieronder staan een aantal uitgangspunten van het initiatief: 
 
1. Het organiseren van het Kampioenschap van Nederland voor pupillen in 

2003. 
2. Voor de schooljeugd geboren in 1990, 1991 en 1992 wordt een 

selectietoernooi   georganiseerd in 2002. De kinderen die zich aanmelden 
worden voorbereid voor dit selectietoernooi. 

3. Het selectietoernooi levert 25 kinderen op, die worden getraind voor een 
kwalificatietoernooi, begin mei 2003. Dit kwalificatietoernooi levert 2 
kinderen op, die mee mogen doen met het Kampioenschap van Nederland 
in 2003. 

4. Het toernooi om het Kampioenschap van Nederland duurt 3 dagen. Er 
worden 10 partijen gespeeld volgens het Zwitsers systeem. De bedenktijd is 
30 minuten per persoon per partij. 

5. Er is een internetsite om de kinderen te voorzien van informatie, lessen aan 
te bieden en voor een prijsvraag (Haarlems Dagblad). www.kennemerkids.nl 

6. De lessen worden gegeven op de clubs en in gebouw ‘De Glasblazers’. 
7. De kinderen verblijven tijdens het Kampioenschap van Nederland in een 

jeugdherberg aan het Jan Gijzenpad in Haarlem-Noord. 
8. Medio oktober 2001 gaat een fleurige en speelse flyer (oplage: 10.000 ) 

naar de basisscholen, met een begeleidende brief aan de schoolbesturen, 
waarin we het project uiteenzetten en de schoolleidingen aansporen een 
actieve aanmoedigende rol te spelen. Naar ongeveer 100 basisscholen in 
de regio Kennemerland worden 100 flyers per school gestuurd.  In het 
Haarlems Dagblad komt een artikel, waarin de start van het project wordt 
medegedeeld (en het begin van de wekelijkse prijsvraag). 

9. Er verschijnt reclame in stadsbussen. 
10. Bij de clubs en in de damschool komt een feestelijke start van de cursus. 
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SPONSORBINGOLOTERIJ 
 
Om het toernooi te organiseren is veel geld nodig. Er worden sponsors gezocht 
en subsidie wordt aangevraagd. Een andere mogelijkheid is de 
sponsorbingoloterij. Als we 50 abonnementen hebben wordt maandelijks fl. 250,- 
uitgekeerd en dat geld kunnen we goed gebruiken. De bedoeling is om met alle 
medewerkende clubs samen die 50 abonnementen bijeen te rapen. Er zijn al 31 
abonnementen binnen. Een abonnement kost een tientje per maand.  En je kunt 
nog een miljoen winnen ook. Bij deze dus de oproep aan iedereen om een lot te 
kopen. 
 
 
 
 
 
 

FRAGMENTEN 2 
 
 
Zwarts laatste zet was 11-17 (dreigt met 17-22 
en 18-23), waarop wit  het logisch ogende 
28-23? speelde met een apart slagje als gevolg: 
 

OC HDC 11 juni 2001 

 
Meure – Kosters 

26-31!   (23x21) 13-18 (37x26) 18-23 (29x18) 
20x16+      

      
      
      
      
      
      
      
      

 
Marcel Kosters 
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PRAKTISCHE 

OVERMACHTEINDSPELEN 
 
 
Wie een overmachteindspel (4 om 2) moet winnen, ziet zich gesteld voor een 
aantal taken. Bijvoorbeeld: Geen schijven kwijtraken. Verhinderen dat de 
minderheidsschijf een tweede dam wordt. En tenslotte: een (liefst eenvoudig) plan 
om een tweede dam te halen.  Laten we eens gaan kijken naar een  eindspel dat 
niet mag ontbreken in de bagage van de geroutineerde IJ’dammer. We zetten het 
volgende eindspelletje op het bord: 
 

 

Er is duidelijk geen gevaar dat wit materiaal 
gaat verliezen. De kans dat schijf 26 een 
tweede dam wordt, is niet zo groot. Blijft het 
verzinnen van een goed plan om een tweede 
dam te halen. Dat is niet zo eenvoudig want 
voor de schijven 36 en 37 is de damlijn ver weg.  
Stap 1 is:  bepalen welke schijf gaat 
promoveren. Het (niet zo degelijke) plan bestaat 
uit het promoveren met schijf 37. Eerst verovert 
wit de diagonaal 16-49, en speelt schijf 37 op. 
Dan bezet wit de diagonaal 1-50, en zo verder.  
     
We spelen: 3-12   (49-38) 12-40 (38-49) 

40-35 (49-16) 35-49   (16-11) 37-32 (11-33)!! En volgens de  
eindspeldatabase kan wit niet meer winnen. Daar gaan we nu geen aandacht aan 
besteden, want de geroutineerde IJ’dammer lezer komt niet in dit eindspel terecht. 
Hij weet – de kans dat hij het na 5 uur spelen zelf verzint is niet zo groot – dat de 
eenvoudige en degelijke winstgang bestaat uit: 

3- 9 (49-43) 9- 4 (43-38) En nu 36-31!     
En wie deze stand goed tot zich door laat dringen ziet dat zwart helemaal niets 
kan uitrichten tegen: 31-27-22-18-13-9-3. 
 
In het tweede diagram speelde Jesse Bos tegen Kosior (Dordrecht) 43-48? 
 

>> 
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Anton Kosior 

 
Jesse Bos 

Dreigt met 26-21, 16-11 en 26-31. 23-28 en 
zwart gaf op. Jesse is duidelijk geen 
geroutineerde IJ’dammer lezer. Het oog van de 
geroutineerde IJ’dammer valt onmiddellijk op de 
oppositie 6 / 16. en zonder verder na te denken  
Speelt hij vanuit de diagramstand:   
43-21 (23-28) 21x12 (28-33) 12-34    
[12-17 (33-38) 16-11 is te min voor de 

Geroutineerde IJ’dammer.]   
 (33-38) 34-48 (25-30) 48x25 (38-42) 

36-31 (42-47) 26-21 (47-29) 21-17 (29-23) 
31-26 (23-29) 25-30 (29-23) 30- 2 (23-29) 
16-11!  
En schijf 11 gaat promoveren. Het goede plan 

bestaat dus uit het benutten van de vangstelling 46-36 of  26-17. Het eindspel kan 
ook gespiegeld voorkomen, bijvoorbeeld met zwarte schijf op 15 of  25. In totaal 
bestaan er 5 van dit soort eindspelletjes. 
 
Afgelopen maand ontdekte ik, aangespoord 
door Andreas Kuyken, een nieuwe toepassing 
voor het besproken winst systeem. De 
geroutineerde IJ’dammer vertrouwt het 
passieve  42-38  helemaal niet (en terecht) en 
activeert na enig nadenken de vang  46-37  
door  42-37  te spelen. Er dreigt nu  32-28  en 
 4-22.  En na  39-34  slaagt de witspeler voor 
het examen “geroutineerde IJ’dammer” door te 
vervolgen met het geraffineerde  32-27  in 
plaats van het voor de hand liggende  32-28. 

 
    

 
Kees Pippel 
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CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT 

Hagelingerweg 42, 2071 CJ Santpoort 

Tel.: 023 - 5384220  -  Fax 023 - 5384434 

Gezellig en sfeervol restaurant 

 

Apart afhaalbuffet 

Speciale gerechten 

Tevens gelegenheid 

tot het houden van recepties 

Geopend dagelijks van 

12.00 tot 22.00 uur 

ook op zon- en 

feestdagen 

“MANOR” 
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UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL 
 
We gaan terug naar juli 1952. De D.C.IJ. reserves speelden tegen het eerste 
team van Sportief.  
 
De jeugdige D.C.IJ.-er Cees van der Steen kwam in de volgende moeilijke stelling 
met Andrea. 
 

Andrea 

 
C. van der Steen 

Wit heeft als laatste zet 31-26 gespeeld om te 
dreigen met de geestige doorbraak: 
26-21 (17x26) 34-29 (25x32) en  37x 6 
Andrea heeft het beste van het spel en kan dit 
gevaar op verschillende wijzen oplossen. Het 
beste was nog wel, zoals in de partij, te 
profiteren van kansspel. 
Er volgde: 

 1. ..-.. 22-28 2. 33x22 17x28 
Stuk 28 kan nu niet worden aangevallen 
wegens (20-24). In de partij won zwart door het 
volgende spel: 

 3. 26-21 19-23 4. 21-16 13-19 
 5. 16x29 20-24 6. 29x20 15x31 

een leuke zesklapper. 
 
Maar als wit bij de 3e zet nu niet 26-21 speelt maar b.v. 40-35 
 
1. Op (19-23) wint wit door: 
39-33 (28x39) 34x43 (25x34) 43-39 (34x32)  en 37x 6     
 
2. Op (20-24) forceert wit met 38-32  (24-29)  34x14  remise. 
 
3. Op (11-17)  38-33  (17-22)  26-21  en wij geven de voorkeur aan de witte stand. 
 
4. Na (12-17)  blijft zwart ongetwijfeld het beste van het spel houden met grote 

winstkansen. In de gegeven omstandigheden profiteerde zwart van de door zich 
zelf geschapen kansen, terwijl op wits spel een “down stemming” drukte. Ook 
temperament speelt een rol in het wedstrijdspel vooral als er clubchauvinisme 
aan te pas komt. Ere wie ere toekomt. 

 
 

J. Apeldoorn 
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KNOEIWERK IN DE ONDERLINGE 
 
 
Vorm is een vreemd fenomeen. Vorm is in kleinere vormpjes onder te verdelen. 
Je kunt in vorm zijn, en toch slecht spelen. Dat komt dan weer door een klein 
vormpje. Het kleine vormpje kan dan weer zorgen dat het de grote vorm verdrijft, 
maar het hoeft niet. PSV kan over die vorm meepraten. Hoewel zij redelijk 
speelden was er tegen Nantes het vliegtuigincident waardoor zij zich niet konden 
concentreren. Daarna bleven zij slecht spelen. Met dammen is de grote vorm 
geheel ongrijpbaar. De kleine vormpjes zijn daarentegen goed te plaatsen. Het 
kan zijn dat iemand na een zware week zich niet goed kan concentreren, of dat 
door familieomstandigheden iemand ongemotiveerd speelt. Ook een mogelijkheid 
is dat iemand zich in het begin van het seizoen zich weer aan moet leren dat je bij 
dammen altijd op moet letten. Van dat laatste had ik erg veel last. 
 
Bij het Kerst de Jong toernooi bleek al dat ik niet echt scherp was en deze lijn 
werd doorgezet in mijn partij in de eerste ronde van de onderlinge competitie 
tegen Kees Pippel. 
 
 

 
K. Pippel - J. Bos 

Ik had hier een leuk plan bedacht… 
      

1.  24-29? 2. 44-39 18-22 
3. 27x 7  8-12 4. 7x18 13x44 

      
Mijn gedachte was dat Kees nu 

5. 43-39 44x33 En 40-34 moest  
spelen. Er was dan 6. ..-..  29x40 

7. 38x18 3- 8! 8. 35x44 14-20 
9. 25x12 11-17 10. 12x21 16x47 

gevolgd. Helaas deed Kees iets heel  
anders. 

5. 40-34 29x40 6. 45x34  
en zwart verloor een schijfje omdat op 

6. ..-.. 44-50 7. 49-44 50x30 8. 35x 4 volgt.    
 
In de volgende partij mocht ik tegen Marcel aantreden. Ik zal Marcel wel wederom 
sparen voor zijn daden, want de manier waarop ik uit een bijna verloren (dus 
remise) stand de overwinning pakte is het aanzien niet waard. Gelukkig wist ik 
tegen Stijn er ook weer een puinhoop van te maken. 
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1. ..-.. 17-22? 2. 28x17? 11x31 

 
S. Tuijtel - J. Bos 

3. 26x37 21-27 en zwart verkreeg  
groot voordeel dat later in winst 
omgezet werd. Stijn had echter een 
welbekende coup royal uit kunnen 
voeren. 
2. 26x17! 22x31 3. 44-40 11x22 

4. 28x17 12x21 5. 32-28 28x34 
6. 40x 9     

      
In deze partij kwam ook nog een 
andere combinatieve mogelijkheid voor. 
Hij kwam uit de analyse; ik denk dat er 
toen echter een tempo gesmokkeld is 
(een bekend gevaar) 

1. ..-.. 24-29 2. 33x24 15-20 

 
S. Tuijtel - J. Bos 

3. 24x15 4-10 4. 15x  4 14-20 
5. 25x14 19x10 6. 28x  8 10-15 
7. 4x22 17x46 8. 26x17 12x25 
9. 8-  2 15-20   

en wit moet een schijfje offeren 
      

Toch blijkt ondanks al dit prutswerk de 
vorm wel aanwezig, want voor de 
bondscompetitie werd Andrei Kalmakov 
verslagen en werd bij het Noord 
Hollands kampioenschap Tanja Chub in 
het nauw gebracht. Ik hoop dan ook dat 
deze combinaties de laatste paar zijn 
van dit seizoen. 
 
 

J. Bos 
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MARCEL EN JESSE IN HET NOORD-

HOLLANDS KAMPIOENSCHAP 
 
Afgelopen zaterdag begon het Noord Hollands kampioenschap senioren in 
Purmerend. Voordat de twaalf deelnemers begonnen werd eerst Tanja Chub 
gefeliciteerd met het behalen van het Nederlands Kampioenschap. Daarna kwam 
de verassende mededeling dat er een dertiende speler aan het deelnemersveld 
was toegevoegd: Herman van Westerloo. Hij is kampioen van Amsterdam, maar 
de bond had het niet goed doorgegeven ofzo. Deze mededeling viel niet bij alle 
deelnemers in goede aarde aangezien de heer Werner zich ook had 
gekwalificeerd voor het kampioenschap en de bonden daar onderling ook al niet 
in staat bleken tot goede communicatie. De heer Werner is echter niet tot het 
toernooi toegelaten, en de heer Van Westerloo wel. Na deze mededelingen kon 
aangevangen worden met de eerste ronde. 
 
Ik mocht tegen een oud teamgenoot: Tanja Chub. Waar het mij aan wedstrijdritme 
ontbrak had zij net het dames NK, het dames WK en de herkamp van het dames 
NK achter de rug. Marcel speelde tegen Jacco Ambags, al bijna twee jaar de 
vriend van Tanja en uitkomend voor Dordrecht in de bondscompetitie. Beide 
spelers schijnen nogal problemen te hebben met de verdeling van hun tijd. Het 
laatste deel van de partij vond dan ook plaats in zinderende tijdnood. Nadat 
Ambags de hele partij voor de winst ging, mocht hij aan het eind van de partij blij 
zijn met een puntendeling. 
 

54. 44-40 Hier laat wit een kans op 

 
J. Ambags - M. Kosters 

Overleving liggen. Het eindspel dat  
Ontstaat na 54. 33-29 19-24 

  of? 55. 29x20 25x14 
56. 39-33 14-19 57. 33-29 30-35 
58. 36-31 17-22 59. 26x17! 22x24 
60. 32-28 ziet er erg remiseachtig uit. 

      
54. ..-.. 30-35 55. 40-34?  

      
Dit is de laatste mogelijkheid op remise. 
Hoewel ik mij voor kan stellen dat je 
deze spelgang in tijdnood niet ziet, 
heeft zwart na 
55. 36-31 35x44 56. 39x50 19-24 57. 50-44 25-30 58. 44-40! 18-23 

Offeren en doorlopen helpt ook niet 58. 28x19 24x13 59. 40-35! 30-34 
60. 33-29!! 34x23 61. 32-28 23x32 62. 27x38 13-19 63. 35-30 6-11 
64. 38-32 19-23 65. 32-28! 23x32 66. 31-27 Niets meer te willen. 
55. ..-.. 19-24 56. 36-31 35-40? 57. 34x45 18-23 58. 28x30 25x43 
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Hier maakt Marcel een begrijpelijke fout: op het eerste gezicht ziet de doorbraak 
er kansrijk uit. Het blijkt echter precies de zet te zijn waarmee hij de winst laat 
liggen. Na het offer (25-30)! en (35-40) wordt zwart voor onoplosbare problemen 
geplaatst. Na de partijzet loopt de partij snel remise. 
 
Ik kwam tegen Tanja niet verder dan een puntendeling. De volgende ronde trad 
Marcel op tegen Glenn Dumfries en ik speelde tegen Herman van Westerloo. Mijn 
partij tegen Herman werd een ware catastrofe. 
 
Ik was hier nog niet met mijn hoofd bij 
de partij, wat mij een kostbare 
nederlaag opleverde. 
 

 
J. Bos – H. v. Westerloo 

16. 38-32?? 27x38    
17. 43x32 19-23 18. 28x19 22-28 
19. 33x13 12-18 20. 13x22 17x46 

      
en na 29-23 en 10-14 stond ik een  
schijf achter en verloor. 
 
Marcel wist belangrijk voordeel tegen 
Dumfries af te dwingen. In tijdnood ging 
het echter helemaal verkeerd en verloor  

Marcel zelfs nog. Gelukkig voor Marcel kan ik de stand niet meer herinneren. 
Hierna verloor Marcel kansloos van Benno van Straten en kwam ik na een slechte 
opening tegen Doumesh er niet meer aan te pas. 
 
Er zijn nog negen ronden te gaan dus moedig ons aan, want zoals u ziet: wij 
hebben uw steun hard nodig. 
 
 

J.Bos 
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ONDERLINGE COMPETITIE 

SEIZOEN 2001-2002 

 
 

  RATING TOTAAL 1e per. 

 Naam TOT. GEM. Bar G + = - Pt W Z Pt Pl Gr 

1. Kees Pippel 9175 1835  5 5 0 0 15 2 3 15 1 1 

2. Paul Smit 1725 1725 1 1 1 0 0 3 0 1 3 7 2 

3. Jet Kok 1575 1575  1 1 0 0 3 1 0 3 3 3 

4. Martin van Dijk 2900 1450  2 1 1 0 4 2 0 4 4 2 

5. Albert Roelofs 3875 1292  3 2 0 1 6 1 2 6 3 1 

6. Cees van de Vlis 5050 1263  4 2 1 1 7 2 2 7 1 2 

7. Wim Winter 6275 1255  5 2 2 1 8 3 2 8 2 1 

8. Michael van Dieken 3225 1075  3 1 1 1 4 1 2 4 5 1 

9. Jesse Bos 4200 1050  4 2 0 2 6 2 2 6 4 1 

10. Stijn Tuijtel 5075 1015  5 2 1 2 7 3 2 7 1 3 

11. Elbert Holkamp 1950 975  2 1 0 1 3 0 2 3 6 1 

12. Peter Pippel 4775 955  5 1 3 1 6 4 1 6 2 3 

13. Piet Kok 3750 938 1 4 1 2 1 5 2 2 5 2 2 

14. Jan Apeldoorn 3600 900  4 1 1 2 4 2 2 4 5 2 

15. Rien Hühl 4175 835  5 1 2 2 5 2 3 5 3 2 

17. Leo Binkhorst 4125 825  5 0 4 1 4 2 3 4 6 2 

16. Cees van der Steen 3300 825  4 0 3 1 3 2 2 3 8 2 

18. Ron Tielrooij 1350 675  2 0 1 1 1 2 0 1 7 1 

19. Marcel Kosters 500 250  2 0 0 2 0 1 1 0 8 1 

20. Henk van Grumbkow 900 225  4 0 0 4 0 1 3 0 4 3 
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CEMA/DE VASTE ZET – DCIJ 16-10 
 
Moesten we dat hele eind naar Zuid-Limburg om even een nul op te halen. Harm 
Wiersma schreef dat CEMA/De Vaste Zet zondermeer kampioen zou gaan 
worden in onze klasse. Het was moeilijk om 10 spelers bij elkaar te krijgen. 
Gelukkig was good old Frans Elzenga bereid mee te reizen. Toch heeft het 
allemaal niet veel gescheeld. Met name doordat Jesse grootmeester Kalmakov 
een pak op z’n broek gaf. Ziet u zelf: 
 

 
Andrei Kalmakov – Jesse Bos 0-2 

 
Joop haalt altijd een punt en daar ben ik 
natuurlijk heel bij mee, maar volgens mij 
geeft Joop hier remise in een zeer goede 
stand. 18-22 Ruilen en met 16-21 gaan 
lopen en wit heeft het moeilijk. De 
verdediging is prima in orde en de aanval 
beresterk. Er staat geen schijf fout. Even 
doorgaan Joop. Laat je tegenstander 
maar remise maken. 
 
Keurig standje niet? Zwart speelde 
(12-17) en ruilde terug, zodat ik won door 
27-21 en 38-33.  
En (12-18) mag niet door 22-17 en dan 
kan ( 8-12) niet door opnieuw 27-21. 
De enige zet voor zwart is ( 6-11)  22-18 
(13x22) 27x07 (11x 2). De truc blijft dan 
om met wit veld 22 onder controle te 
houden met behulp van de schijven 31 en 
36. Hoe dunner het wordt, hoe sterker wit 
komt te staan. 

Jesse speelde hier (18-23), dreigt met 
(15-20) en krijgt natuurlijk een dikke 
kus van de technisch directeur. Heel 
goed. Kalmakov gaf met 28-22 een 
schijf en kon inpakken. 

 

 
Peter Schellekens – Joop Wind 1-1 

 
 

 
Wim Winter – Rik van Velzen 3-0 
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Pavel Sjatsov – Michael v. Dieken 3-0 

 
 
Frans kon hier winnen door middel van 
27-22 en 48-42 en daarna doorbreken. 
Frans had het wel gezien, maar nam het 
niet, omdat het niet won en verloor 
daarna. Als je dit nog een keer doet, 
Frans, mag je de volgende keer niet nog 
een keer invallen in Geleen.  
 

Sjatsov speelt dam 26-31. Michael 
heeft natuurlijk een geweldige partij 
gespeeld tegen de grootmeester 
Sjatsov. Remise was binnen 
handbereik door middel van (35-40) 
offeren en (34-39). Helaas zag 
Michael de valstrik niet en speelde 
(34-40)  44-39  (40-45)  31- 4 en zwart 
kan geen dam halen. 
 

 
Frans Elzenga – R. Melamed 0-3 

Kees van de Vlis had last van damblindheid en was volgens mij 
overgeconcentreerd en verloor. Cees Pippel werd remise aan bord 1. Martin van 
Dijk had een wat rommelige partij, een hekstelling en een schijf op 24. Het 
evenwicht werd niet verstoord. Remise. 
 

 
Marcel Kosters – 

Patrick Casaril 0-2 

Zwart kan remise maken met 
33-28 (17-21) 28x37 (21-27) 41-36 (13-18) 

43-39! (23-29) 37-32 (27x38) 39-33 (19-24) 
30x19 (38-42) 33x24 (42-47) 36-31 (47x20) 
31-26 met remise. (analyse van Cees Pippel) 

Dat je dat niet eens ziet Marcel! 
      

Marcel speelde een keer 30-25 en haalde 
daarmee allerlei finesses en plakkers uit de 
stelling. 
 
 

 Volgens mij had deze wedstrijd 
anders kunnen aflopen! 

 
Wim Winter 
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BONDSCOMPETITIE 

1E KLASSE A 
 
 

  Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt B.P. 

1 TDV **          22 15 2 4 37-13 

2 CEMA/De Vaste Zet  **       13 16   2 3 29-23 

3 DDV   **    13   11   2 3 24-21 

4 RDG-DIO    **  11  21     2 2 32-23 

5 Source+NDG     ** 15 11      2 2 26-23 

6  RDC    17 9 **       2 2 26-26 

7 CAB Holland/DEZ   10  14  **      2 2 24-24 

8 PWG ’s-Gravenpolder    6    **   19  2 2 25-28 

9 Heijmans Excelsior  13       **    1 1 13-13 

10 IJmuiden  10 11       **   2 1 21-27 

11 PSV Dammen 4       7   **  2 0 11-41 

12 IDV 9           ** 1 -2 9-15 

 
 

Pl Speler Pnt Weds 
Tegenst. 
Rating Bord 

1 Jesse Bos 6 2 1489 3 

13 Willem Winter 4 2 1253 2 

51 Kees Pippel 2 2 1326 1 

58 Martin van Dijk 2 2 1239 5,5 

61 Joop Wind 2 2 1219 6 

66 Elbert Holkamp 2 2 1143 9 

85 Ron Tielrooij 1 1 1200 6 

104 Michael van Dieken 1 2 1258 8 

105 Marcel Kosters 1 2 1255 4 

116 Cees van de Vlis * 0 1 1281 9 

117 Albert Roelofs * 0 1 1242 8 

128 Frans Elzenga * 0 1 1131 10 
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JOHAN KROMHOUT DAMTOERNOOI 

IN RIJNSBURG 
 
Onze penningmeester Albert Roelofs, Cees van de Vlis, geacht deuropenmaker 
bij de jeugd en mijn persoontje besloten mee te doen aan het Johan Kromhout 
sneldamtoernooi op zaterdag 8 september. Waar ligt Rijnsburg en wie is 
Kromhout vroegen wij ons af toen wij in alle vroegte in mijn bolide naar het zuiden 
scheurden. Ik ben altijd te laat en dus wordt het scheuren, maar goed, Rijnsburg 
is bij de Zilk rechtdoor en dan kom je er vanzelf en er bleken bij damclub 
Rijnsburg ongeveer 30 man te spelen met de naam Kromhout en ongetwijfeld is 
Johan Kromhout de opa Kromhout of de rijkste Kromhout of iets dergelijks.  
 

 

HET TOERNOOI 
 
Het toernooi is een 7-ronde Zwitsers sneldamtoernooi met 20 minuten per 
persoon per partij. En 20 minuten partijtjes liggen mij wel. Bij 5 minuten zie ik 
helemaal niets, maar bij 20 minuten gaat dat wel. Ik speelde de eerste ronde 
tegen de oude Arie van de Weteringh. Bij Zwitsers moet je natuurlijk altijd 
beginnen met verliezen, want dan kun je een hele tijd van zwakke spelers winnen 
en aan het eind kom je nog bij de eersten. Zo gezegd, zo gedaan. In tijdnood 
raakte ik de weg kwijt en ging de boot in. Albert speelde remise en Cees won. In 
de 2e ronde  haalde ik met moeite remise. Albert speelde ook remise en Cees 
won. In de derde ronde deed ik eindelijk iets goeds en won op een mooie wijze 
van ene Kromhout. Albert verloor en Cees won. In de 4e ronde won ik weer en 
zag toch de hoogste regionen naderen. Albert speelde remise en Cees won. In de 
5e ronde verloor ik helaas weer en was ik weer terug bij af. Albert speelde remise 
en Cees won. Op dat moment ging ik eens een beetje rondkijken, kwam bij de 
stand en daar stond: 
 

1. Cees van de Vlis 
2. Ron Heusdens 
3. Evert Bronstring 
4. Cor van Dusseldorp 

 
Ik werd bleek en begon te trillen. Dat kon toch niet. Cees van de Vlis bovenaan! 
Die jongen uit IJmuiden. Trots keek ik om me heen en zei tegen iedereen dat we 
de prijzen even gingen wegslepen. Ik dacht weer aan de tijd toen ik met een 
groepje Hiltex-dammers naar Vichy was afgereisd, onder meer met Hugo Schut 
en dat we alle prijzen hadden gewonnen. Ton de Haas,  Jeroen Sterel en Theo 
Tielrooij zaten ergens sip in de zaal te kijken. Hein Meijer stak triomfantelijk zijn 
hand omhoog met vele frankjes daarin en riep heel hard: “IJmuiden!” 
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Kees moest hierna tegen van Dusseldorp en speelde remise zonder in de 
problemen te komen maar verloor helaas de laatste wedstrijd, zodat we buiten de 
prijzen vielen en teleurgesteld maar een zakkie patat gingen eten. 

 

EINDSTAND JOHAN 
KROMHOUT DAMTOERNOOI Kl AW + = - Pt WP SB 

1 Ron Heusdens h 7 6 1 0 19 98 181 

9 Cees van de Vlis h 7 4 2 1 14 81 108 

20 Wim Winter h 7 3 2 2 11 80 77 

44 Albert Roelofs 1 7 2 2 3 8 67 45 

 
 

Wim Winter 
 

AGENDA 

 
vr 12 oktober 2001 D.C.IJ. 2 - Krommenie 2 
za 13 oktober 2001 CAB Holland/Denk en Zet - D.C.IJ. 1 
vr 19 oktober 2001 Castricum 2 - Kijk Uit 2 
za 27 oktober 2001 Source+ N.D.G. - D.C.IJ. 1 
       

vr 2 november 2001 
D.C.IJ. 2 
De Pion 2 

- 
- 

Amstelland 
Kijk Uit 3 

za 3 november 2001 D.B.C. 1 - Kijk Uit 1 
di 6 november 2001 H.W.P. 3 - Kijk Uit 2 
za 10 november 2001 D.C.IJ. 1 - Heijmans Excelsior 
di 13 november 2001 Heemstede 2 - D.C.IJ. 2 
do 22 november 2001 Pat Mat 3 - Kijk Uit 3 

za 24 november 2001 
T.D.V. 
Kijk Uit 1 

- 
- 

D.C.IJ. 1 
Tal 2 

vr 30 november 2001 Kijk Uit 2 - De Uil 3 
       
za 8 december 2001 D.C.IJ. 1 - P.W.G. ’s-Gravenpolder 

vr 14 december 2001 
D.C.IJ. 2 
Kijk Uit 3 

- 
- 

A.D.W. 
H.W.P. 5 

za 15 december 2001 A.A.S. 1 - Kijk Uit 1 

vr 28 december 2001 
SNELDAMMEN  

SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP KIJK UIT 

za 29 december 2001 OUDEJAARSTOERNOOI 
       

>> 
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Za 5 januari 2002 
R.D.C. 
Kijk Uit 1 

- 
- 

D.C.IJ. 1 
A.S.G. Alkmaar 1 

di 8 januari 2002 Santpoort 1 - Kijk uit 2 
wo 9 januari 2002 Toernooi 2000+ bij Kijk Uit 
vr 11 januari 2002 Laatste speelavond 1e periode onderlinge competitie 
za 19 januari 2002 D.C.IJ. 1 - R.D.G.-D.I.O. 
ma 28 januari 2002 Excelsior 3 - Kijk Uit 3 
di 29 januari 2002 Almere - D.C.IJ. 2 
       
vr 8 februari 2002 Kijk Uit 2 - Pat Mat 2 

vr 15 februari 2002 DAM-SCHAAK-TOERNOOI 
za 16 februari 2002 P.S.V. Dammen - D.C.IJ. 1 

vr 22 februari 2002 
D.C.IJ. 2 
Kijk Uit 3 

- 
- 

H.D.C. 2 
Santpoort 2 

za 23 februari 2002 Alteveer 1 - Kijk Uit 1 
di 26 februari 2002 Weenink 3 - Kijk Uit 2 
       
za 2 maart 2002 D.C.IJ. 1 - I.D.V. 
vr 15 maart 2002 ZSC/Saende 5 - Kijk Uit 3 
za 16 maart 2002 Kijk Uit 1 - Euwe 3 
ma 18 maart 2002 K&G de Kwakel - D.C.IJ. 2 
vr 22 maart 2002 Kijk Uit 2 - Het Spaarne 2 

vr 29 maart 2002 PAASEIERENTOERNOOI 
       
vr 5 april 2002 Laatste speelavond 2e periode onderlinge competitie 
za 6 april 2002 A.S.C. 1 - Kijk Uit 1 
vr 12 april 2002 Kijk Uit 3 - 0-0-0-6 
za 27 april 2002 Kijk Uit 1 - Het Spaarne 1 
       

vr 17 mei 2002 LUILAKTOERNOOI 
vr 24 mei 2002 Laatste speelavond 3e periode onderlinge competitie 
       

vr 7 juni 2002 JAARVERGADERING 
vr 28 juni 2002 JAARVERGADERING KIJK UIT 
       

De volgende IJ’dammer verschijnt 30 november 2001. 
Kopij kunt u inleveren tot en met vrijdag 23 november (liefst eerder) bij: 

 
Jack van Buuren,  Marcel Kosters  of  Jesse Bos. 

 
E-mail heeft de voorkeur! Stuur deze over de elektronische snelweg aan: 

IJdammer@hetnet.nl  
 



 

 



 

 


