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VAN DE VOORZITTER
Het damseizoen 2001-2002 loopt inmiddels weer ten einde. Maar van de zomer is
er natuurlijk evengoed van alles te doen op damgebied. Ooit heb ik nog eens
meegedaan in Brunssum. Ik kan dat iedereen aanraden. Een geweldig toernooi.
Gezellig, leuk en mooie Russische meiden kan ik me herinneren. Wat dammen
betreft hoeven wij niets te organiseren deze zomer volgens mij. Er is zat. Wat ik
wel belangrijk vind is dat we zelf nog wat extra gaan organiseren het volgend
seizoen. Het afgelopen jaar heb ik met name op jeugdgebied een aantal
initiatieven genomen. Dat loopt in Haarlem goed, maar is in IJmuiden in feite
mislukt tot op heden. We gaan na de zomer gewoon door met te proberen een
jeugdafdeling op te zetten.
We hebben natuurlijk een aantal talenten in ons midden, Stijn, Martin, Marcel en
Jesse. Jet Kok komt nog niet zo vaak, maar gaat binnenkort naar Sint-Petersburg
om een toernooi te spelen. Ook haar hoop ik binnenkort toch regelmatig te
begroeten. Graag zou ik een trainer/speler aanstellen om onze talenten te
begeleiden op vrijdag en op de zaterdagen wanneer we met het eerste spelen.
Maar een trainer moet wel goed genoeg zijn en een beetje in ons straatje passen.
We hebben nog niemand gevonden. Een ander initiatief dat we misschien op
moeten pakken is het opnieuw organiseren van het Kampioenschap van
Kennemerland. Verder heb ik behoefte aan een feestje met dammers en aanhang
en misschien met de schakers. Ik denk aan een openingswedstrijd tegen een
andere club op een zaterdag en achteraf een barbecue op het plein.
Albert stopt als penningmeester. Albert namens de club veel dank voor je
jarenlange inzet. Ik denk dat we financieel een heel gezonde club hebben en dat
we dat voor een groot deel aan jou te danken hebben. Als de leden het goed
vinden gaat Jesse het overnemen. Daar ben ik heel blij mee. Studenten zijn altijd
arm, maar Jesse rijdt al tijdens zijn studie Mercedes. Dat belooft wat.
Jan Apeldoorn heeft zijn roemruchte rubriek in de Jutter. Marcel schrijft in de
IJmuider Courant. Er wordt plaatselijk dus aardig wat publiciteit gegeven aan het
dammen. Onze website is een zachte dood gestorven door wat persoonlijke
problemen. Binnenkort ga ik wel weer proberen de website opnieuw op te zetten,
maar daar heb ik wat meer rust voor nodig. Komt wel weer.
Gedurende de zomerstop willen we gaan verbouwen. Er is behoefte aan
bitterballen na afloop van de partijen. In feite moet er dus een keukentje aan
gelegd gaan worden. Dat gaat gebeuren in de ruimte waar nu de kratten bier
staan opgesteld. Als er nog damkameraden zijn die mij daarbij willen gaan helpen,
dan hoor ik dat gaarne.
>>
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AUTOMOBIELBEDRIJF

BROCAR B.V.
MIDDENHAVENSTRAAT 39 –
IJMUIDEN

Rest mij om een ieder een heel
prettige vakantie te wensen. Kom
allemaal gezond weer terug en oefen
vaak, zodat we volgend seizoen weer
een leuk potje kunnen dammen en
na afloop een borrel kunnen drinken.

TEL. 0255-512235 FAX. 0255-537948

VEEL SCHERP GEPRIJSDE
OCCASIONS OP VOORRAAD

Uw voorzitter, Wim Winter.

Onderhoud & reparatie alle merken
APK keuringen
Diesel roetmeting

ook voor alle autoschades

FRAGMENTEN
J. Bos

Uit het Duwo Kennisstadsneldamtoernooi op
de Beestenmarkt in Delft:
30-24? (26-31!) 36x16 (17-21) 16x27 (22x42)
47x38 (14-19) 24x22 (12-18) 22x13 ( 8x46)

R. Jharap
Jesse Bos
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KORTRIJK
Reeds enige tijd geleden had ik Ingmar (en zijn moeder) beloofd mee te gaan met
de Kennemerkids naar Kortrijk in België. En zo zaten wij, zaterdagmorgen vroeg
in de auto met vader schaker Andries (zijn moeder durfde niet), Ingmar, Marcel
Kosters en mijn persoontje op weg naar Kortrijk. En dat viel niet mee. Ik ben enige
tijd geleden begonnen les te geven op een nette katholieke school en die lui
weten wat feesten is. Dat heb ik inmiddels tot mijner schande ondervonden. Na
dus een zeer korte nacht zaten wij veel te vroeg in de auto. Iedereen lag een
beetje te slapen, maar de enige die eigenlijk echt moest slapen zat aan het stuur.
Even na de grens heb ik iedereen er uit gegooid en ze naar een wegrestaurant
gestuurd voor een kop koffie. Zelf sloot ik even de ogen. Ik kon niet meer. Na een
half uurtje deed ik mijn ogen weer open en liep enigszins opgekalefaterd naar de
anderen voor ook een bakkie leut. Terwijl ik aan een bakkie koffie zat, voelde ik
dat ik ook nog iets anders moest doen, maar liep tegen een gesloten toilet aan.
De bedoeling was, dat je betaalde bij de bar en dan drukten zij op een knop en
dan mocht je naar binnen. Slim hè van die Belgen. Maar wij gierige Hollanders
zijn ook slim. Ik ging weer zitten en zei tegen Ingmar: “Ingmar, ga bij die deur
staan en als er iemand uitkomt steek jij je voet tussen de deur en dan kom ik.”
Helaas is Ingmar niet goed opgevoed en moest ik zelf bij de deur gaan posten.
Uiteindelijk heb ik natuurlijk niet betaald en daar ging het om. Kwestie van
principes. En die heb ik.
Bij Kortrijk aangekomen heb ik mij gemeld in het centrum bij mijn hotel en ben met
de anderen naar de Warande gegaan. Dat was een soort jeugdherberg, waar je
voor weinig kon blijven slapen. De school waar gespeeld moest worden was op
ongeveer 10 minuten wandelen afstand. Er stond een prachtig kerkje met een
school erachter. Het schoolpleintje lag heel beschermd tussen de kerk en de
school in en er waren ook nog echte nonnen, die we niet te zien kregen. Ze wisten
natuurlijk dat ik er aan kwam. En Johan Demasure zwaait daar de scepter over de
school en leert daar alle kinderen dammen. Johan Demasure is een zeer
aimabele man, die het dammen in zijn hart heeft gesloten en probeert het een en
ander te organiseren voor het dammen.
’s Ochtends waren we vroeg opgestaan, want we moesten om 12.00 uur
aanwezig zijn. En dat waren we. Echter het dammen begon pas om half drie, dus
achteraf had ik wel het gevoel ook iets later te hebben kunnen weggaan. Maakt
niet uit. De kinderen gingen dammen en ik ging in het hotel mijn roes uitslapen.
Later bleek Casper een enorme beker gewonnen te hebben. Casper komt uit
Haarlem en is een soort Stijn. Een geweldig talent en op zijn leeftijd een van de
besten dammers van Nederland.
>>
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’s Avonds was er een diner, georganiseerd door Johan Demasure met behulp van
vele vrijwilligers. Het diner hebben wij ons goed laten smaken. Heerlijk. De Belgen
weten wel wat lekker is. Maar na het diner moesten we dammen en dat viel tegen
na de overvloedige maaltijd. Het systeem was Zwitsers, 7 ronden en iedereen
deed mee. Kinderen en volwassenen door elkaar. Deelnemers waren ondermeer,
Marcel, ik, Andries, Mac Liems, de zonen Bert en Tijs Demasure, waarvan ik
laatst verloor in de wedstrijd tegen Tilburg en Jimmy Depaepe, die uiteindelijk het
toernooi won en er met de prachtige beker vandoor ging. In de vierde ronde
verloor ik van Jimmy Depaepe door een zetje en Marcel van Tijs Demasure,
waardoor wij Hollanders weer met de beide benen op de grond stonden. In de 6e
ronde speelde ik tegen het talent Casper, die gewoon meedraaide in de top.

Andries Visser (de schaker) doet het niet slecht bij
de dammers.

Ondanks dat ik al een glaasje
Jupiler genuttigd had, vond ik
het absoluut onaanvaardbaar
om van Casper te verliezen,
dus ik kromde nog even de rug
en zette Casper van het bord.
Talenten moeten immers af en
toe ook verliezen. In de laatste
ronde speelde ik tegen Tijs
Demasure en ik moest winnen
om het toernooi te winnen.

In een spannende partij liet ik de winst glippen en ging de beker aan mijn neus
voorbij. Jammer, want ik moet me toch ook af en toe even bewijzen bij mijn
zonen. Andries Visser kwam nog terecht op een heel verdienstelijke vijftiende
plaats met een plusscore. Andries, als jij zo doorgaat mag jij je binnenkort gewoon
melden bij Damclub IJmuiden. Ik zal de ballotagecommissie alvast inlichten.
De wedstrijd was laat afgelopen en iedereen ging te bed, want de Warande was
ergens in een buitenwijk en om 10 uur de volgende morgen begon de wedstrijd
van de rode duivels tegen oranje. Echter mijn hotel stond in het centrum, dus ik
ben eens op zoek gegaan naar Vlaamse deerkens. Dat mislukte natuurlijk
allemaal weer schielijk. Ik verstond ze ook gewoon niet. Het was er wel enorm
gezellig. Een miljoen kroegen. Overal levende muziek en tot diep in de morgen
veel publiek.
En daar lag ik weer alleen in mijn hotelkamer. Heel vroeg zaten er allemaal vogels
op het raam te fluiten en lawaai te maken. Nu houd ik wel van vogels, maar ze
moeten me niet wakker maken. Toch nog wel goed geslapen, alleen weer te kort.
Gelukkig had ik de wekker gezet, dus ik was op tijd voor de match der matchen.
Bleek de match der matchen alleen voor de kinderen te zijn, dus ik mocht niet
meedoen. Had ik voor niets de wekker gezet.
>>
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In Kortrijk was het Sinksefeest inmiddels
losgebarsten, dus ik besloot het centrum
van Kortrijk bij daglicht te gaan
beschouwen. Ik zeg het maar een keer:
“Kortrijk is prachtig, geweldig en leuk.”
De Sint-Nicolaaskerk is magnifiek. Toen
ik tegen Johan Demasure zei: “Tjonge,
wat een mooie kathedraal hebben
jullie.”, antwoordde hij: “Ja, en bijna
niemand die het weet.” Alleen daarom is
Kortrijk al de moeite waard.
Verder was er een enorme rommelmarkt. Het hele centrum was vol met mensen
en handelswaar en eten en drinken. Ik kocht er nog een heel oud, met de hand
gemaakt, dambord. Het bestond eigenlijk uit een kist, die je open kon klappen.
Heel speciaal en nog nooit gezien. In de binnenkant zat een backgammonspel. Ik
denk het opengeklapt aan de muur te gaan hangen in mijn woonkamer. Het
zonnetje scheen ook in Kortrijk. Kortom, Kortrijk, ik werd bijna weer gelukkig. Op
het afgesproken tijdstip keerde ik weer terug bij de damzaal om de anderen op te
halen. Tijdens de terugtocht stortte ik na de grens zoals gewoonlijk weer in en
stuurde iedereen de auto uit en heb nog even een dutje gedaan. Ik word minder,
ik weet het.
Uitslagen:
België
Verhenne
Glorieux
Van Belle
Van Belle
De Vos
Coene

1e ronde
-

Nederland

Nederland

Kluit
Remeijer
Lucas Velleman
Jona Vermeij
Visser
Luiten

0-2
0-2
2-0
0-2
2-0
2-0

Kluit
Remeijer
Velleman
Vermeij
Luiten
Visser

2e ronde
-

België
L. Van belle
Verhenne
J. Van Belle
Glorieux
Thomas Vanneste
Coene

6-6
België
J. Van Belle
L Van Belle
Glorieux
Verhenne
Thomas Vanneste
Thibaut Vanneste

3e ronde
-

Nederland

7-5
Nederland

Kluit
Remeijer
Velleman
Vermeij
Visser
Luiten

0-2
2-0
2-0
2-0
0-2
2-0

4e ronde
-

Kluit
Remeijer
Velleman
Vermeij
Luiten
Visser

België
Glorieux
J. Van Belle
Verhenne
L. Van Belle
De Vos
Thibaut Vanneste

8-4

1. Nederland
2. België

+
2
1

1-1
2-0
2-0
0-2
2-0
0-2

=
1
1

0-2
2-0
1-1
0-2
2-0
2-0

7-5

1
2

Borpunten
24 24
24 24

Punten
5
3
>>
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Wim Winter

DOORDAMMEN EN DE KONINGSDAM
Een van de vele pogingen om in het Damspel de remise te beperken is het
Doordammen, zoals bedacht door Jannes van der Wal. Spelregels van het
gebruikelijke damspel zijn aangehouden en als extra regel is toegevoegd:
“De speler met een voorsprong van tenminste
drie schijven waarbij een dam voor twee
schijven telt kan de winst claimen, zodra hij
deze voorsprong tien zetten heeft
vastgehouden.”.
Een succes is het niet geworden en terecht!
Laten we maar eens even kijken naar het 1e
diagram. Wit heeft een overweldigende
meerderheid van 17 tegen 4 stukken en zou
volgens de doordamregels na 10 zetten gaan
winnen. Maar de zwarte dam heeft een zee van
vrijheid, terwijl wit slechts treurig heen en weer
kan schuiven. De essentie van het damspel is niet de materiaalverhouding, maar
de zetvrijheid, met als eenvoudig principe, wie geen geldige zet meer kan doen,
verliest. Je hoeft niet eens tot drie te kunnen tellen om dat te begrijpen. Een veel
sympathiekere spelregelwijziging is de zogenaamde Koningsdam.
>>
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De speler die een derde dam haalt wordt extra
beloond met een Koningsdam: dit is een dam
die niet geslagen kan worden. Een Drie om Eén
is nu wel gewonnen: wit bouwt namelijk de vang
47(KD), 37(D) en 38(D) op. Zwart staat
bijvoorbeeld met zijn dam op 50. En wit speelt
nu: 38-33, 50x46 en 47-41!! En wit wint. Het
aardige van deze spelregelwijziging is dat veel
overmachteindspelen in tact blijven terwijl
tegelijkertijd
de
remisemarge
afneemt.
Overigens zou tennis ook doodsaai zijn als
uitsluitend de punten worden geteld: dus
aanpassen van de toernooiformule en de
speeltijd is misschien wel de meest effectieve
Koningsdam
manier om de attractiviteit van het dammen
voor het publiek te verbeteren.
Remise kan overigens ook heel boeiend zijn.
Laten we eens kijken naar het beroemde
eindspel Baba Sy – Wim de Jong uit het
tweede Brinta Toernooi 1964. Wit speelde hier
24-19 en zwart gaf op. Maar dat bleek achteraf
niet zo verstandig te zijn: de analyse luidt:
.. - .. (26-31) 46-32 (31-36) 32-37 (18-23!)
De pointe is dat wit moet offeren als de witte
dam niet op veld 32 staat. 19x28 (9-14) en nu
is het motief van deze rubriek bereikt: te vroeg
opgeven en de onweerstaanbare opmars van
de linker en rechter buitenspelers 36 en 14.
Kees Pippel
Een soortgelijk motief kwam voor
tussen Marcel Kosters en mij. Het
spelverloop was hier:
43. .. - .. 2- 8 44. 12x 3 13-19
45. 24x13 9x18 46. 23x12 10-15
47. 3x20 15x31 48. 12- 8 36-41
49. 8- 3 41-46 50. 3-20 16-21
51. 20-47 46-10 52. 44-39 31-37
53. 39-33 10-14 en in navolging
van de Haarlemse grootmeester gaf
Kosters op, bevreesd voor:
54. 35-30 14- 9 55. 30-24 37-41
56. 47x36 21-27 57. 36x22 9x31.
Marcel Kosters
>>
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Maar na
58. 33-28 kan zwart niets uitrichten tegen de opmars van
de drie witte stukken. Bijvoorbeeld:
58. .. - .. 4-10 59. 24-19 31- 9
60. 28-22 25-20! En remise.
Veenings
Ten slotte nog een voorbeeld uit de
partij Wiersma (AINO) en Veenings
(Huissen) in de bondscompetitie 2002.
In de partij gebeurde:
54. 14- 9!! 13x 4 55. 6- 1 12-17?
56. 1-18 17-22 57. 18-13! 15-20
58. 43-38! 20-24 59. 13x35! 22-28
60. 35-44 en Veenings gaf op.
Immers na 60. .. - .. 28-32 wint
61. 44-49. Behalve op 61. 27-31, dan
moet namelijk 28-23 en
44-28 volgen. Maar
Veenings had zijn
Wiersma
Nederlaag kunnen voorkomen als hij op
de 55e zet het motief van de twee
buitenspelers had onderkend:
We spelen vanuit het diagram dus:
54. 14-19!! 13x 4 55.
6-1 12-18!
56. 1x29 27-31!! 57. 29-47 31x42 58. 47x38 26-31 59. 38-32 15-20
60. 43-39 20-24 61. 39-34 4-10! 62. 32x 5 24-29 63. 34x23 31-37!
En zwart steekt hoofdlijn over. Overigens zou ook met doordammen of de
Koningsdam in de diagramstand de remisegrens niet overschreden zijn: Na
54. 6- 1 27-32 55. 1x 4 32x41 56. 14-10 41-47 57. 10- 5
kan wit nog wel wat proberen, maar winst zit er niet meer in.
Kees Pippel

UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL
“De Noord-Hollandse jeugdkampioen Willem Winter uit IJmuiden ,is uitgenodigd
deel te nemen aan het internationaal Scholten-Honig-toernooi dat in augustus
1973 in Hoogezand-Sappemeer wordt gespeeld. De behaalde derde plaats in het
nationaal jeugdkampioenschap en het winnen van de damtitel Kennemerland
1973 hebben de aandacht van het organisatiecomité getrokken”. Dit schreef
Dukel in zijn damrubriek in juni van dat zelfde jaar.
Ooit was ik een aandachtig toehoorder bij een gesprek dat de heren Roozenburg,
Springer en Dukel voerden over het nieuwe fenomeen Baba Sy die toen in
IJmuiden deelnam aan het Harteveld-toernooi.
>>
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“Aan de behandeling van het eindspel kan je afleiden of iemand echt talent
heeft,”sprak Springer en hij was een expert op dat gebied. Roozenburg en Dukel
knikten instemmend. Vandaar dat ik u nu een eindspelbehandeling van de toen
nog zo jonge Willem laat zien. Dukel was er nogal van onder de indruk.
“De winst die de D.C.IJ.-er in het
eindspel van een partij tegen Kalloe
afdwong was meesterlijk”. Aldus Dukel.
Kijk in bewondering toe en huiver.
1. 36-31 41-46 2. 31-48 46-10
Op 46-28 volgt (34-30).
3. 34-29 10- 4 gedw.
4. 29-23 4-10 5. 23-18 10-28
6. 39-34 28-50 7. 18-13 50-45
8. 34-30 25x34 9. 48x30 45-12
10. 13- 9 12- 3 11. 9- 4 3-20
12. 24-19 5-10 13. 30-25 20- 3
14. 19-14 10x19 15. 4- 9 3x14
16. 25x 3 en zwart gaf zich
Willem Winter
gewonnen.
Het tweede fragment uit dezelfde
Hans de Groot
rubriek behandelt een opening die een
ander jeugdtalent van D.C.IJ., Bert van
Domselaar, tegen de Haarlemmer Hans
de Groot voor zijn kiezen kreeg. Vanuit
de beginstand gaat het als volgt:
1. 34-29 17-22 2. 40-34 11-17
3. 45-40 6-11 4. 50-45 20-25
5. 31-26 16-21 6. 32-28 21-27
7. 38-32 27x38 8. 43x32 1- 6
9. 42-38?
De combinatie die
zwart nu kan uitvoeren is nieuw.
9. .. - .. 22-27 10. 32x21 25-30
11. 35x24A 19x30 12. 34x25 18-23
Bert van Domselaar
13. 29x18B 12x34 14. 21x 1 11-16 15. 40x29 13-18 16. 1x23 14-20
17. 25x14 10x50.
Kalloe

A.

Op 34x25 (18-23) 29x18 (12x34) 21x 1 (11-17) 40x29 (13-18)
1x23 19x50.

B.

Het beste is nog 28x19 (14x32) 37x28 (11-16) en wit verliest
een schijf. Al met al een openingscombinatie om te onthouden.
Jan Apeldoorn
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HET ACHTTAL
In het vorige nummer heeft u al kunnen lezen dat het achttal op de derde plaats is
geëindigd. Na de wedstrijd tegen Almere waren we uitgeschakeld voor promotie.
De wedstrijd die we daarna moesten spelen was die tegen H.D.C. 2. Deze
wedstrijd was een paar weken uitgesteld, eerst omdat H.D.C. niet voldoende
spelers kon optrommelen en daarna omdat wij niet op voldoende sterkte konden
verschijnen. Uiteindelijk speelden we op 8 maart in IJmuiden tegen H.D.C. 2. Het
werd een eenvoudige overwinning voor ons. Leo Binkhorst speelde aan bord 5, in
zijn eigen hoekje, een sterke partij tegen van Eijk jr. Het werd de eerste winstpartij
voor ons die avond. De tweede winstpartij volgde aan bord 1 waar Albert Roelofs
slechts 36 zetten nodig had om Otto te verslaan. Piet Kok speelde aan bord 6 en
wist onze voorsprong te consolideren door remise tegen Moonen te spelen. De
grote verrassing van de avond was Koos de Vries. Geheel onverwacht kwam hij
op de club en was hij bereid om aan bord 8 plaats te nemen. We hadden eigenlijk
Henk v. Grumbkow gevraagd, maar die stond geheel vrijwillig zijn plaats af. Koos
liet zien dat hij nog steeds erg goed kan dammen. Hij had geen enkel probleem
met v. Eijk sr. en bracht de tussenstand op 10 – 1. Zelf speelde ik aan bord 3
tegen Besteman. De beste man had niet lang daarvoor in een wedstrijd voor de
beker onze voorzitter nog de stuipen op het lijf gejaagd door winnend voordeel te
behalen. De vechtlust van onze voorzitter is u bekend, het werd dus remise.
Hetzelfde resultaat wist ik te behalen. Cees van der Steen behaalde ook een
prima remise tegen v. Duijn aan bord 4. Onze enige verliespartij die avond kwam
op naam van Rien Hühl. Aan bord 7 was de geroutineerde Wolff te sterk.
Uiteindelijk bepaalde Frans Elzenga aan bord 2 met een winstpartij tegen
Hagebeek de eindstand op 15 – 6 voor IJmuiden.
Dimitri Otto

In deze stand speelde Dimitri
17. .. - .. 19-24? en na
18. 29x20 14-19 19. 33-29 25x14
20. 29-23 18x29 21. 38-32 27x38
22. 43x34
stond Albert een schijf
voor. Dimitri was goed van slag
hierdoor, want 13 zetten later stond hij
nog eens een 1 om 2 toe en was zo
verstandig op dat moment op te geven.

Albert Roelofs
>>
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Bepaald geen beste stand voor wit.
38-32 enz. zag ik niet zitten vanwege
(13-18-23).

Besteman

Na het verrassende
49. 34-30 werd het remise door:
49. .. - .. 20-25 50. 29-23 25x34
51. 23-18 34-40 52. 18x20 40-44
53. 20-14 44-49 54. 14- 9 49x46
(Na 49. 34-30 had zwart een goed
alternatief in 13-18 i.p.v. 20-25, red.)
De laatste wedstrijd van het seizoen
speelden we tegen Kunst en Genoegen
Paul Smit
in de Kwakel. Alles in de naam van die
vereniging en de plaats waar gespeeld wordt is pure poëzie. Het speellokaal is zo
ongeveer de veiligste plek van Nederland: het is een bunker! Geheel overdonderd
door dit alles laten we ons gewillig naar de slachtbank leiden. Jan Apeldoorn was
de eerste die uit was: remise tegen Voorn. Daarna was het Elzenga die tegen
Kressen het evenwicht in stand hield. Hierna werden we echter snel op een
duidelijke afstand gezet. Rien Hühl en Piet Kok verloren hun partij. Vervolgens
speelden Frans Elzenga en ik remise en was het Arjan van Roode die de
achterstand terugbracht door te winnen. Arjan, die het hele seizoen nog niet had
gespeeld, had natuurlijk het voorbeeld van Koos de Vries uit de vorige wedstrijd in
gedachten. Tenslotte hield Cees van der Steen zijn tegenstander op remise en
konden we naar huis. Het seizoen zat erop en ondanks dat we niet zijn
gepromoveerd hebben we toch weer een aantal genoeglijke avonden gehad.
Topscorers 2e achttal
13. Frans Elzenga
17. Leo Binkhorst
30. Paul Smit
32. Cees van de Vlis
35. Piet Kok
41. Jan Apeldoorn
43. Albert Roelofs
46. Rien Hühl
60. A van Roode
63. Koos de Vries
66. Cees van der Steen
87. Jack van Buuren
92. Gerrit Rink

W
6
6
6
5
6
6
7
7
1
1
3
1
1

Pnt.
12
11
9
8
8
7
7
7
3
3
3
0
0

TSRt
1014
1046
0
1128
0
923
1039
921
0
0
0
0
0

Gem. Brd.
2,67
5,00
4,17
1,00
6,33
5,83
1,71
7,57
6,00
8,00
4,00
4,00
8,00
Paul Smit
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CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT

“MANOR”

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
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Geopend dagelijks van
12.00 tot 22.00 uur
ook op zon- en
feestdagen

NOG EENS WAT ANDERS…
Uit de speciale uitgave "Gezond" van het weekblad Elsevier komen de volgende
opmerkingen dan wel uitsprakenvoor:
- Dammen, schaken, kruiswoordpuzzels, quizzen, Memory, Stratego, ze
helpen allemaal ter bescherming van dementie. Zoals Dick Swaab, directeur
van het Herseninstituut zegt: use it or lose it. Volgens hem is dit soort
denkspelletjes veel gezonder dan sporten.
- Ton Sijbrands, de voormalige wereldkampioen dammen, kan wel twintig
simultaanpartijen uit zijn hoofd naspelen, maar voor de groenteboer heeft hij
een briefje nodig.
Ingezonden door: Albert Roelofs

AFBERICHTEN VOOR DE CLUBAVOND
Afberichten voor de clubavond geven aan:
M.van Dieken, tel. 072 – 5400674
Mobiel: 06 - 47 43 81 15
Voicemail: 0255 – 51 02 74 (club) of 08 48 83 54 57 (XOIP)
E-mail: mj.dieken@chello.nl (Let op, nieuw e-mail adres)
Dit kan tot uiterlijk donderdagavond.
Michael van Dieken, wedstrijdleider.

1E TIENTAL
Ons eerste team komt volgend jaar weer uit in de eerste klasse op landelijk
niveau. De wedstrijddagen zijn bekend (zie agenda) en welke tegenstanders zij
volgend jaar tegemoet mogen zien. De volgende tegenstanders zijn:
Cab Holland/DEZ
Hiltex 2
Samen Sterk
TDV

Charlois
IJmuiden
SNA
VAD

Constant
PSV Dammen
Source+/NDG
Van Stigt Thans 2

Kortom, een klasse waar de IJmuidenaren zich thuis zullen voelen!
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STAND ONDERLINGE COMPETITIE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Eindstand onderlinge competitie
Damclub IJmuiden, seizoen 2001/2002
Naam
Gem. rating W
+ =
Kees Pippel
1583,70 23 18
3 2
Wim Winter
1446,43 21 13
6 2
Cees van der Vlis
1138,79 29 14
6 9
Marcel Kosters
1104,17 24
8 10 6
Elbert Holkamp
1065,00 20
8
5 7
Albert Roelofs
1053,00 25
8
9 8
Cees van der Steen
1035,00 25
7 13 5
Paul Smit
1016,67 18
6
6 6
Stijn Tuytel
1004,17 24
8
8 8
Leo Binkhorst
971,00 25
6 13 6
Jan Apeldoorn
938,46 26
7
8 11
Piet Kok
887,50 28
8
9 11
Rien Hühl
859,78 23
5 10 8
Henk von Grumbkow
499,00 25
3
4 18
Hans Kors
384,52 21
2
1 18
Michael van Dieken
1277,63 19 10
5 4
Jesse Bos
1175,00 17
7
6 4
Martin van Dijk
1160,71 14
4
8 2
Ron Tielrooij
1155,77 13
7
1 5
Jet Kok
908,33
6
2
2 2
Peter Pippel
736,76 17
4
4 9
Gerrit Rink
697,22 18
2
8 8
Koos de Vries
175,00
1
0
0 1

P Wit
39 11
32 11
34 14
26 15
21
7
25 13
27 13
18 11
24 11
25 14
22 14
25 16
20 12
10 11
5
9
25 10
20
7
16
7
15
5
6
3
12
9
12
9
0
0

Zw.
12
10
15
9
13
12
12
7
13
11
12
12
11
14
12
9
10
7
8
3
8
9
1

Wat betreft kampioenschap is er geen twijfel mogelijk. Cees Pippel is de nieuwe
clubkampioen! Een sterke 2e is Wim Winter.
Vele spelers van het eerste tiental hebben niet hun vereiste 20 wedstrijden
gehaald. Eigenlijk zou het 60 % van 40 moeten zijn (=24) maar dan moesten er te
veel spelers afhaken, daarom is de grens op 20 wedstrijden gesteld.
Michael van Dieken
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DE ONWEERSTAANBARE CHARME
VAN HET ZWITSERS SYSTEEM
Tegenwoordig is het Zwitsers systeem een alom erkende toernooiformule.
Vroeger waren er nog wel eens mensen, die beweerden dat je zo’n toernooi kon
winnen door de eerste ronden te verliezen zodat je in het vervolg alleen maar
zwakkeren kreeg. De degelijke spelers beginnen dan na een paar ronden tegen
elkaar te remiseren en dat is waar de sluwe verliezer toeslaat. Tot voor kort dacht
ik dat dat een onzintheorie was. Maar nu heb ik hem zelf mogen bevestigen. In
het jaarlijkse Paastoernooi begon ik (1118) met twee (ongeplande) nederlagen
tegen Bart Terwel (1248) en Steven Wijker (1246). Daarna won ik van
achtereenvolgens Rob van Westerloo (1115), Eugène Caupain (????), Fons
Huybrechts (1071) en Gert van Willigen (1204). Gezien de rest van het
deelnemersveld een zwak programma. En opeens sta je één punt vóór op alle
andere studenten, inclusief Wijker en Terwel. Een minpuntje is er natuurlijk wel,
door dat zwakke programma heb je een heel lage weerstand. Dus als je remise
speelt en één van de achtervolgers wint, nou, dan kun je die koppositie vaarwel
zeggen. De laatste ronde mocht ik tegen Bé Eggens (1229). Niet ongunstig, want
ik had bijvoorbeeld ook kunnen loten tegen Kees Thijssen (1455). Hieronder de
partij, die mijn naaste achtervolgers al na een kwartier spelen een flinke klap moet
hebben bezorgd:
Kosters – Eggens:
32-28 (17-22) 28x17
32-27 (16-21) 27x16
39x30 (14-19) 44-39
30-24 (20x29) 47-41
39x 6 ( 5-10) 44-39
41-36 ( 3- 8) 48-43
38-33 (20-24) 49-44

(11x22)
(22-28)
(19-23)
(36x47)
(14-19)
( 8-12)
(13-19)

37-32 (12-17) 31-26 ( 6-11)
33x22 (18x36) 41-37 (19-23)
50-44?! (10-14) tuint erin.
26-21 (17x26) 37-31 (26x37)
43-38 (10-14) 46-41 ( 9-13)
43-38 (19-23) 40-34 (29x40)
33-29 (24x33) 39x28 (12-17)

36-31 ( 8-12)
34-29 (23x34)
42x31
38-32
45x34
31-27

(47x33)
( 4- 9)
(15-20)
(17-21)

Hier dacht ik de winst rond te hebben en speelde in mijn overmoed á tempo
verder…
27-22 (21-26) 44-39 (14-20) 39-33 (20-24) 22-18 (23x12) 34-29 (12-17)
29x20 (17-22) ai, ik had alleen naar eerst
(26-31) Gekeken
28x17 (26-31).
36x27 ( 7-11) 16x 7 ( 2x31) en hier kon ik geen winst(kansen) meer vinden
en bood remise. In plaats van offeren had ik waarschijnlijk een tikje terug moeten
nemen met 33-29 of een extra schijfje geven met 16-11. Tien uit vijf zou ook wel
een beetje overdone zijn geweest….
>>
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Vervolgens mocht ik met Jesse, die die tweede Paasdag speciaal met de trein
naar Amsterdam was gekomen om te supporteren, toezien hoe de grote namen
uit het jeugddammen van weleer en nu stuk voor stuk hun gewonnen standen
verknoeiden. Schrijnend: Ik had vier achtervolgers op een punt achterstand en
een zeer lage weerstand. De Mooij verloor vrij snel van Cor van Dusseldorp,
maar Wijker miste winst (tegen Kreder), van Straten miste (met twee schijven
voorsprong tegen Biem Ramdien) winst en Terwel verloor vanuit een gewonnen
stand van G. Vink. Tja, toen kon ik er ook niets meer aan doen en had dus een
punt meer en de studententitel.
Gelukkig had Jesse niet zoals ik enkel oog voor het bord van mijn concurrenten
en tekende hij het volgende diagram op,
dat Kees Thijssen de
toernooioverwinning kostte. Opmerkingen en analyse zijn van Jesse.
A. Tjong a Ong

Kees aan zet in tijdnood:
49-43?? (34-39)
43x34 (24-30) 35x24 (20x40) 45x34 (14-20)
25x14 (13-19) 14x23 (18x40)
En na 27-22 wordt het remise.
Kees heeft vanuit de diagramstand een zetje
laten lopen én de winst gemist met:
28-22 (17x28) 32x23 (18x29) 38-33 (29x38)
49-43 (38x49) 37-31 (49x21) 26x39
Niet best voor een grootmeester.

K. Thijssen

De partijzet was sowieso niet best want:
49-43 (24-29) 35-30 (43-39x39??)
nu 2 combinaties:

Eerste:
.. - .. (13-19) 30x39 (19-23) 28x10 (15x 4) 25x14 (29-33) 38x29 (18-22)
27x18 (12x34) 39x30 ( 4- 9) 41x 3 ( 7-11) 3x21 (16x49) remise.
Tweede:
.. - .. (29-33) 38x40 (18-22) 27x 9 (14x 3) 25x14 ( 3- 9) 14x 3 (12-18)
3x21 (16x49) ik denk dat de eerste mogelijkheid beter is, want nu mag wit nog
hopen op een overmachteindspel met 28-22.

Marcel Kosters
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AGENDA
zo
vr

16 juni
28 juni

2002
2002

Groot Jeugdtoernooi Haarlem
JAARVERGADERING KIJK UIT

za

21 september 2002

1e ronde nationale competitie

za
za

5 oktober
19 oktober

2002
2002

2e ronde nationale competitie
3e ronde nationale competitie

za
za
za

2 november
16 november
30 november

2002
2002
2002

4e ronde nationale competitie
5e ronde nationale competitie
6e ronde nationale competitie

za

14 december

2002

7e ronde nationale competitie

za
za

11 januari
25 januari

2003
2003

8e ronde nationale competitie
9e ronde nationale competitie

za
za

8 februari
22 februari

2003
2003

10e ronde nationale competitie
11e ronde nationale competitie

za

8 maart

2003

Nationale competitie promotie/degradatie

De volgende IJ’dammer verschijnt op 18 oktober 2002.
Kopij kunt u inleveren tot en met vrijdag 11 oktober (liefst eerder) bij:
Jack van Buuren

E-mail heeft de voorkeur! Stuur deze over de elektronische snelweg aan:
IJdammer@hetnet.nl

-20-

