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M.J. van Dieken
Ruusbroechof 31, 1813 BC Alkmaar
mj.dieken@chello.nl
072-5400674
VoiceMail clubgebouw
 0255-510274

Bestuur zittende t/m 23 mei 2003

Jeugdleider:

vacant (Wim Winter vervangt)

Clubavond:

Elke vrijdag in het gebouw “Jan Ligthart”
Eksterlaan 8, 1971 KS IJmuiden  0255-510274
Senioren: 19.30 uur
Roken is toegestaan na 22.00 uur

Aanvang:

Contributie:

Senioren:
Senioren 65+:
e
1 jaar senioren:
Studenten t/m 22 jaar:
Donateurs:

Abonnement IJ’dammer:
Bankrekening:

€
€
€
€
€

86,63,50
63,50
63,50
22,70

€ 12,-

Junioren:
Aspiranten:
Pupillen:
Schooldamjeugd:

€
€
€
€

Leden en donateurs:

gratis

38.36.52.839, t.n.v. Damclub IJmuiden, Velserbroek
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Deelnemerslijst NK pupillen
Cijferdiagram
Een goed begin
Marcel K.
Jaloers op Rinus
Jan A.
Halve finales Nederland
Stijn T.
Kort berichtje vanuit ArgentiniëMichael
Oud wereldkampioen en ex DCIJ-er
Piet Roozenburg overleden
Jan A.
20 Bekerviertal verpulvert IDV Jesse B.

22 Een paar opgaven
voor de jeugd
Wim W.
23 Feroz wint jeugdtoernooi
Wim W.
24 Eindstand onderl. comp.
Kees P.
25 VAD Paastoernooi Martin/Marcel/Jesse
35 Paaseierentoernooi Schaakclub Kijk Uit
38 Uit de plakboeken van Dukel Jan A.
40 Een spannende partij
Jesse B.
e
42 DCIJ 1,
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e
45 DCIJ 1,
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ER WORDT NOG STEEDS
GEDAMD IN DE MAAN!!!
kom eens aan in…
Café de Halve Maan
Hagelingerweg 36
Santpoort
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VAN DE VOORZITTER
En zo zitten we dus weer aan het eind van dit seizoen vlak voor de Algemene
Ledenvergadering en ben ik dus aftredend en herkiesbaar. Het zal mij benieuwen
of jullie me nog hebben willen. Ik heb van die geruchten gehoord… En verder zijn
er natuurlijk nog een aantal wisselingen in het bestuur aangekondigd. Arjan treedt
af als secretaris en Michael is zijn verloofde achterna gereisd en probeert nu in
Argentinië een damclub op te zetten. Dat zijn er dus al twee minder in een
bestuur van vijf. Martin heeft toegezegd gewoon lid te willen worden van het
bestuur, waar ik zeer blij mee ben en verder zoeken we nog een secretaris. Cees
Pippel heeft inmiddels de onderlinge opgepakt, maar wil niet in het bestuur.
Eigenlijk wel logisch, want Ank is ook min of meer een bestuurslid en als Cees
ook bestuurslid zou worden krijgen we ongeveer een familiebedrijf. En dat moet
natuurlijk niet. Wat betreft het ledenbestand gaan we de goede kant op. We
hebben nu ongeveer 50 leden en we groeien. Prima dus.
De onderlinge kan natuurlijk beter, maar het is in elk geval al beter dan vorig jaar,
dus ook daar zien we progressie. Het tweede is kampioen geworden en gaat een
trapje hoger spelen en het eerste is niet kampioen geworden, maar heeft duidelijk
meegespeeld in de hogere regionen en ik ben er van overtuigd dat we in de
komende jaren een keer kampioen gaan worden. Met de jeugd gaat het ook goed.
De vrijdagavond wordt goed bezocht en de jeugdtoernooien op zondag zijn een
groot succes. Jan zorgt wekelijks voor publiciteit in de Jutter en doet dat natuurlijk
uitstekend. Laatst stond ik bij de visboer om een harinkje te eten en de man bleek
zich grote zorgen om mij te maken vanwege een stukje van Jan in de Jutter. Philip
de visboer was door het stukje tot de conclusie gekomen dat ik volslagen
overspannen was.
En zo zitten we dus ook vlak voor het Jeugdkampioenschap van Nederland
Pupillen. In elk geval voor mij heel spannend, omdat het de eerste keer is dat ik
iets dergelijks organiseer. Alle vertrouwen heb ik er in, met name omdat de
afdeling Sport en Recreatie van de Gemeente Velsen uitstekende ondersteuning
geeft. Van de leden verwacht ik ook hand en spandiensten en ik zal diverse
personen nog benaderen voor wat klusjes. Er ligt een compleet draaiboek gereed,
dus de grote lijnen zijn wel duidelijk. Het niveau van de spelers is volgens mij
ongekend hoog. Ik heb diverse spelers zien spelen en tegen een aantal heb ik
ook zelf gespeeld en dat viel niet tegen. Een aantal zouden bij ons zo mee
kunnen spelen in het eerste. Dus dat zegt wel wat. Ton Sijbrands komt tijdens het
kampioenschap ook nog een simultaan geven en als het weer het toelaat doen we
dat op het schoolplein en anders gaan we in de ruimte van de vogeltjesvereniging.
Dan rest mij om een ieder een hele prettige vakantie te wensen. Van de zomer
worden weer veel toernooien georganiseerd en misschien ga ik zelf wel ergens
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deelnemen. Met de start van het nieuwe seizoen ben ik vast van plan weer een
barbecue te organiseren, dus ik zou zeggen: “Tot de barbecue.”
Uw voorzitter, Wim Winter

Deelnemerslijst NK pupillen te IJmuiden:
Naam
1. Mei Jhi Wu
2. Dave Bleeker
3. Feroz Amirkhan
4. Casper Remeijer
5. Martin v. Meerkerk
6. Jan van Dijk
7. Zainal Palmans
8. Paulan van Nes
9. Thijs Gerritsen
10. Joppe Lemmen
11. Dibran Mulder
12. Matthias de Kruif

Woonplaats
Groningen
Heerhugowaard
Koog a/d Zaan
Haarlem
Brandwijk
Ureterp
Hoogeveen
´s Gravenpolder
Bemmel
Bemmel
Barneveld
Barneveld

Plaatsing via
Groningen
N.Holland
N.Holland
N.Holland
Z.Holland-Z.
Friesland
Drente
Zeeland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland

Naam
13. Pieter Steijlen
14. Maarten Cavé
15. Mathijs Zandee
16. Gideon de Bruin
17. Rahied Sahebdin
18. Frerik Andriessen
19. Stefan Stapper
20. Noud Rademakers
21. Jamie Kelder
22. Joost Mulder
23. Ate Mevissen
24. Joeri Hezemans

Woonplaats
Culemborg
Zwammerdam
Krimpen a/d IJssel
Alphen a/d Rijn
Den Haag
Delft
Den Haag
Dongen
Westerhaar
Dedemsvaart
Ijsselstein
Tilburg

Plaatsing via
Gelderland
M.Holland
M.Holland
M.Holland
W.Holland
W.Holland
W.Holland
N.Brabant
Overijssel
Overijssel
Utrecht
N. Brabant

De Damnotatie uitgelegd
Zwartspeler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Witspeler

Ken je de damnotatie nog niet? Geen
probleem, het bord hiernaast legt dit uit.
De nummering begint altijd linksboven
bij de zwarte schijven. Een zet van veld
1 naar veld 7 ziet er zo uit: 1- 7.
Bij het slaan van schijven worden altijd
het vertrekveld en het veld van
aankomst genoteerd. Als een zwarte
schijf op veld 1 een witte schijf op veld 7
slaat, ziet dat er zo uit: 1x12. Bij gewone
zetten dus een streepje en bij slagen
een kruisje.

Een ezelsbruggetje voor de slimmeriken: Eigenlijk hoef je alleen de nummering
van de eerste tien velden te kennen. Voor het nummer van de andere velden trek
je in gedachten een rechte lijn vanaf het basisveld naar beneden en voor ieder
vak dat je vanaf de basis passeert, tel je 10 op. Zo, en nu veel plezier met dit
clubblad!
De redactie
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EEN GOED BEGIN….
Tegeltjeswijsheden schijnen in te zijn tegenwoordig. Daarom kan ik niet
achterblijven en zeg: Een goed begin is het halve werk! Dat geldt niet alleen voor
kabinetsformaties, maar ook voor dampartijen…. Een goede openingskennis
levert punten op, al is het klakkeloos uit het hoofd leren van zettenreeksen zonder
de bedoeling ervan te doorzien gevaarlijk. Meestal kun je met behulp van
openingskennis voordeel behalen, maar moet je de rest van de partij het voordeel
zelf zien uit te bouwen, iets wat voor ons natuurlijk lastig genoeg blijft. Soms
gebeurt het echter, dat je je tegenstander geheel volgens het kookboekje naar de
slachtbank mag leiden. Ook dát zijn mooie momenten voor de niet vegetarische
dammers onder ons. Mijn partijen tegen Paul Smit en Arjan Prins zijn voorbeelden
van deze kannibalistische voorkookwijze. Tegen Paul bewijs ik, dat zelfs het
bereiden van kant en klaar maaltijden – in ieder geval voor sommigen onder ons lastig genoeg is. De winst tegen Blankendaal komt waarschijnlijk uit een te ver
openingszijpad om theoretisch van belang te zijn, maar vond ik toch leuk om te
laten zien.
Onderlinge competitie Damclub IJmuiden 3-0
Marcel Kosters
Deze stand kwam op het bord na een
bekende zettenreeks uit de Keller
opening:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.

33-29
44-39
31-26
28x19
30-24
24-20
20-15

17-22 2. 39-33 11-17
6-11 4. 50-44 1- 6
16-21 6. 32-28 19-23
14x23 8. 35-30 10-14
5-10 10. 37-31 20-25
15x24 12. 29x20 14-19
10-14 (zie diagram)

Hier kwam Paul op het (onzalige) idee
14. 33-29 te spelen. Ik wíst dat deze
Paul Smit
zet verloren was, maar waarom, daar
moest ik nog even voor rekenen. Na enige tijd checken en dubbel checken dacht
ik de stand volledig te hebben doorgrond en speelde á tempo verder, wat toch
niet zo slim bleek, omdat ik een kleinigheidje over het hoofd had gezien.
14.
22-28! Forceert normaal gesproken een waterdichte winst. Dreigt
met (28-33) en (14-20).
Op 15. 38-32 28x37 16. 41x32 volgt (17-22)! (14-20) met dam.
Op 15. 31-27 21x32 16. 38x27 volgt 14-20 met de onafwendbare
damdreiging 28-33.
Paul probeerde het met
38-33, waarop ik in sneltreinvaart
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vervolgde met …
15. .. - .. 14-20 16. 15x24 19x30 17. 33x22 17x28
18. 26x17
en ja hoor, hier viel ik door de mand en sloeg met
18. .. - .. 12x21.
Ik had helemaal gemist dat Paul nu kon ontsnappen met het offer 31-27 en
40-35. De clou is dat ik – als ik met 11x22 had geslagen – altijd de dam met
28-33 zou hebben gehad, ook na 40-35. U begrijpt, ik was niet bijzonder
ingenomen met mijn zelfoverschatting, Paul speelde sprankelend verder of er
niets gebeurd was en ik zat me bij iedere zet op te vreten. Het onvermijdelijke
gebeurde even later: Paul vlocht vernuftig een combinatietje in de stand en ik
vloog er met open ogen in. Leuk he?
Haarlemse Damclub 1 – Purmerend ’66
Dit diagram stond ook in het vorige clubblad, toen Eric van Dusseldorp de zwarte
en ik de witte schijven hanteerde. Voor Gerard van Velzen, die ik in de
diagramstand bij de bar tegenkwam, de onderbouwing van de bewering dat wit
goed moest slaan omdat het anders waarschijnlijk heel gauw verkeerd zou gaan.
Ik speelde
19. .. - .. 18-23
Marcel Kosters
20. 28x19 14x34 en hier had wit
eerst met 39x30 moeten slaan, al
houdt zwart wel druk op de witte stand
(zie vorige clubblad). Arjan sloeg dus
21. 40x29 en nu komt een (bijna)
geforceerd spelverloop op het bord:
21. .. - .. 10-14 22. 44-40 14-19
23. 40-35 19x30 24. 35x24 9-14
25. 45-40 4-10
Dit is HET moment.
De witte stand raakt flink in de kreukels,
maar wit heeft nog één manier om het
in materieel opzicht gelijk te houden:
Arjan Prins
49-44 spelen en na (12-18) of (13-18)
0-3
verder gaan met 39-34, 43-39 en na
de uiteindelijke achterloop met (14-19) met (29-23) terugruilen. Duidelijk is, dat
wit dan een behoorlijk gehandicapte korte vleugel overhoudt. Het is echter van
essentieel belang het dreigende mechanisme te onderkennen dat zwart in
werking gaat stellen. Anders kies je natuurlijk van zijn lang zal z’n leven niet voor
een dergelijke nadelige (doch materieel gelijk blijvende) afwikkeling. Arjan dacht
daarom een andere verdediging voor schijf 24 gevonden te hebben en speelde
26. 38-32 ((14-19)? 29-23!+) (Na andere zetten dan 49-44 of 38-32 wordt het
opbouwen via (13-18) ( 8-13) en (17-21) dodelijk en 33-28 is al direct door
(17-22) en ( 8-12) verhinderd)
26. .. - .. 13-18! 27. 33-28 (op
43-38 volgt ( 8-13) etc.)
27. .. - .. 18-23 28. 29x18 12x23
29. 28x19 14x23 30. 43-38 20x29 31. 39-33 10-14 32. 33x24 14-20
33. 48-43 20x29 34. 43-39 15-20 35. 39-33 20-24 36. 49-44 17-22
37. 37-31 25-30
en wit capituleerde met de vlag op vallen (zwart had 48 minuten verbruikt).
-6-

Kampioenswedstrijd Haarlemse Damclub 1 – DDD Alkmaar
Marcel Kosters
Hier speelde ik
17. .. - .. 7-11.
Dreigt (15-20) en (17-21), zodat veld
33 gesloten moet worden.
28-23
verliest natuurlijk direct een schijf na
(17-21) 26x17 (11x22), gevolgd door
(13-19). Na lang nadenken wist mijn
opponent de verliezende zet te vinden.
Hij had vijftig procent kans, want na
39-33 lijkt de witte stand speelbaar.
18. 38-33???? Zelden kun je zo
snel in de partij al zo gewonnen
gestaan en dat dankzij een dubbele ruil!
18. .. - .. 17-21 19. 26x17 11x22
20. 12x21 en uit.
Cees Blankendaal
33-28 is natuurlijk steeds verhinderd en
0-3
daarnaast kan wit niets zinnigs ondernemen tegen het plan (14-20) en (18-23)
met schijfwinst. Om dit te onderbouwen het partijverloop:
20. .. - .. 39-34 21. 14-20 43-38 22. 27-32 38x27 23. 21x32 48-42
24. 18-23 29x18 25. 20x38 42x33 26. 13x22 49-43 27. 22-27 47-42
28. 16-21 33-29 29. 6-11 44-39 30. 5-10 46-41 31. 10-14 40-35
32. 11-17 45-40 33. 17-22 35-30 34. 8-13 43-38 35. 32x43 39x48
36. 14-20 41-37 37. 2- 8 (op 37-32 30-25 was ik van plan dubbel te
offeren met (13-18) en (22-28) om vervolgens zachtjes (24-35) te spelen,
maar er zullen meerdere wegen naar Rome leiden)
37. .. - .. 40-35 38. 20-25
en tot wanhoop gedreven gaf wit – wederom met de vlag op vallen - op.

Marcel Kosters
Ps. Correctie/aanvulling:
In mijn oorspronkelijke bijdrage schreef ik dat Cees Blankendaal een 50 procent
kans had om het fout te doen. Dit is onjuist. Zonder het zelf door te hebben (ik kan
me in ieder geval niet herinneren dat ik het onderkend heb) forcéérde ik in de
diagramstand met ( 7-11) de winst. 39-33? Mag namelijk ook niet.
Toen ik vol trots in de bar van Damclub IJmuiden het betreffende diagrammetje
opzette en vertelde dat 39-33 wél mocht zei Martin van Dijk meteen droogjes:
"Nee hoor." Er zou dan namelijk zijn gevolgd (als ik een zet later wél bij de les
zou zijn geweest) (27-32)! Op 28x37 de dam met (13-19) 24x22 (17x50) en
op 38x27 schijfwinst met 17-21 26x17 12x32 40x29. In de diagramstand stond
wits laatste zet 42-38 dus garant voor een waterdichte nederlaag.
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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

JALOERS OP RINUS (VERVOLG)
Trouwe lezers van ons clubblad herinneren zich ongetwijfeld het stukje waarin ik
mijn jaloezie ten aanzien van Rinus uitte. Hij meldde zich in 1933 als 11-jarige aan
bij D.C.IJ…
Ik vraag me af of de nu zo rustige Rinus deel uitmaakte van de jeugdafdeling
waar, tot grote ergernis van Kerst de Jong, meer met schijven werd gegooid dan
gedamd. Hoewel er bij de blagen enkele grote damtalenten boven kwamen drijven
was het voor het merendeel van de jeugd verspilde tijd.
In 1937, het jaar dat D.C.IJ.voor de eerste maal kampioen van Nederland werd,
ontdekte ik een fragment van Rinus dat ik de lezer niet onthouden wil. Het
spelmoment is uit een vluggertje en toont andermaal aan dat onze Rinus uitstak
boven het gemiddelde. De winst die hij hier op het bord tovert geeft andermaal
voeding aan mijn jaloezie. Geniet u zelf maar even mee.

Rinus kwam hier, met beperkte
bedenktijd op een lumineus idee en
speelde
1. 26-21 .
Zwart antwoordde onmiddellijk met het
logische;
1. .. - .. 27-32?
De wijze waarop het 15-jarige talent
reageerde doet mij inéén schrompelen
van afgunst. Voor mij is dit geheel pure
magie.
2. 39-34 30x50
4. 19x17 11x22

3. 23-19 50x42
5. 48x17
Uit.

Rinus Hühl

Jan Apeldoorn.
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HALVE FINALES NEDERLAND
Van 29 april tot 3 mei werden in Alphen aan den Rijn de halve finales van
Nederland voor aspiranten gespeeld. Een goed georganiseerd toernooi waaraan
acht spelers deelnamen. Van de acht plaatsen mochten de eerste drie naar het
Nederlands Kampioenschap dat in Culemborg wordt gehouden. Alleen de
nummer 1 mocht naar het Wereldkampioenschap dat in Hijken wordt gespeeld. Er
stond dus nogal wat op het spel. Normaal moet je je voor het WK plaatsen via het
NK, maar omdat het WK snel na het NK wordt gespeeld, werden de plaatsen al in
de halve finales bekendgemaakt. Mijn doel was aanvankelijk om bij de eerste drie
te komen en misschien wel eerste te worden.
De eerste ronde moest ik tegen Rik van
Rik van Baak
Baak uit Brabant. Van die naam had ik
al wel vaag gehoord. Ik had uit
verschillende monden gehoord dat hij
goed kon spelen. Ik had een aardige
aanval, maar na 32 zetten spelen
speelde ik
33. 43-38??
Gelijk nadat ik schijf 43 had losgelaten
en mijn tegenstander op zag veren zag
ik het damzetje. Na 33 .. - .. 18-23!
34. 28x10 15x 4! 35. 24x15 4-10
36. 15x 4 12-18 37. 4x22 17x46
keek ik naar mijn stand, hopeloos
verloren. En daar zit je dan achter een
Stijn Tuytel
verloren stand. De eerste plaats was plots wel erg ver weg. Gelukkig liep mijn
tegenstander met zijn dam achter een schijf en kon ik zijn dam simpel afpakken.
Zo kon het met veel moeite nog remise worden gehouden.
Ik was dus gewaarschuwd. Voortaan nog extra kijken of er niet in een zetje of
forcing getrapt kon worden. Om de een of andere reden werden de tweede en
zevende ronde omgedraaid. Ik moest nu niet tegen Hans van der Zwan maar
tegen rivaal Mike Koopmanschap. Mike Koopmanschap en Robin Vogelaar waren
met Hans van der Zwan de drie andere titelkandidaten.
Na een veel te korte nacht stond een zwaar programma te wachten. Twee partijen
op een dag. Tegen de latere toernooiwinnaar had ik in deze stand met zwart
voordeel. Dit was de stand na 42 zetten. Wit had net 43 .43-38 gespeeld. Zie
volgende pagina.
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Ik speelde
43. .. - .. 35-40
en wikkelde na
44. 37-31 40x29
45. 31-26 21-27 46. 22x31 30-34
naar een eindspel af waarbij ik een
schijf meer had en drie dammen, maar
omdat mijn tegenstander twee dammen
had viel het eindspel niet meer te
winnen. Beter was hier eerst
43.
45.
47.
49.

.. - ..
33-28
22-18
13x 2

Stijn Tuytel Zwart

15-20! 44. 38-33 35-40
40x29 46. 28x19 29-34!
34x43 48. 18-13 30-35
43-48.

Mike Koopmanschap
Nu had ik op de volgende zet een schijf
voorsprong en goede winstkansen.
Jammer genoeg had ik dit niet gezien en werden de punten gedeeld.
Nu had ik nog geeneens zo slecht gespeeld (op die combinatie na dan), maar feit
was dat ik nog steeds maar twee punten had. Robin Vogelaar had er vier en Hans
van der Zwan had er zelfs zes. De volgende wedstrijd mocht dus wel gewonnen
worden van Robin. Over deze partij was ik (op de opening na) zeer tevreden.
Stijn Tuytel

In deze klassieke stand had ik meer
schijven op mijn linkervleugel. Ik was
van plan deze vleugel te ontwikkelen en
zo tempivoordeel te krijgen waarmee ik
wits rechtervleugel kon aanvallen. Dit
lukte.

24. .. - .. 14-20 25. 25x14 9x20
26. 30-25 4- 9 27. 25x14 9x20
28. 43-39
Zwart heeft met twee ruiltjes 8 tempi
gewonnen. Nu kan de aanval beginnen.
28. .. - .. 3- 9! Om 40-34 te
verhinderen.
29. 39-33?
Robin Vogelaar
Wit laat nu een 3 om 3 toe die goed
voor zwart is. Beter was waarschijnlijk veld 33 open te laten en 41-36 te spelen.
29. .. - .. 24-30! 30. 35x24 20x29 31. 33x24 19x30 32. 28x19 13x24
Na een paar zetten kwam de volgende stand op het bord (Zie volgende pagina).
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Ik was hier aan zet en was tevreden.
Nog steeds waren 46 en 41 niet in het
spel gebracht. Bij mij was dat alleen
schijf 6. Ik wilde nu met 6 naar 21 om
wits hele linkervleugel vast te houden.

Stijn Tuytel

38. .. - .. 6-11 39. 45-40
Ik moet toegeven dat ik nu pas de
forcing zag.
39. .. - .. 11-17!
Wat moet wit nu? Op 40-34 volgt
17-22! En op 38-33 16-21! en 24-30.
Wit speelde uiteindelijk maar 40-34 en
kwam een schijf achter. In het eindspel
Robin Vogelaar
kon ook nog een grapje gevlochten
worden.
Stijn Tuytel
Ondanks dat zwart een schijfje op 37
heeft zijn de drie punten nog niet
binnen.
47. .. - .. 8-12!
(op (20-24) (met de bedoeling 30x19
( 8-12)
17x 8
(2x33)) slaat wit
gewoon 29x20! Met waarschijnlijk
remise)
48. 17x 8 2x13 49. 29-23 37-42
50. 30-25 of? 42-48! (20-24 won
ook maar dit was mooier)
51. 25x14 48-25!
En mijn tegenstander gaf het op.
Robin Vogelaar
En ik kon weer in de race komen. Dan
moest de volgende wedstrijd wel van
Robert-Jan van den Akker gewonnen
worden. Na een goede partij waarbij
beide spelers geen grote fouten
maakten kwam de deze stand op het
bord.
Nu kwam Jesse (die ook naar Alphen
aan den Rijn was gekomen) even
kijken. Hier moest ik met wit aan zet
een goed plan vinden om voordeel te
krijgen. Na (te)lang zoeken vond ik een
variant die volgens mij de beste kansen
bood:
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Robert-Jan van den Akker

Stijn Tuytel

41. 48-42 6-11 42. 31-27 22x31 43. 37x26 3- 8 44. 32-27 11-17
45. 27-22 17x28 46. 33x22 24-29 47. 42-38 8-13 48. 38-32 19-24
49. 40-35 13-19.
Robert-Jan van den Akker
Deze zetten werden allemaal in tijdnood
gedaan. Na de 49e zet kwam de stand
van hiernaast op het bord.
Ik stond hier natuurlijk heerlijk, het zou
een mooi standje zijn als de zwartspeler
nu aan zet was. Er was alleen een klein
probleempje: ik moest een zet doen. En
snel
50. 22-17 en na 50. .. - .. 16-21
51. 17-12 21-27 52. 32x21 29-33
53. 39x28 23x32 kreeg ik weer een
eindspel met een schijf meer, maar dit
was niet genoeg voor de winst. Zie
diagram hieronder.
Robert-Jan van den Akker

Stijn Tuytel

Stijn Tuytel
Nu deed zwart sterk 54. 47-36! En er
was geen verweer tegen
(24-30)
35x13 (36x 4) met remise. Nu waren
de kansen op de eerste plaats al heel
klein.
De vorige ronde moest Mike tegen
Robert-Jan van den Akker. Robert-Jan
stond stukken beter, maar trapte in een
simpele 3 om 3 naar dam. Mike moest
vandaag ook tegen Lex van den
Hoeven. Ook nu had Mike (groot)
nadeel tegen de zwakke Lex, maar kon
door een blunder toch de volle 3 punten
binnenhalen. Hierdoor had Mike twee
punten meer.

De volgende dag waren er weer twee partijen. De eerste partij moest ik tegen
Arjen Timmer. Hij speelt een sterk toernooi en heeft nog geen partij verloren of
gewonnen. Het zou dus zwaar gaan worden. Omdat bijna elke partij in deze poule
klassiek was, nam ik aan dat niet veel mensen flankspel konden spelen. Daarom
moest er aangevallen worden. Ik kreeg een goede flankaanval tegen hem en
dacht dat hij snel vast zou lopen. Zie volgende pagina.
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Niet slecht toch? Ik speelde
Stijn Tuytel
31. .. - ..
4-9 om na ( 9-13) en
( 3- 8) (17-21x21) te spelen. Maar
mijn tegenstander speelde iets wat ik
niet had gezien. Wat zal de beste
verdediging zijn? Truus gaf hetzelfde
aan als wat Arjen speelde. Arjen nam
een dubbeloffer!
32. 25-20! 14x25 33. 36-31! 27x36
34. 38-32! En hier was het nadenken
geblazen. Wat hier te doen? Ik speelde
34. .. - .. 23-29 en het kwam
ongeveer gelijk te staan. De computer
geeft
34. .. - .. 36-41!
Arjen Timmer
35. 47x36 7-11 aan, met na
36. 32-27 etc... 37. .. - .. 42-47!
Met voordeel. Ik had wel naar deze
zetten gekeken, maar moet een taxatiefoutje hebben gemaakt.
De zetten tot nu toe waren allemaal onder druk van de klok gespeeld.
Stijn Tuytel

In de partij en in de analyse was dit ons
ook niet opgevallen, maar de computer
ziet het natuurlijk in een seconde. Arjen
had hier toe kunnen slaan met 33-29!
En 32-27! En hij had een schijfje meer
in het eindspel.
Later in de partij kwam de volgende
stand op het bord.
Stijn Tuytel

Arjen Timmer
Ik had wit al een tijdje kunnen beletten
om dam te halen. Nu moest wit nog een
schijfje offeren na
54. 29-33! Nu
dreigt (33-38) met winst. Aangezien ik
op 37-32 met 36 dam ging halen
offerde mijn tegenstander maar een
schijfje met
55. 37-31 36x27
56. 9- 4 27-32 Nu komt op 4-10
(33-38)! Met goede kansen.
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Arjen Timmer

57. 4-36 32-38 58. 42-37 (36-47 is ook niks)
58. .. - .. 38-43
59. 25-20 43-49 60. 20-15 49-16 zie diagram hieronder.
Stijn Tuytel

Arjen trapte met open ogen in het
valletje.
61. 36-47? 12-18!
En wit gaf het op. Ook na 37-31 of
15-10 had zwart een goede kans op de
overwinning.
Volgende slachtoffer was Lex van den
Hoeven. Na deze overwinning had ik
zelfvertrouwen gekregen. Lex ging op
de vijfde zet met zwart al naar veld 29.
Aangezien ik het centrum had en
telkens achter 29 kon lopen moest hij in
de verdediging. Na 20 zetten was de
volgende stand op het bord gekomen.
Lex van den Hoeven

Arjen Timmer
21. 49-44
om alvast de aanvallers
voor 29 klaar te zetten. Zwart heeft
allemaal schijven aan de rand staan en
geen formaties. Wit heeft een stevig
blok in het centrum waar zwart niet aan
kan komen.
21. .. - .. 20-25 22. 39-34 13-18
23. 34x23 18x29 24. 44-39 15-20?
Nu was de volgende stand op het bord
gekomen.
Lex van den Hoeven

Stijn Tuytel
Hier kan wit de winst forceren.
25. 27-22! 12-17 (er dreigde 22-18
met dam op 4)
26. 31-27!
(met de dreiging 27-21 en 28-22) dus
26. .. - .. 17-21 en nu volgde een
een om twee naar dam met
27. 28-23 29x18 28. 22x 2
Mijn tegenstander trapte nog in een een
om vier en ging door tot de laatste schijf
(letterlijk) van het bord af was.
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Stijn Tuytel

Het grappige aan deze diagramstand is, dat ik met wit bijna dezelfde stand heb
als J. Ermakow tegen Johan Bastiaannet. Deze stand stond in het boekje van
K&K “leren rekenen.” Ik had dit boekje tijdens de partij bekeken en kwam ook dit
standje tegen. Wit forceerde winst op precies dezelfde manier en met dezelfde
dreigingen. Toeval?
Aangezien Mike de laatste partijen ook had gewonnen stond ik nog steeds twee
punten op hem achter als tweede. Ik kon alleen nog eerste worden als Mike
verloor en ik won. Mike moest als laatste tegen Robin die derde stond, een
cruciale partij dus. Ik moest tegen Hans van der Zwan die vierde stond. Ik mocht
niet verliezen, want dan bestond er nog kans dat ik vierde werd. Dus moest het
dezelfde tactiek worden als de wedstrijden ervoor: aanvallen. Zo gezegd zo
gedaan. Ik had een goede aanval door 23 te pakken en later 24. Intussen had
Mike al gewonnen en was dus kampioen en mocht naar het WK. Met remise of
winst stond ik tweede, alleen bij verlies werd ik derde. Maar verliezen werd
moeilijk in de volgende stand.
Na 54. 25-20! Werd het moeilijk voor
Hans van der Zwan
zwart. Damhalen op 46 mag niet en op
andere zetten loop ik door met 20 en
19. Zwart speelde dus logisch
54. .. - .. 41-47? Ik dacht nu een
mooie combinatie uit te halen waarbij
alle vier schijven plus dam van het bord
werden geslagen.
55. 19-13 8x19 56. 28-22 17x39
en toen ik het winnende 20-14 wilde
spelen om na 47x 9 vijf stukken van het
bord af te slaan, verzocht mijn
tegenstander mij vriendelijk om drie
schijven met de dam te slaan. Aiiiiiiiii.
Stijn Tuytel

Daar ging mijn mooie combinatie en het
was remise. Bij de analyse bleek dat wit toch had kunnen winnen door
55. 19-13 8x19 56. 28-23 19x39 57. 20-14 47x 9 58. 3x16
Al met al was het een gezellig toernooi dat goed was georganiseerd. Uiteindelijk
werd ik tweede met een +3 score. Mike werd eerste met een +5 score. Er moet
wel bij gezegd worden dat hier veel mazzel voor nodig was. Tegen Arjen en
Robert-Jan en Lex stond hij (erg) slecht, maar wist toch 9 punten uit deze
wedstrijden te halen i.p.v 3 punten. Jammer genoeg hoort mazzel ook bij het
damspel en moest ik genoegen nemen met een tweede plaats. Hans van der
Zwan en Robin Vogelaar hadden beide evenveel punten en moesten een barrage
spelen om een plaats in het NK. Robin Vogelaar won beide partijen, zodat de
uiteindelijke uitslag bekend was:
>>
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AUTOMOBIELBEDRIJF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BROCAR B.V.

punten
Mike Koopmanschap
17
Stijn Tuytel
13
Robin Vogelaar
11
Hans van der Zwan
11
Arjen Timmer
5
Robert-Jan van den Akker 5
Lex van den Hoeven
5
Rik van Baak
3

MIDDENHAVENSTRAAT 39 – IJMUIDEN
TEL. 0255-512235 FAX. 0255-537948

VEEL SCHERP GEPRIJSDE
OCCASIONS OP VOORRAAD

Onderhoud & reparatie alle merken
APK keuringen
Diesel roetmeting

ook voor alle autoschades
Stijn Tuytel

KORT BERICHTJE
VANUIT ARGENTINIË
Beste DCIJ-ers,
Zoals jullie weten heb ik me voor onbepaalde tijd gevestigd bij mijn vriendin in
Argentinië. Aan dammen wordt hier weinig gedaan, maar sommige woorden doen
me wel veel aan dammen denken. Direct op het vliegveld word je een remise
aangeboden, maar een remise in Argentinië is een taxi. Als je probeert uit te
leggen dat een van je hobby's dammen (damas) is, kan het op een andere manier
opgevat worden. Damas kan namelijk ook vrouw of minnares betekenen. Is voor
sommige mannen ook een leuke hobby... Er zijn hier geen damclubs, wel enkele
schaakclubs.
Ik ben nu druk bezig om de Spaanse taal onder de knie te krijgen. Misschien dat
ik volgend jaar een paar scholen kan interesseren om dammen als activiteit te
hebben. Wie weet kan ik dan een competitie opzetten hier en wordt dammen niet
opgevat als een kinderspelletje.
Tot zover dit korte bericht, ik hoop later met een langer verhaal te komen.
Groetjes vanuit Argentinië, Michael van Dieken.
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OUD WERELDKAMPIOEN EN
EX DCIJ-ER PIET ROOZENBURG
OVERLEDEN
In een ziekenhuis in Tiel is zondag
27 april op 78-jarige leeftijd de
damlegende
Piet
Roozenburg
overleden. Al voor de Tweede
Wereldoorlog, op 11-jarige leeftijd,
ontpopte Piet zich als een super
damtalent. In 1943, amper 18 jaar
oud, debuteerde hij in de strijd om het
persoonlijk
kampioenschap
van
Nederland
en
legde
bij
die
gelegenheid en passant beslag op de
titel. Vanaf dat moment was hij niet
meer weg te denken uit de damtop.
Direct na de oorlog lanceerde hij, in
een vriendschappelijke tweekamp
tegen ex wereldkampioen Benedictus
Springer, een op dat moment totaal
nieuw aanvalsysteem met de korte
vleugel dat toen als revolutionair
Piet Roozenburg
beschouwd kon worden.
Het naar hem genoemde Roozenburg-systeem veroorzaakte een totale
vernieuwing in de bestaande theorie van het damspel. Nog steeds geldt het
Rozenburg-systeem als een bijzonder moeilijk, fraai, agressief en theoretisch
onuitputtelijk systeem. De topspelers uit die tijd durfden nauwelijks in te gaan op
de vele complicaties die inherent waren aan deze speelwijze.
In 1948 veroverde hij in een dubbelrondig toernooi voor de eerste maal de
wereldtitel met een ongekende score van 19 overwinningen en slechts 3 remises.
Hij overklaste alle concurrenten. Twee jaar later verdedigde hij in een tweekamp
tegen R.C. Keller met succes zijn wereldtitel. In 1952 eindigde hij weer als eerste
in een W.K.-toernooi en prolongeerde daarmee zijn titel. In datzelfde jaar werd hij
lid van de Damclub IJmuiden. Met zijn spelkennis en zijn ongekend hoge scores
in het eerste tiental gaf hij de damclub nieuwe impulsen. D.C.IJ. behoorde weer
tot de vaderlandse topteams. Hijzelf sloeg in 1954 nog een aanval op de
wereldtitel af door gedecideerd van de Leidenaar Wim Huisman (16 – 8) te
winnen. In 1962 legde D.C.IJ. eindelijk, na 25 jaar weer beslag op het
kampioenschap van Nederland voor clubteams.
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Kort daarna verruilde Roozenburg zijn baan bij de Hoogovens voor een betrekking
in het oosten van het land. Vanaf dat moment ging hij zich weer volop mengen in
de strijd om het persoonlijk kampioenschap van Nederland. Na zijn nationale
successen in 1943, 1948, 1952 en 1954 pakte hij in 1962 de draad weer op en
volgden er vier titels op rij. Het toenmalige grote talent Ton Sijbrands wist hem in
1967 als eerste voor te blijven. De strijd op het mondiale vlak liet hij echter tot
grote teleurstelling van elke Nederlandse dammer aan zich voorbij gaan. Wel
toonde hij nadien zijn schier onuitputtelijke kwaliteiten aan in enkele internationale
toernooien en interlandwedstrijden tegen de dammers uit de Sovjet Unie…
Wat Piet Roozenburg de damwereld heeft nagelaten is naast het “Roozenburgsysteeem” een stortvloed aan publicaties en enkele prachtige damboeken. Zijn
opvattingen over de theorie van het damspel heeft hij in de L.O.I. cursussen in de
vijftiger jaren op bijzonder heldere wijze weten over te brengen op de cursisten.
De damwereld verliest met het verscheiden van Roozenburg een van haar
grootste zonen.

J. Apeldoorn

Roozenburg ondertekent als FMJD-president het
Contract voor de match Gantwarg-Wiersma.
Wim Jurg† ‘oud-DCIJ-er’ kijkt, als secretaris van de FMJD, toe.
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BEKERVIERTAL VERPULVERT IDV
Na een succesvol Noord Hollands bekertoernooi, waarin drie keer met 10-1 en
eenmaal met 8-2 werd gewonnen was het zaterdag 10 mei tijd voor het echte
werk. Kees, Marcel, Martin en Jesse mochten aantreden tegen de oude bekenden
(wie zijn in de damwereld eigenlijk geen oude bekenden) van IDV. In betere tijden
voor de Idoër damvereniging hebben wij ooit hun promotie naar de hoofdklasse
weten te verpesten. Tegenwoordig is de vereniging afgezakt naar de provinciale
hoofdklasse. Op papier waren wij dus een stuk sterker. Dit moet er echter altijd
nog uit komen. Zoals altijd was Kees als eerste klaar:
Nescio

Kees probeerde de winst te forceren:
1. 23-19 24-29? 2. 33x35 22x44
3. 19x 8! en zwart kan opgeven.
Wat Kees deed klopte echter niet
helemaal want na 23-19 speelt zwart
(13-18) waarna 19-13 verboden is door
(22-27). Wit moet dan dus 40-35
spelen met remise.
Marcel had bijna de combinatie van zijn
leven uit kunnen voeren:

K.Pippel

M. Kosters

Wit speelde hier 49-44 en verloor
dankzij zijn slechte stand maar als hij
39-34 had gespeeld was Marcel
minstens een maand in de hemel. De
tegenstander had dit natuurlijk niet
gezien.
1. 39-34 24-30!! 2. 35x24 19x39
3. 33x44A 17-21 4. 26x17 11x33
5. 38x29 14-20 6. 25x14 13-19
7. 14x23 12-17 8. 23x21 16x47
A.
4. 25x14 13-19

3. 43x34 14-20
5. 14x23 18x40
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Nescio2

Jesse mocht tegen M.Jouwsma en wist een erg goede stand te verkrijgen:
M. Jouwsma

Jesse meende dat wit nog een tempo
extra nodig had om te winnen en
probeerde dat af te dwingen met een
tegenstander in tijdnood:
1. 39-33 7-11!!
Alleen grootmeesters
spelers zouden deze zet
10 moet per se op zijn
voor remise, maar…
48. 36-31 26x48 49.
50. 23x 5

en zwakke
vinden. Schijf
plaats blijven
33-28 48x19

De zwartspeler had genoeg tijd over
gelaten voor normale zetten.
Damslagen en schijven pakken duurde echter te lang. De vlag viel en Jesse had
geluk. De eindstand is echter gemakkelijk remise te houden na (11-17). Er dreigt
dan (13-19) en (18-22) met remise. De enige manier om dit te voorkomen is
28-23, maar na (25-30) zal wit nooit meer winnen.
J. Bos

Martin kwam zeer slecht te staan, moest een damcombinatie toelaten maar zijn
tegenstander durfde geen risico te nemen om een winstpoging te ondernemen. Zo
mocht Martin in zijn handen knijpen met remise. De volgende tegenstander wordt
RDC.
IJmuiden
- IDV
J. Bos
- M.A. Jouwsma
3- 0
M. van Dijk
- H. Clasquin
1- 1
C. Pippel
- K. Bakker
3- 0
M. Kosters
- M. v. Gelderen
3- 0
10 - 1
J. Bos

Laatste nieuws! Zaterdag 17 mei moest IJmuiden in Huissen aantreden tegen
Rijnsburg. Helaas verloren we deze wedstrijd en zijn we voor dit seizoen
uitgeschakeld. Hierbij alvast de uitslagen van deze ontmoeting.
IJmuiden
M. Kosters
J Bos
M. van Dijk
S. Tuijtel

-

RDC
A. de Mooij
C. van Dusseldorp
R. Kromhout
A. Hogewoning
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0
0
1
3
4

-

3
3
1
0
7

EEN PAAR OPGAVEN VOOR DE JEUGD

Voor alle opgaven geldt:
Wit speelt en wint.

Wim Winter
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FEROZ WINT JEUGDTOERNOOI
BIJ DAMCLUB IJMUIDEN
Zondag 13 april:
Na een barrage tussen de 10 jarige Feroz Amirkhan en Shou-yi Wu werd het
maandelijkse jeugddamtoernooi bij Damclub IJmuiden gewonnen door Feroz.
Dit talent werd een jaar geleden ontdekt door damtrainer Elbert Holkamp en wist
na een zeer korte training al tweede te worden in het Kampioenschap van NoordHolland. Derde werd Jan-Maarten Koorn. De B-groep werd gewonnen door
Jasper Roelofs voor Bart Kruijenaar en Ingmar Visser. Ingmar komt gelukkig weer
terug na een mindere periode en Bart gaat steeds nadrukkelijker met de top mee
spelen.
Groep A

1. Feroz Amirkhan
2. Shou-Yi Wu
3. Jan-Maarten Koorn
Groep B

1. Jasper Roelofs
2. Bart Kruijenaar
3. Ingmar Visser
4. Jamie Riebeek
5. Thomas Perrels
Danissa Loocks

W
9
9
9

+
8
8
6

=
1
1
1

0
0
2

Pt
17
17
13

W
9
9
9
9
9
9

+
6
3
4
2
2
2

=
0
3
1
4
3
3

- Pt
3 12 5.Floris van der Steen
3 9 8.Nick Vrugt
4 9
Sven Prak
3 8 9.Michiel Kruijenaar
4 7 10.Pollien van Tongeren
4 7

W
9
9
9
9
9

+
3
3
2
2
1

=
1
0
2
1
1

5
6
5
6
7

Pt
7
6
6
5
3

Vlnr:
Jan-Maarten,
Shou-Yi,
Feroz,
Ingmar,
Bart,
Jasper

Wim Winter.
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ONDERLINGE COMPETITIE
EINDSTAND 2002-2003
1. Kees Pippel
2. Martin van Dijk
3. Stijn Tuytel
4. Marcel Kosters
5. Cees van der Vlis
6. Cees van der Steen
7. Albert Roelofs
8. Paul Smit
9. Rien Hühl
10. Jan Apeldoorn
11. Wim Winter
12. Leo Binkhorst
13. Piet Kok
14. Hans Kors
15. Henk von Grumbkow
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

GEM.
1651
1493
1271
1214
1155
1038
982
979
968
959
933
912
758
604
505

W
*19
22
28
27
28
28
21
26
21
25
20
23
21
31
23

1638
1175
1129
1075
1038
975
937
913
891
732
421

4
7
12
1
4
2
13
4
19
15
14

Ron Tielrooij
Jesse Bos
Michael van Dieken
Arjan van Roode
Nicole Schouten
Jet Kok
Koos de Vries
Gert Schol
Elbert Holkamp
Peter Pippel
Gerrit Rink

Periode kamp.
1e periode
2e periode
3e periode

Groep A+B
M. Kosters
M. van Dijk
C. van der Vlis

Groep C+D
C. v.d. Steen
P. Smit
A. Roelofs
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+
16
15
15
14
12
10
5
11
5
8
6
5
4
3
2

= 2 1
5 2
8 5
6 7
10 6
9 9
10 6
3 12
12 4
8 9
6 8
11 7
8 9
10 18
5 16

P
34
35
38
34
34
29
20
25
22
24
18
21
16
16
9

3
1 0
7
3
2 2
8
6
2 4
14
0
1 0
1
2
1 1
5
0
2 0
2
3
6 4
12
1
2 1
4
4
7 8
15
2
7 6
11
0
4 10
4
* exclusief 2 bardiensten
Groep E+D+F
St. Tuytel
J. Apeldoorn
P. Kok

VAD PAASDAMTOERNOOI 2003
Vorig jaar wist Marcel tijdens het Paastoernooi van VAD een daverend succes te
boeken door Nederlands studentenkampioen te worden. Geïnspireerd door die
prestatie meldden zich dit jaar drie studenten en een niet-student aan namens
IJmuiden. Hieronder volgt een beschrijving van het toernooi van alle deelnemers.
Frans Elzenga
Hij werd in de slottoespraak nog apart vernoemd omdat hij zo een goed en
verassend toernooi heeft gespeeld. Helaas telde het paastoernooi twee rondes te
veel voor Frans, waardoor hij uiteindelijk toch in de onderste regionen eindigde.
De 36e plaats met een score van 5 uit 7 was dan ook zeker onverdiend. Frans
presteerde vooral uitstekend tegen Afrikanen. In het begin van het toernooi moest
MI Leopold Sekongo er bijna aan geloven:
Wit is geheel overspeeld. De speler uit
Ivoorkust had echter het geluk dat
Frans een remisecombinatie toeliet:
1. .. - .. 20-24(?) 2. 35-30! 24x35
3. 34-29 23x43 4. 32x23 43x32
5. 37x19
en de remise is
onafwendbaar.Had Frans echter 13-18!
gespeeld dan was het maar de vraag of
Leopold de enige weg naar remise had
gevonden:
1. .. - .. 13-18! 2. 39-33 28x30
3. 35x15 9-14 4. 21-17!!
En hoe zwart nu ook slaat, steeds kan
wit met 38-33 en 32-28 doorbreken.
F. Elzenga

Lamine Dialeele

F. Elzenga

L. Sekongo
Een paar rondes later stond een andere
Afrikaan op het menu:
Wit staat afschuwelijk en stuurt aan op
een geweldige combinatie. Zwart mag
echter eerst zetten.
1. .. - .. 12-18 2. 47-42 8-12
3. 42-38 6-11 4. 34-29 23x34
5. 27-22 18x27 6. 32x21 26x17!
Hierop had wit niet gerekend, maar het
had voor de uitslag toch niets
uitgemaakt. Dialeele speelde nog 28-23
en stond na het slaan een schijfje
achter,
wat
Frans
overtuigend
afmaakte.
>>
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Één keer had Frans het moeilijk, dat
was tegen Eugene Caupain.

F. Elzenga

Caupain speelde hier 1. 33-29 waarna
de zwarte problemen opgelost zijn. Als
wit het echter op zijn scherpst had
gespeeld, dan had zwart alle zeilen bij
moeten zetten om nog een punt uit dit
duel te kunnen halen.
1. 37-32! 26-31 (anders 32-27)
2. 42-37 31x42 3. 38x47 18-22
4. 47-41 7-11 5. 41-36 11-17
6. 32-27 22x31 7. 36x27
en het lijkt of zwart gekraakt staat. Er is
E. Caupain
echter nog een miraculeuze redding
mogelijk:
7. .. - .. 23-29!! 8. 34x14 25x34 9. 14- 9 24-30 10. 35x24 34-40
11. 9- 3 40-44 12. 3x26 44-50
en de 4 om 1 stand levert slechts remise op, ondanks de witte dam.
Martin van Dijk
Mijn voorbereiding op het toernooi was niet ideaal. Ik was donderdag voor
aanvang van de eerste ronde de hele dag naar een symposium geweest van een
kennis van me. Hierdoor kwam ik redelijk vermoeid aan en had ik bovendien nog
een verkoudheid opgelopen van het heerlijk in het zonnetje zitten op een steiger
bij de lunch van hetzelfde symposium. De eerste drie rondes van het toernooi heb
ik dus niet optimaal achter het bord gezeten. Toch vielen de resultaten wel mee.
Dit fragment komt uit mijn eerste partij tegen
Martin van Dijk
Krijn ter Braake (Amstelland). Krijn had met wit
de ene na de andere hak genomen en ik was
iets te optimistisch wat naar voren gegaan
zonder versterking van mijn basisschijven:
.. - .. (18-23) 44-40 (20-24) 43-39 (3- 8)?
(nu laat ik een gat vallen in mijn lange vleugel,
waar wit op makkelijke wijze gebruik van
maakt),
39-34 (24-29) 27-22!
(wit dreigt de volgende zet met 32-27, waar
zwart geen verweer op heeft)
(16-21)
22x11 (6x17) 32-27! (21x32) 41-36 (32x41)
36x47 (23x32) 34x14.
Op dit moment ziet het er behoorlijk ongunstig
Krijn ter Braake
uit voor me. Toch weet ik nog remise te halen:
.. - .. (8-13) 35-30 (op andere zetten volgt de opmars van 17 naar 28, om
vervolgens schijf 19 af te ruilen)
(25x34) 40x29 (32-37) 29-23 (17-21)
23-19? (23-18 geeft naar mijn idee veel betere kansen) (13x24) 14 -9 (2- 8)
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Vanaf nu had ik het gevoel dat ik wel met remise
weg zou komen. Wits sterkste zet hier is volgens
mij 9- 3, waarop ik met (37-41) plak en een
schijf achter kom. Wit vervolgde echter met
9- 4 en nu kon ik vervolgen met
(21-26!)
4-18 (26-31) 18x36 (37-41) en na een paar
pogingen van wit om nog een schijfje te
veroveren, kon ik makkelijk remise maken.
De ochtend daarop mocht ik aantreden tegen de
regerend studentenkampioen, Marcel dus. De
analyse van deze partij laat ik aan Marcel over.
Er moet vast ergens winst te vinden zijn, maar
Marcel wist uiteindelijk een tweede dam te
halen, waardoor ik met remise genoegen moest
nemen. Inderdaad, en daar laten we het maar bij
Martin  (Marcel).

Martin van Dijk

Krijn ter Braake

’s Avonds mocht ik aantreden tegen Maikel Palmans (Hijken/DTC). Dit (voor mij)
nog redelijk onbekende talent is net 16 geworden en een paar weken na dit
toernooi wist hij zich te plaatsen voor de finale van het NK aspiranten (evenals
onze eigen Stijn). In dit toernooi kwam hij uiteindelijk tot één winstpartij en zes
remisepartijen en bij het sneldammen op zaterdagavond wist hij zelfs door te
dringen tot de finale (door onder andere Kees Thijssen en Leopold Sekongo
achter zich te laten). Het werd een heel interessante partij, waarbij mijn
(optische?) voordeel omgezet werd in een nadelige stand. Maikel was gelukkig zo
aardig om iets te vroeg remise aan te bieden. Een fragment:
Maikel Palmans

Maikel antwoordde met zwart met (16-21).
Dit lijkt mij de enige goede zet, aangezien:


(7-11?) 34-29! (23x34) 43-38
(34x32)
37x6 (26x37) 41x21
(16x27)
W+
(12-17)? 34-29! (23x34) 43-38

(34x32) 37x28 (26x37) 41x 1 W+
(23-28) 25-20 (14x25) 37-32

(27x40) 39-34 (40x29) 49-44
(25x34) 43-38 (26x37) 41x 3.
Misschien wel heel erg duur, maar wit dreigt
daarna waarschijnlijk met 3-25, om zo de
aanval in te zetten op de twee voorste schijven
Martin van Dijk
van zwart.Na de partijzet kwam ik behoorlijk onder druk te staan.
>>
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In de vierde ronde op zaterdag mocht ik
aantreden tegen Lamine Dialeele (Hiltex 2). Ik
herinnerde me de nederlagen van IJmuidenaren
tegen hem de afgelopen jaren en besloot
verdedigend te gaan spelen. Eigenlijk liep het
niet echt, maar op het moment dat ik weer wat
hoop kreeg, kreeg ik ook meteen de overwinning
cadeau. Wit speelde in het diagram 48-43????
en hij kon meteen opgeven. Na deze vreselijke
blunder kwam Dialeele er niet meer bovenop.
Hierna verloor hij nog van Herman van
Westerloo en Frans Elzenga en besloot hij de
laatste ronde helemaal niet meer te komen.

Martin van Dijk

Lamine Dialeele
Leeroy Langerak
Na dit mazzeltje leek ik door te kunnen stomen
naar de subtop van het klassement. Eerst moest
er echter van Leeroy Langerak (Angarde
Informatica) gewonnen worden. Ik hield helaas
de hiernaast afgebeelde stand over. Misschien
vindt een damprogramma een winst voor wit,
maar ik heb zelf de winst nog niet gevonden.
Martin van Dijk

Martin van Dijk
’s Avonds moest ik tegen Peter Hoogteijling, die
vooraf eigenlijk favoriet was voor de
studententitel. Na zijn verliespartij tegen Jesse in
de eerste ronde, kwam hij nog goed terug. Ik
was één van zijn slachtoffers, waardoor ik het
kleine beetje hoop op de studententitel kon laten
varen. Ik speelde hier (13-19??), waarop een
dam op bezet veld
volgde:
37-31! (26x28) 27-22 (18x27)
29x 7 ( 2x11) 38-33 (28x30) 35x 2
W+.
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Peter Hoogteijling

Mari van Ballegooijen

Tenslotte mocht ik aantreden tegen de man, die
bij aankomst in het café zich aan iedereen
voorstelde en volgens
Frans Elzenga schrok toen ik zei dat ik hem nog
goed kende: Mari van Ballegooijen. Oud-NKfinalist, maar nooit overtuigend in zijn partijen
tegen mij. Na een leuke opening nam ik teveel
risico (zie hiernaast):

Ik speelde
23-19, aangezien ik via
35-30 Vast loop en 34-30 niet kan vanwege
(17-22) 28x17 (11x22) met de dreiging
(26-31) en (22-28). Als ik vervolgens 32-28
Martin van Dijk
speel, lijkt zwart via (20-25) een schijf te winnen,
maar niets is minder waar:
28x17 (12x21)!? 23x12 (25x23) 12- 7! (2x11) 33-28 (23x32) 38x 7 gaf mijn
tegenstander na afloop aan. Nu moest ik na een aantal zetten een schijf
inleveren, maar dankzij de enorme compensatie win ik zelfs nog. Ik zou graag de
hele partij hier willen plaatsen, maar gezien het feit dat de meeste mensen niet
verder dan een stuk of vijf zetten kijken, heeft dit weinig zin. De liefhebbers
kunnen de partij terugvinden in Turbo Dambase.
Volgend jaar zijn de meeste andere studenten hopelijk geen student meer (Marcel
en Jesse weten dus wat hun te doen staat!!) en dan ga ik het maar weer opnieuw
proberen om studentenkampioen te worden.

Marcel Kosters

Paul Wijninga

Marcel Kosters
Stand na
42. 39-34
Hier dacht ik 2 dingen.
1. Ik ga winnen en
2. Is dit niet zo’n bekende klassieke
middenspelstand, genoemd naar
de één of andere illustere
grootmeester uit de jaren twintig
van de vorige eeuw?
Gedachte 1 kwam uit, hoewel ik, als ik
nu nog eens kijk, absoluut niet
gewonnen lijk te staan na 25-20 of
36-31. Gedachte 2 klopte niet
helemaal, maar de stand is wel vier
keer eerder voorgekomen. Slechts een
keer werd de weg naar remise
gevonden.
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Ik speelde
42. .. - .. 10-15 en keek – net als mijn tegenstander niet naar 25-20 of 36-31. Zelfs 34-29 levert nog remise op. Eerst de partij:
43. 27-22 18x27 44. 34-29 23x34 45. 30x39 12-18 46. 28-22 27-31
47. 36x27 18-23 48. 33-28 23-29 49. 28-23 19x17 50. 27-22 17x28
51. 32x34 21-27 52. 39-33 13-19 53. 33-28 16-21 en zwart gaf op.
Zowel 36-31, 25-20 als 34-29 waren echter goed genoeg voor remise. Als
eerste 36-31:
43. 36-31 15-20A 44. 34-29 23x34 45. 30x39 18-23 46. 28-22! 23-28
47. 32x23 21x34 48. 22-17 19x39 49. 17x10 en wit ontsnapt.
A 43. .. - .. 12-17 44. 34-29 23x34 45. 30x39 17-22
28x17 21x12 46. 33-28 18-23 47. 27-22
en wit staat niet meer slechter.
De remise met 25-20 is makkelijker te vinden:
43. 25-20 14x25 44. 28-22 en zwart moet zijn schijfje terug geven. Het lijkt
of 12-17 nog kansen oplevert, maar dat valt erg tegen. En ook
43. 34-29 levert dus remise op:
43. .. - .. 23x34 44. 30x39 18-23
45. 28-22!! 12-18 46. 33-28 23-29 47. 28-23 19x28 48. 32x34.
Stand na:
28. 30-24 19x30
29. 35x24 Wit wilde in zijn partijopzet
duidelijk te veel en heeft inmiddels al
compleet verloren gestaan. Zwart
benutte zijn kans echter niet. (14-19)
zal zwart hier niet graag spelen door de
dam met 33-29 29-24 34-29 38-32
etc.

Bé Eggens

Wat de stand na 14-20 precies waard is
durf ik niet te zeggen, te ingewikkeld
voor mij. Gelukkig speelde Bé
29. .. - .. 8-12? zodat ik een
concreet combinatietje mocht uitvoeren:
Marcel Kosters
30. 34-30 25x34 31. 39x30 28x48 32. 49-44 48x25 33. 44-39 25x32
34. 37x10 met 13 zetten later winst.
In de laatste ronde remiseerde ik met Kees Thijssen. Jesse passeerde me op
weerstandspunten door WK ganger Leopold Sekongo voor de tweede (!) keer te
declasseren (vorig jaar won hij met een mooie omsingeling van deze zelfde
Sekongo in Bunschoten). Als regerend studentenkampioen werd ik wel een beetje
moedeloos van mijn zware loting de laatste ronde. Zeker toen Arjen de Mooij een
snelle en mooie zege op grootmeester John van den Borst boekte. Zelfs als ik –
met wat voor dommengeluk dan ook – van Thijssen zou winnen, kon ik
titelprolongatie vergeten door een lagere weerstand. De Mooij is kortom de meer
dan terechte nieuwe studentenkampioen. Omdat ik nog niet zo veel punten heb
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gehaald tegen Nederlandse kampioenen, WK gangers en toernooiwinnaars, volgt
hieronder toch maar de notatie van mijn partij tegen Kees Thijssen.
Kees Thijssen – Marcel Kosters 1-1 1.55 / 1.57
1. 31-26 19-23 2. 36-31 14-19 3. 41-36 10-14 4. 46-41 5-10
5. 31-27 20-24 6. 36-31 14-20 7. 33-28 10-14 8. 41-36 17-21
9. 26x17 11x33 10. 39x28 7-11 11. 44-39 12-17 12. 28-22 17x28
13. 27-21 16x27 14. 31x33 24-29 15. 33x24 20x29 16. 47-41 8-12
17. 32-28 23x32 18. 37x28 19-24 19. 34x23 18x29 20. 41-37 14-20
21. 39-33 20-25 22. 50-44 24-30 23. 35x24 29x20 24. 44-39 20-24
25. 37-32 13-18 26. 39-34 9-13 27. 43-39 13-19 28. 42-37 18-23
29. 48-43 3- 9 30. 49-44 2- 8 31. 40-35 8-13 32. 44-40
Kees vond dit het belangrijkste moment in de partij en was helemaal niet
tevreden over het gespeelde 44-40. Achteraf had hij deze zet liever vervangen
door 37-31 en later 34-30. Inderdaad moet zwart dan op zijn tellen passen,
met name door Coupe Royal dreigingen, maar na uitvoerige analyse moesten
we toch concluderen dat ook deze variant niet meer dan een gelijkwaardige
remise zou opleveren. Maar – in tegenstelling tot de partij – kan zwart veel
eerder misgrijpen en was het achterwege laten van 44-40 vanuit tactisch
oogpunt dus verreweg superieur.
32. .. - .. 13-18 33. 28-22 18x27 34. 32x21 23-28 35. 33x22 11-17
36. 22x11 6x26 37. 36-31 9-13 38. 38-32 13-18 39. 32-28 4- 9
40. 31-27 1- 7 41. 34-30 25x34 42. 40x20 15x24 43. 45-40 18-23
44. 37-32 7-11 45. 40-34 11-16 46. 43-38 9-14 47. 34-30 12-17
48. 38-33 23-29 49. 28-23 en ik moest in remise berusten.

Jesse Bos
Het was Marcel dus gelukt om op 9
punten te eindigen. Vorig jaar was dit
genoeg om studentenkampioen te
worden. Dit jaar was de concurrentie
feller.
Ook
clubgenoten
waren
concurrent. Jesse begon het toernooi
met een belangrijke overwinning op
favoriet Peter Hoogteijling.
Zwart bood in deze stand remise aan.
Ik was al niet van plan om dat aan te
nemen, maar toen ik mij nog extra in
deze stand ging verdiepen, vond ik een
overtuigend winstplan.

P. Hoogteijling

J. Bos
1. 33-29! 14-20 2. 35-30 13-18 3. 39-34 18-22 4. 36-31 20-25
5. 29-24 19-23 6. 24-19! 23x14 7. 30-24
en zwart kan inpakken, ondanks zijn schijfje extra.
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De tweede ronde mocht ik tegen de andere student die de eerste ronde een
overwinning wist te boeken: Arjen de Mooij. In een rommelig duel waarbij de
nederlaag wel heel dichtbij kwam liet Arjen zich verassen door een tactisch grapje
en kwam heel slecht te staan:
J. Bos

A. de Mooij

Arjan had hier enorme tijdnood en ik liet
me er een beetje door meeslepen…
1. .. - .. 16-21 2. 22-17 21-27?
Zwart had het wel goed berekend, maar
waarom de zetten in deze volgorde
gespeeld moesten worden blijft een
raadsel van de geest. Gewoon 12-18
leverde
schijf
en
waarschijnlijk
partijwinst op.
3. 32x21! 23x41 4. 36x47 26-31
5. 17x 8 13x 2 6. 21-17 2- 7
7. 47-41 4- 9 8. 25-20 14x34
9. 15-10 hier was de tijdnoodfase.
over, en de partij ook want er werd tot
remise besloten.

In de dagen hierna lukte het niet om winstkansen te creëren. Pas de beruchte
zondag zorgde weer voor ontwikkelingen. Na een uitputtend feest op
zaterdagavond wilde het niet meer lukken en werd eenvoudig van Steven Wijker
verloren. ´s Avonds werd door meer mazzel dan wijsheid de opmars van Frans
Elzenga gestuit. Met nog een ronde te gaan waren inmiddels veel studenten
langszij gekomen. Marcel, Peter en Arjen stonden op 8 punten. Ik had wel een
hogere weerstand. Er moest dus gewonnen worden de laatste ronde. Dan
mochten Marcel en Peter niet winnen, maar die moesten tegen Thijssen en
Goedemoed. Dat leek ook haalbaar. Alleen Arjan moest verliezen van John van
den Borst. Kortom, er was nog hoop met het ingaan van de laatste ronde. Mijn
vriend (het zal wel niet wederzijds zijn) Leopold Sekongo moest even ingepakt
worden.
De partij leek lange tijd een bloedeloze remise te worden, totdat Leopold zich liet
verassen door een vastloopdreiging. Nadat hij het eindspel ook niet op zijn
scherpst speelde kwam de volgende stand op het bord:

-32-

Dit eindspel zal wel makkelijk winnen,
maar de Afrikaan hielp nog een handje:
1. .. - .. 48-43 2. 1-40 35x44
3. 50x48 24-29 4. 48-43 29-34
5. 26-21 34-40 6. 43-39 40-45
7. 21-17 45-50 8. 39-33 50x28
9. 22x33
Uit.

L. Sekongo

Dit was een van de eerste partijen die
uit was. Ondertussen was het wel
duidelijk
dat
Marcel
en
Peter
Hoogteijling niet tot winst zouden
komen. Alleen de ontwikkelingen aan
het bord van Arjen de Mooij waren
zorgwekkend.

J. Bos

Arjen de Mooij
Toen Arjen twee jaar geleden juniorenkampioen van Nederland werd deed
iedereen nog laatdunkend over de speelsterkte van de Rijnsburger. Tijdens het
Paastoernooi liet hij echter zien dat er met zijn speelsterkte niets mis is. Nadat hij
3 punten uit de studentenduels had gehaald, werden Luciën Leerdam en Mari van
Ballegooijen vakkundig ingepakt. Door zijn slechte tijdverdeling wist hij echter nog
een nul te scoren tegen Tjalling Goedemoed. Met ingang van de laatste ronde
was hij favoriet voor het studentenkampioenschap van Nederland. Remise was
waarschijnlijk voldoende voor de titel, maar Arjen speelt altijd voor de winst en
wist tegen grootmeester John van den Borst een zeer goede stand te bereiken:
J. van de Borst

A. de Mooij
3. .. - .. 14-19? 4. 33-29 25x14
7. 49-44 23x34 8. 43-39 34x32

In deze Kellerstand besluit wit tot een
fraai ogend ruiltje:
1. 24-19! 13x24 2. 29x20
De schijfwinst met (14-19) is niet
toegestaan door 33-29 (25x14) 39-33
(28x30) en 40-35 met dam.
2. .. - .. 8-13 3. 40-35
nu dreigt 15-10 en 34-30 met
doorbraak. Zwart zou dus iets als
(13-19) moeten spelen waarna hij aan
de genade van de witspeler is
overgeleverd. Wit was echter al in
enorme tijdnood geraakt en ging direct
de fout in.
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5. 39-33 28x30 6. 35x24 19x30
9. 37x10 en wit gaf het op.

Door deze zege werd Arjan zelfs nog derde in het normale toernooi. Tweede werd
Tjalling Goedemoed en winnaar werd Nederlands kampioen Kees Thijssen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
15.
36.

De eindstand:
K. Thijssen
T. Goedemoed
A. de Mooij
B. van Straten
J. van de Borst
J. Bos
A. Ottink
P. Hoogteijling
M. Kosters
K. van den Bosch
M. van Dijk
F. Elzenga

PNT
7- 11
7- 10
7- 10
7- 9
7- 9
7- 9
7- 9
7- 9
7- 9
7- 9
7- 8
7- 5

WP
54
59
56
59
58
54
53
53
53
51
50
44

SB
80
80
74
74
70
68
69
63
61
62
50
25

Martin van Dijk / Marcel Kosters / Jesse Bos
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A. BEENHAKKER B.V.
Wand- en vloertegels
Handvorm stenen
Gipsplaten

Betonwaren
Stukadoorsmaterialen
Dakbedekking

PVC-Buizen (WAVIN Dealer)
Isolatiematerialen

Bezorgen door heel Noord-Nederland
Regelmatig interessante tegelaanbiedingen
Dokweg 36 – 1976 CA IJmuiden Tel. 0255 – 514010
Zaterdags geopend van 9.00 tot 15.00 uur
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DRUK BEZOCHT
Eerste plaats voor Sebastiaan van Westerop,
Cor Dekker, Paul Smit, Arend Boer en Jan Apeldoorn
Op Goede Vrijdag 10 april 2003 organiseerden schaakclub Kijk Uit en damclub
IJmuiden
voor
de
vierde
keer
in
successie
het
populaire
snelschaakdampaastoernooi. Dit keer hadden zich 40(!) schakers en dammers
aangemeld voor de jacht op de paaseieren. Gemengde teams van 2 dammers en
2 schakers speelden (dammers tegen dammers, schakers tegen schakers)
vluggerpartijtjes van 5 minuten per persoon per partij. Alle teams wonnen eieren
maar de teams die de meeste punten vergaarden gingen met de meeste eieren
naar huis. Voor de meest opmerkelijke prestaties waren er extra prijzen in de
vorm van alcoholische dranken.
Kijk Uit had ook nog enkele schakers van de zustervereniging de Wijker Toren uit
Beverwijk uitgenodigd. Die lieten zich in de loop van de wedstrijd niet onbetuigd.
Schaker Jan Geus was bereid als dammer uit te komen maar besloot na 6
opeenvolgende nullen over te schakelen op het schaken.
Er werd weer heel wat afgelachen om de vele blunders die op de borden te zien
waren. Dat schaken en dammen op sommige regels toch fundamenteel van
elkaar verschillen bleek ook nu weer. Zo verbaasden sommige dammers zich
erover dat twee schakers in hun partij maar door bleven spelen terwijl wit slechts
zijn koning nog had en zwart een bord vol stukken. Wit speelde op pat hetgeen in
de schakerswereld een remise oplevert. In de damwereld echter verliést degene
die pat staat. Dat merkte ook Jan Geus in zijn dampartij tegen Piet Kok waar Jan
pat stond. In plaats van de gehoopte remise bleef hij met lege handen staan.

Piet Kok in gedachten verzonken

De schakers stonden af en toe verbaasd
te kijken naar sommige dammers die
handen vol schijven weggaven. Die
offers waren echter de inleiding voor
fraaie combinaties waarbij alle geofferde
schijven in veelvoud terugverdiend
werden. Zo ook in de partij tussen Stijn
Tuytel en Albert Roelofs waar
laatstgenoemde in een mum van tijd
nagenoeg al zijn schijven van het bord
zag verdwijnen waarna hij kon opgeven.
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Na afloop van de gezellige avond kon
de balans opgemaakt worden. Winnaar
werd het team Dekker/van Westerop
bestaande
uit
Sebastiaan
van
Westerop, Cor Dekker, Paul Smit, Arend
Boer en Jan Apeldoorn. Paul Smit
behaalde slechts één half puntje maar
de andere teamleden compenseerden
dat ruimschoots.
De toernooi jury
berekent de einduitslag

De prijzen voor de beste individuele
prestatie gingen naar: 1e bord Cor
Dekker met een 100% score, 2e bord
Stijn Tuytel met 7 punten uit 9 partijen,
3e bord Henk van Nieuwenhuizen/Hans
Wijdoogen beiden met 6½ punt en 4e
bord Jan Apeldoorn met 7 punten uit 9
partijen.
Topscorer bij de dammers
Stijn Tuytel kiest het bier als prijs

De aanmoedigingsprijzen, ook wel
poedelprijzen
genoemd,
werden
"gewonnen" door Andries Visser die
geen enkel punt wist te scoren en Paul
Smit die slechts één remise wist te
halen.

Damtopscorer Jan Apeldoorn met
zijn prijs. Naast hem schaker Willem
Dekker (zonder prijs).
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Gedetailleerde uitslagen:
Pl. Team
1 2 3 4 5 6
1. Team van Westerop/Dekker
2 1 1 2 1
2. Team Hamersma
0
0 2 1 2
3. Team Olivier
1 2
0 2 1
4. Team van ’t Veen
1 0 2
0 2
5. Team Kunst/Buijck
0 1 0 2
0
6. Team Visser
1 0 1 0 2
7. Team Koelemij
2 0 1 0 0 0
8. Team Buis
1 0 2 1 1 1
9. Team van Nieuwenhuizen
0 2 1 2 0 0
10. Team Kruijff
0 0 0 0 0 2

7
0
2
1
2
2
2
0
0
0

8
1
2
0
1
1
1
2
1
0

9 10 BP Punt
2 2 20½ 12
0 2 20½ 11
1 2 20 10
0 2 18½ 10
2 2 18½ 10
2 0 18½ 9
2 2 18
9
1 2 16½ 9
0 16
6
2
13½ 4

Individuele scores:
1. Team van Westerop/Dekker
20,5
TS 1e bord
Cor Dekker
6
Sebastiaan van Westerop
2
Poedelprijs
Paul Smit
0,5
Arend Boer
4,5
TS 4e bord
Jan Apeldoorn
7,5

-

36 60%
6 100%
3 67%
9
6%
9 50%
9 83%

6. Team Visser
Andries Visser
Stijn Tuytel
Jan Jansen
Koos de Vries

2. Team Hamersma
Peter Hamersma
Joop Wind
Eef Hessels
Peter Pippel

20,5
7
3,5
4
6

-

36
9
9
9
9

60%
78%
39%
44%
67%

3. Team Olivier
Harry Olivier
Kees Pippel
TS 3e
Henk van Nieuwenhuizen
Nicole Schouten

20
4
6,5
6,5
3

-

36
9
9
9
9

4. Team van ’t Veen
Ger van ’t Veen
Cees van der Vlis
Jan Bontenbal
Henk van Grumbkow

18,5
5,5
5
4
4

-

5. Team Kunst/Buijck
André Kunst
Frank Buijck
Cees van der Steen
Hans Wijdoogen
Rinus Hühl

18,5
3,5
1,5
3,5
6,5
3,5

-

bord

TS 3e bord

18,5
0
bord
7
4,5
7

- 36
- 9
- 9
- 9
- 9

51%
0%
78%
50%
78%

7. Team Koelemij
Sinclair Koelemij
Albert Roelofs
Maarten Gouda
Piet Kok

18
6,5
5
1,5
5

- 36
- 9
- 9
- 9
- 9

50%
72%
56%
17%
56%

56%
44%
72%
72%
33%

8. Team Buis
Johan Buis
Wim Winter
Willem Dekker
Hans Kors

16,5
3,5
5
5,5
2,5

- 36
- 9
- 9
- 9
- 9

46%
39%
56%
61%
28%

36
9
9
9
9

51%
61%
56%
44%
44%

9. Team van Nieuwenhuizen
Peter van Nieuwenhuizen
Jack van Buuren
Patrick de Koning

16
3,5
5
3

- 36
- 9
- 9
- 9

44%
39%
56%
33%

36
5
4
9
9
9

51%
70%
38%
39%
72%
39%

10. Team Kruijff
Dick Kruijff
Jacqueline Schouten
Jan Geus (schaken)
Jan Geus (dammen)

Poedelprijs
TS 2e

Geen deelnemer

Geen deelnemer

4,5

13,5
2
4
3
0
4,5

-

9

50%

- 36
38%
- 9
22%
- 9
44%
- 3 100%
- 6
0%
-

9

50%

Bron: http://www.schaakclubkijkuit.nl
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UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL
In 1935 vierde D.C.IJ. haar 10-jarig bestaan. De ambitieuze damclub kon hier
natuurlijk niet zonder meer aan voorbij gaan. Er werd een feestavond
georganiseerd in een bovenzaal van “Hotel no.1” waar bijna alle leden aanwezig
waren. Nijvere vrouwenhanden hadden van zwart wit geblokt papier dat veel weg
had van een dambordmotief, voor de heren hoge hoeden en petten en voor de
dames mutsjes en schortjes gemaakt. Het werd een gezellig feest waarover nog
lang werd nagepraat.
De club had in het eerste decennium een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt.
Het ledental groeide gestaag. Ruim vijftig leden kende de club en dit aantal zou in
de jaren die volgden nog spectaculair groeien. Maar naast de kwantiteit nam ook
de kwaliteit toe. Baris Dukel had een jaar eerder de meestertitel behaald en Puk
Ligthart, Kees Suyk, Henk Laros, Piet Leyte en Henk de Boer waren druk doende
dat voorbeeld te volgen. Om het spelpeil op te voeren nodigde het bestuur Jack
de Haas uit voor een avondvullende causerie. De oude meester die rond 1900
grote bekendheid verwierf door zijn matches om de wereldtitel tegen de
legendarische Isodore Weis en de Franse kampioen dr. Molimard gold nog altijd
als een autoriteit in de damwereld. Het mondde uit in een ware damhappening
waar de massaal opgekomen leden van genoten. Met talloze praktische tips
toonde De Haas aan dat door studie en veel spelen het spelpeil opgevoerd kan
worden.
In zijn wekelijkse rubriek voor de “IJmuider Courant” liet Dukel een drietal
fragmenten zien die door De Haas waren behandeld.

DIAGRAM 1

DIAGRAM 2
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Voor alle drie de fragmenten geldt:
Wit speelt en wint.
De eerste twee behelzen een forcing.
Het derde diagram is een eindspel dat
van nut kan zijn in het praktische spel.
De oplossingen moet u zelf zoveel
mogelijk proberen te vinden. Komt u er
niet uit dan staan ze elders in dit
nummer.
DIAGRAM 3

Jan Apeldoorn
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EEN SPANNENDE PARTIJ
Dit jaar is mijn deelname aan de onderlinge competitie marginaal geweest. Die
paar partijen die ik heb meegespeeld waren ook nog eens abominabel slecht. In
totaal denk ik dat ik tot vrijdag 12 april slechts één goede partij heb gespeeld
(remise tegen Koos, hij schept er nog over op). Maar op 12 april had ik er weer
eens echt zin in. Paul Smit was de tegenstander en samen wisten we er een
heerlijk partijtje van te maken.
1.
5.
9.
13.

32-28 17-22 2. 28x17
34-30 11-17 6. 31-26
40-34 20-25 10. 44-40
30-24 4-10 14. 38-33

12x21 3. 37-32 7-12 4. 41-37 1- 7
21-27 7. 32x21 16x27 8. 46-41 7-11
15-20 11. 50-44 19-23 12. 33-29 10-15
17-22 15. 37-31 23-28
J. Bos
Paul dacht tijdens de partij dat hij
superieur stond. Na afloop lukte het om
Paul van het tegendeel te overtuigen.
Onterecht echter…
In de diagramstand kan wit
forceren:
16. 43-38! 11-17 17. 41-37
18. 38-32 27x38 19. 24-19
20. 31-27 22x31 21. 33x22
22. 42x22 31x42 23. 48x37
24. 29x16

winst
6-11
14x23
17x28
18x27

P. Smit
Paul en ik hadden geen enkel idee van dit soort varianten en in het land der
blinden vervolgden we met de zetten die we wel konden berekenen.
16. 42-38 11-17 17. 41-37 6-11 18. 48-42 2- 7 19. 35-30
J. Bos
Ik had hier een offer berekend, maar ik
kon het aantal varianten niet meer
overzien. Paul kon het gelukkig ook
niet. Het offer is niet gedwongen,
(18-23) kan ook nog.
19. .. - .. 27-32!? 20. 38x27 11-16
Ik ging ervan uit dat dammetjes met
37-32 niet goed waren. Er was echter
een combinatie die een voordelig
macro eindspel voor wit oplevert:
P. Smit
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21. 27-21 16x27 22. 24-19 13x35 23. 37-32 28x48 24. 33-28 22x24
25. 31x 4 3- 8 26. 4x31 8-13 27. 31x 4 48-37
Het lijkt erop dat zwart nog fel van zich af kan bijten ondanks een schijf minder.
Paul gaf echter zijn plusschijfje weer braaf terug. Inmiddels begon de tijd toch
wel te dringen…
21. 27-21 16x27 22. 42-38? 18-23 23. 29x18 12x23 24. 33-29 13-18
25. 38-32 27x38 26. 43x32 9-13
Het is weer tijd voor een nieuw
diagram.

J. Bos

Hier dacht ik dat ik gewonnen moest
staan. Zeker na de volgende twee
zetten van wit. Die blijken echter
helemaal zo slecht nog niet te zijn.
Door deze zetten moet zwart formaties
verbreken.
27. 40-35 14-19 28. 44-40 7-11
29. 47-42 11-16?
Een rare fout. Ik had de partijvariant
berekend, maar had hier nog niet
gezien dat wit naar dam kon. Deze
P. Smit
schijf had op zijn plaats moeten blijven
staan. Hoe groot het zwarte voordeel dan is, is moeilijk te zeggen. Feit is wel dat
wit weer remise in handen heeft. De beste variant om het zwarte voordeel te
verzilveren is denk ik:
29. .. - .. 10-14 30. 49-43 8-12 31. 43-38 5-10 32. 38-33 22-27
33. 32x21 3- 9 34. 33x22 18x16 35. 29x 7 11x 2 36. 31-27 20x29
37. 34x23 25x43 38. 37-31 19x28 39. 27-21 16x27 40. 31x11
En zwart gaat met een schijf extra het eindspel in.
J. Bos
30. 49-43 8-12 31. 43-38 3- 8
32. 31-27 22x31 33. 36x27 17-21
34. 26x17 12x21 35. 38-33
Zie diagram hiernaast:
Het lijkt of zwart het nu wel voor elkaar
heeft. Dat valt dus vies tegen. Het
damzetje lokt :
35. .. - .. 21-26 36. 33x22 16-21
37. 27x16 18x47 38. 29x 9 20x29
39. 34x14 25x43 40. 37-31 10x19
41. 9- 3 26x37 42. 3x13
en wit gaat nog winnen.
P. Smit
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Inmiddels had ik wel begrepen dat de partijvariant ook niet geweldig was.
35. .. - .. 8-12 36. 33x22 23-28 37. 32x14 21x41 38. 39-33 20x 9
39. 33-28 18x27 40. 42-37 41x23 41. 29x 7
De kruitdampen zijn opgetrokken. Zwart staat een schijf voor en het lijkt of de
witte ‘korte vleugel opsluiting’ zwak is. Wit heeft echter genoeg tijd om alles op tijd
te ontwikkelen. Het kansrijkst is misschien nog om meteen naar dam te proberen
te lopen, maar winst lijkt uitgesloten. Paul maakte echter door de druk van de klok
een fout die hem meteen de partij kostte. Het einde van de partij is zonder
commentaar.
41. .. - .. 13-18 42. 24-19 10-14 43. 19x10 15x 4 44. 7- 2 27-31
45. 2-24 31-36 46. 24-47 18-22 47. 30-24 22-28 48. 34-29? 36-41
49. 47x36 9-13 50. 36x 9 4x13 51. 29-23 28x30 52. 35x24 16-21
53. 40-34 21-27 54. 34-29 27-32 55. 29-23 5-10
en wit gaf het op. Zo werd ik “KONING EENOOG”.
J.Bos

PSV – DCIJ 1
Ronde 6, datum 30 november 2002. Uitslag 9-18
Marcel speelde tegen Fred Passchier.
Fred kende ik nog goed uit het verleden
toen we nog meededen aan het
Jeugdkampioenschap van Nederland.
Een aardige knaap waar ik het altijd
goed mee kon vinden.
Zwart speelde (21-26) en Marcel was
meteen klaar door 27-21 en 28-23.

Passchier

Winter

Marcel
3-0
Mijn tegenstander speelde 47-42 en ik
was ook gelijk klaar door (21-27) en
(24-30). Toch wel prettig als je nog
helemaal naar huis moet rijden uit
Eindhoven.
Greveraars
0-3
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Bij Jesse werd het evenwicht niet
verbroken, remise en bij Cees van de
Vlis ook niet. Stijn liet zich op simpele
wijze in de maling nemen. Ik ga er maar
vanuit dat Stijn in tijdnood zat. Kees
Pippel won op eenvoudige wijze in een
pure remisestand. De tegenstander
raakte blijkbaar de draad kwijt.

Michael

Michael won in deze stand door het
verrassende (25-30) 34x25 (28-32)
38x27 en (18-22). Een spannende
partij trouwens.
Arts
0-3
Joop werd inmiddels ook remise. Hans Kors speelde voor het eerst mee in het
eerste, maar dat was nog te hoog gegrepen. Hoewel, na 4 uur spelen had Hans
de remise voor het oprapen
Brouns
Hans speelt 32-28 (23x32) 34x21
( 4-22) en zwart wint, maar als Hans
eerst 26-21! had gegeven en daarna
32-28 was het natuurlijk gewoon remise
geworden en had je niet bij de
technisch directeur hoeven komen.
En als laatste won Martin:
Verboven

Hans Kors
0-3
Zwart speelt (27-31) en na 39-33 wist
wit keurig te winnen. Maar zwart moet
natuurlijk geen (27-31) spelen, maar
(13-18). Zie de volgende variant:
(13-18)
19x28 (25-30)
23-19 (35-40)
19-14 (27-31)

24-19 (18-23)
28-23 (30-35)
39-34 (40x29)
met remise.

Martin
3-0
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DCIJ 1 – CONSTANT CHARLOIS 2
Ronde 7, datum 14 december ’02. Uitslag 19- 7.
De wedstrijd tegen Constant speelde zich af een dag nadat het dak bij ons op de
vereniging naar beneden kwam en we speelden in de Velserbroek. Ik was druk in
de weer met het verplaatsen van materiaal uit ons clubhuis en kwam als eerste
Arie van der Stoep tegen, die mij en passant een van zijn prachtige boeken
probeerde te verkopen. Nu heb ik al veel te veel boeken en ging er niet op in.
Jesse had mij deze keer maar aan bord 10 gezet na mijn wanprestaties. Ik
speelde tegen de heer Meeren, een wonderlijke man, die een uitgebreide maaltijd
uit een handdoek rolde en heerlijk ging zitten eten achter het bord en verder ging
de man na elke zet uitgebreid naar het toilet. Marcel wist mij te vertellen dat het
gerucht ging dat de man voortdurend telefonisch contact had vanuit het toilet met
iemand anders die hem de zetten doorbelde. Nou lijd ik aan
achtervolgingswaanzin dus ik geloofde dat onmiddellijk en des te meer omdat de
man uiterst merkwaardig speelde, maar op het beslissende moment nooit een
echte definitieve fout maakte. Op een
Winter
gegeven moment wist ik eigenlijk echt
niet hoe ik verder moest om nog wat te
bereiken en toen ging Meeren even niet
naar de WC - hij dacht natuurlijk dat ie
het zelf wel kon – en maakte een
blunder:
Wit speelde hier 38-32 en ik won door
(13-19).
Albert speelde een degelijke partij,
remise. Martin speelde tegen Souman
en Souman moest wel heel inventief
Meeren
spelen tegen Martin om nog remise te
0-3
bereiken, maar Souman deed dat dan
ook. Kees Pippel speelde een bijzonder ingewikkelde partij waar Kees denk ik een
clubblad mee vol zou kunnen schrijven. Die partij is voor mij in elk geval te
ingewikkeld om te behandelen. Grote klasse, Kees. Cees van de Vlis speelde een
uitstekende partij die uiteindelijk remise liep. Michael speelde ook een goede partij
en had een aanval, maar liet de aanval de aanval, alles verzandde en verloor
uiteindelijk nog door een blunder. Marcel won deze keer niet door een combinatie,
maar puur op karakter. Nergens echt voordeel, maar doorgaan tot het eind.
Geweldig gespeeld. Joop speelde een bloedstollende partij die hij ergens wel zal
hebben moeten kunnen winnen. Stijn kreeg de winst in de schoot geworpen.
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Stijn

Wit speelde 49-43 en dus kon Stijn
winnen door (18-22) met de dreiging
(13-18) na 28-23.
Jesse won van Arie van der Stoep door
een keurige drukpartij, maar dat had
anders kunnen aflopen:
Arie van der Stoep

Tholel
0-3
Jesse speelt hier 36-31? En zwart
antwoordde met ( 6-11)? Zwart kan
hier natuurlijk eenvoudig winnen door
(22-28) 33x 2 (13-19) 24x22 en
( 1- 7)
en dan had Jesse zich
natuurlijk ook gewoon even kunnen
melden bij de technisch directeur.

Jesse
3-0

DCIJ 1 – CAB/HOLLAND DEZ
Ronde 11, 22 februari ‘03. Uitslag 15- 9.
Zoals ik al geschreven had in het vorige nummer, CAB maakte nog kansen om te
promoveren, maar werd daar hardhandig vanaf gehouden door het gewetenloze
DCIJ. Als eerste was klaar Arjan van Roode, die na zijn nederlaag in een andere
wedstrijd weinig risico nam. Heel verstandig, Arjan. Zo verstandig zou ik zelf ook
eens moeten zijn. Stijn won al snel en heel slim:
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Wit speelt
34-29 (23x34) 30x39 ( 3- 8)
en dreigt dus met
(24-29) 33x24 18-22
27x 7
en ( 8-12).
Wit speelde
39-34 en toen haalde Stijn uit
met
(16-21) 27x16 (18-22) 28x17 (12x21)
16x27
en (24-30).
Heel goed, Stijn! Een 10 met een griffel.

Stijn

Maar nu toch een standje, want complimentjes
uitdelen kost me toch maar een hoop moeite:
Stijn
v. Genderen
0-3
Na 44-39 speelt zwart (20-24). En waarom
speelt zwart hier geen (17-21)?!
Nou waarom niet?
mag niet. Nou?

(21-27)

dreigt en

31-27

Cees Pippel leek wel goede kansen te hebben,
maar dat viel allemaal nogal tegen tegen
Trapman. Cees vd Vlis had een heel spannende
v. Genderen
partij tegen Trapman, maar liep ook remise en Joop wist knap remise te maken
tegen Trapman. Heten die gasten nou allemaal Trapman? Zelf speelde ik tegen
Wim Kalis en met meer geluk dan wijsheid wist ik remise te maken. Nou eigenlijk
met alleen maar geluk. Ik heb alle kanten van het bord gezien en liet op een
gegeven moment zelfs een 1 om 4 toe. Het geluk is met de domme, gelukkig. De
partij van Martin van Dijk was om te smullen, maar alle varianten zijn mij te
ingewikkeld. Die moet Martin zelf maar een keer uitleggen. Een geweldige partij,
louter gericht op winst. Heel goed! Onze geëmigreerde Argentijn Michael verloor
knullig, terwijl dat helemaal niet nodig was. Waarschijnlijk tijdproblemen. Jammer,
want het was zijn afscheidswedstrijd.
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Trapman

Marcel won voor de zoveelste keer door een
zetje:
Zwart speelt
(18-22), 27x18 (13x22)
en Marcel won door
33-29 (22x24) en 44-40.
Zo die zit weer in de knip zag ik Marcel denken.
En last but not least onze Jesse, die keurig een
schijf voorkwam, maar de partij net niet wist te
winnen. Helaas, maar omdat we gewonnen
hadden zal ik het deze keer door de vingers
zien.
Wim Winter

Marcel
3-0
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De volgende IJ’dammer verschijnt op 10 oktober 2003.
Kopij kunt u inleveren tot en met vrijdag 3 oktober (liefst eerder) bij:
Jack van Buuren
E-mail heeft de voorkeur! Stuur deze over de elektronische snelweg aan:

IJdammer@hetnet.nl
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