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VAN DE VOORZITTER
We zijn inmiddels weer aardig op pad. Als ik dit schrijf heeft het eerste gewonnen
van de gedoodverfde favoriet Damlust uit Gouda onder aanvoering van Prosman.
Typisch een tegenstander voor DCIJ trouwens. Het lijkt wel of we ons alleen
kunnen motiveren tegen een sterke tegenstander.
Martin gaat waarschijnlijk kampioen van Noord-Holland worden. Stijn doet mee
aan het geweldige toernooi in de Bijlmer, waar dit jaar ook spelen Ton Sijbrands
en mijn grote vriend Slawa Tsjecholjev. En maandelijks organiseren we een
toernooi voor de jeugd op zondagmorgen. Kortom damactiviteiten genoeg in de
komende periode.
We zijn dit seizoen begonnen met een barbecue. Ik hoop dat iedereen het lekker
en gezellig heeft gevonden. Koos deed wat van hem verwacht werd. Kwam
gewoon met 2 dames aanzetten. Al het eten was op, dus het zal wel gesmaakt
hebben.
Toch nog even terugblikken op het Kampioenschap van Nederland voor pupillen.
Ik geloof dat we trots mogen zijn op het gebeuren. Voor mij en voor de meeste
van ons was het de eerste keer dat we dit organiseerden. Een prima
vingeroefening wat mij betreft. Ik heb de wethouder en de voorzitter van de
dambond nog horen praten over mogelijke andere toernooien in de komende
jaren. We hebben ons dus wel bewezen qua organisatie voor de bond en
mogelijke sponsoren. Maar mijn hart blijft uitgaan naar jeugdtoernooien. Grote
mensen toernooien geven ongetwijfeld meer publiciteit, maar het blijft me opvallen
dat de clubs waar het goed mee gaat, de clubs zijn die actief zijn met jeugd. En ik
wil graag dat het goed gaat met onze club. Heeft u trouwens al de prachtige
video, gemaakt door Jan Apeldoorn gezien? Ik heb nog wel een digitale versie
(video cd) over voor de liefhebber. Kunt u op uw DVD-speler afspelen.
Dus nu even een aparte alinea over jeugdzaken. Op 12 november organiseren we
weer een jeugddamtoernooi voor scholen in de burgerzaal van het gemeentehuis.
Vorig jaar was het een groot succes en ik hoop na afloop weer een behoorlijke
aanwas van spelers te hebben voor onze jeugdopleiding. Verder zitten een aantal
van onze spelers op dezelfde school en ik denk dat zij hoge ogen gaan gooien in
het kampioenschap van Velsen en Noord-Holland. En zoals reeds gememoreerd
elke maand houden we op zondag een jeugdtoernooi, dat ook steeds bekender
wordt in de regio en steeds beter bezocht wordt. Winnaars gegraveerd op de
wisselbeker zijn bekende dammers geworden: Mike Koopmanschap, Berry
Hofmans, Casper Reemeijer en onze Feroz, die door Martin getraind wordt,
kennen we allemaal.
>>
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De onderlinge competitie wordt redelijk bezocht, maar kan nog beter en kan
natuurlijk altijd beter. Houd in uw achterhoofd dat opkomst beloond wordt. Hoe
meer u komt, hoe meer kans u maakt op een boekenbon. Ook gaan we weer
trainen! Aan Paul Oudshoorn zal gevraagd worden om nog een drietal
trainingssessies te leiden.
En als laatste wil ik u er op wijzen dat elke dinsdagmiddag van half twee tot half
vijf gedamd en geschaakt kan worden in het clubhuis. Eigenlijk is het de bedoeling
dat dit een middag voor oudere ongeorganiseerde dammers en schakers wordt,
maar alles staat onder leiding van Cees van de Vlis en Cees is volgens mij ook
nog niet zo oud.
Uw voorzitter Wim Winter

Bouwmaterialenhandel

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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DCIJ-ER VAN DE MAAND
Naam:
Geboortedatum:
Woonplaats:

Hans Kors
09-10-1987
Santpoort

Studie/werk:
Andere porten/hobby's:

Gymnasium op het Felisenum
Hardlopen, schaken

Lid van DCIJ sinds:
1 Januari 2002
Hoe ben je met dammen in aanraking gekomen?
Schooldammen
En hoe met DCIJ?
Hetzelfde
Wat vind je van de sfeer bij DCIJ?
Heel gezellig (ook met de schakers erbij)
Positieve punten van DCIJ
Goede sfeer, grote competitie
Welke partij wil je het liefst zo snel mogelijk vergeten?
Wat is je sterkste dampunt?
En je zwakste?
Wat voor verwachtingen heb je dit jaar
van het eerste en tweede team?
Wat hoop je individueel te bereiken?

Tegen Albert Roelofs
Positiespel
Opening

Allebei kampioen
Veel puntjes te pakken

Wiens interview wil je in de volgende IJ'dammer lezen

Hans, hartelijk bedankt voor je interview!
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Stijn Tuijtel

DE VECHTJAS
Zo’n jaar of tien, twaalf geleden, ik weet het jaartal niet precies meer, probeerden
Ton de Haas en Jeroen Sterel in Haarlem een jaarlijks terugkerend zomertoernooi
te organiseren. Het begin was hoopgevend. Een aantal grootmeesters en een
flink aantal clubspelers uit de regio gaven acte de présence. Naast het toernooi
waren evenementen georganiseerd om voor de grote schare publiek op de Grote
Markt iets spectaculairs te tonen. Bij het standbeeld van Laurens Jansz. Koster
was een podium geplaatst waar de dagjesmensen het één en ander werd
geboden. Als belangstellende toeschouwer bevond ook ik me in de menigte. Op
het podium had de internationaal grootmeester Hans Jansen plaatsgenomen.
Jeroen keek driftig om zich heen om een tegenstander voor Jansen te vinden. De
grootmeester was bereid gevonden een blindpartij te spelen. De aanwezigen
waren niet erg enthousiast. Maar toen ontwaarde Jeroen mij en daagde me uit om
plaats te nemen. Dat lukte. Na wat beleefdheidsuitingen over en weer zette ik me
achter het bord. Nog nooit had ik voor zo’n groot aantal toeschouwers gespeeld
en ik was dan ook behoorlijk zenuwachtig. Geheel volgens de verwachtingen was
het, na enkele combinaties, gebeurd met de koopman. In het publiek waren
mensen die me wat medelijdend aankeken en anderen die ik hardop hoorde
denken, “Die kan er ook geen bal van”.
Waarom kom ik op dat verhaal? Welnu, in een eerder schrijven voor dit clubblad
toonde ik een diepe bewondering voor de verfijnde techniek van Rinus Hühl onder
de titel “Jaloers op Rinus”. Onder diezelfde titel zou ik ook Piet Kok een veer in
zijn kont kunnen steken. Piet is namelijk altijd bereid, wanneer de nood hoog is,
in te vallen bij ons eerste tiental. Hoewel hij niet begiftigd is met veel talent doet
men toch graag een beroep op hem. Want één ding is zeker; hij vecht zich kapot
tot de laatste steen. En daarmee behaalt hij soms verrassende resultaten.
In september 1995 deed men weer, en niet
vergeefs, een beroep op hem om aan te
treden tegen het “Drents tiental”. Als invaller
werd hij, zoals dat zo leuk heet, ‘opgeofferd’.
Piet kwam uitgerekend tegenover hun
sterkste speler te zitten, nl. Hans Jansen.
Precies dezelfde die me voor het volk zo
fijntjes voor schut zette.
De tactiek was geslaagd want elke D.C.IJ.er
zou door de grootmeester genadeloos
afgemaakt worden, was de algehele mening.
Piet zette zich schrap en dacht;”Over mijn
lijk”. Maar Piet beschikt over genoeg
zelfkennis om te weten dat hij kansloos zou
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Piet Kok

zijn. Maar nu eerst maar de notatie van deze
opzienbarende partij.
Piet Kok (wit) – H.Jansen (zwart)
1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 37-32 7-12
5. 39-33 6-11 6. 44-39 19-23 7. 28x19 14x23
9. 32-28 23x32 10. 37x28 26x37 11. 41x32 17-21
13. 36-31 10-14 14. 41-36 5-10 15. 50-44 1- 6
17. 34-29 18-22 18. 29x20 15x24 19. 39-34 12-18
21. 49-44 3- 8 22. 34-29 10-15 23. 29x20 15x24
25. 32x21 17x37 26. 28x17 12x21 27. 42x31 21-26
29. 35-30 24x35 30. 36-31 26x37 31. 38-32 37x28
33. 48-42 11-17 34. 43-38 14-19 35. 24x13 9x18
37. 37-31 22-28 38. 31-26 28-32 39. 26-21 32x43
41. 27x18 16x27 42. 34-29 4- 9 43. 29-24 27-32
45. 18x 7 2x11 46. 24-19 11-17 47. 45-40 17-21
49. 34-29 26-31 50. 29-23 32-37 51. 44-39 37x48
Hier werd tot remise besloten.

4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.
32.
36.
40.
44.
48.
52.

33-28
42-37
46-41
47-42
44-39
40-34
31-27
33x24
42-37
39x48
48-42
40-34
19-14

11-17
21-26
20-24
11-17
8-12
21-27
13-19
6-11
17-22
18-22
8-12
21-26

Al met al een door Jansen voortreffelijk gespeelde partij met een verdiende
puntendeling. Hierna was Piet in de nationale hoofdklasse de ‘te kloppen man’.
Jan Apeldoorn

EERSTE PUBLICATIE
IJmuiden, 28 juli 2003.
Het is Rien weer gelukt een fraai probleem voor eerste publicatie te fabriceren.
De combinatie om deze partij uit te
maken is mooi en maar liefst 11 zetten
diep!

1. 23-18
3. 32-27
5. 26-21
7. 1x39
8. 39- 6
(op (44-49)
9. 50x39

12x23 2. 33-29 24x22
22x42 4. 47x38 36x47
47x40 6. 21x 1 25x34
40-44 (gedwongen)
14-19
volgt 6-44W+)
19-24 A)

10. 35-30 24x35 11.

6-11 W +

M.A. Hühl

A) 10. .. - .. 19-23 11.
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6-11 W +

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

‘MASSAKAMP’
Een mooie vrijdagavond, die eerste clubavond van het seizoen. Altijd aanleiding
nog even aan die mooie zomer terug te denken, maar ook vooruit, richting
komend seizoen. Hoe zou DCIJ dit seizoen in de bondscompetitie varen? En de
andere clubs in Kennemerland… Hé, Kennemerland. Dat is toch een leuke
constructie om allerlei regionale toernooien te organiseren. Zoals aan het begin
van het seizoen de befaamde massakamp. Maar die wordt niet georganiseerd
tegenwoordig. Daar moesten we maar wat aan doen. Dus nodigden Wim en ik
BDC Beverwijk, Damclub Heemstede en HDC Haarlem uit voor een
vriendschappelijke opening van het damseizoen de daarop volgende week in
IJmuiden.
Mede gezien de korte termijn konden we een niet te grote opkomst verwachten,
maar toch stelde deze teleur. Slechts enkele spelers uit Haarlem (waarvan één
een incidentele herintreder)verschenen. Om van de seizoensopening in
Kennemerland een succes te maken, moeten we in ieder geval een stuk eerder
de uitnodigingen versturen. Want dat we volgend jaar gewoon weer een regionale
seizoensopening moeten organiseren lijkt duidelijk. Zeker voor onze
aanstormende jonge talenten (ieder jaar willen we er weer een paar bij) een
stimulerende activiteit waarbij kennis kan worden gemaakt met andere sterke
spelers buiten de club. Eens gekieteld worden door een externe tegenstander
doet trouwens niemand kwaad.
Gelukkig was het een gezellige avond en bleken Damclub IJmuiden en HDC
Haarlem goed te zijn gevaren door deze voorbereidende openingswedstrijd. In de
eerste ronde van de nationale bondscompetitie wonnen beide teams immers van
gerenommeerde tegenstanders. Toeval zegt u? Ik geloof er niets van!
Uitslagen seizoensopening in IJmuiden:
J. Kerkhoff
R. Tielrooij
H. Kors
C. Remeijer
S. Tuijtel
R. Janssen

–

P. Pippel
F. Snijder
E. Ran
P. Smit
C. Pippel
C. van der Vlis

0-2
1-1
2-0
0-2
0-2
2-0
Marcel Kosters
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BRUNSSUM (1)
Deze zomer waren er verschillende toernooien voor de dammers om mee te
spelen. Zo heb je Nijmegen, Den Haag, Brunssum en Goes. Fanatieke dammers
als Bé Eggens en Patrick Stork spelen alle vier de toernooien. Ik vond twee
genoeg, Brunssum en Goes. Het verslag van Goes staat in het volgende clubblad.
De speellocatie van Brunssum was dit jaar anders dan vorig jaar. Omdat het zo
verschrikkelijk warm was (dagelijks in de 30 graden) was het in de speelzaal niet
uit te houden. Vandaar dat de organisatie flessen Spa uitdeelde om ervoor te
zorgen dat je niet verdroogde. Aan dit toernooi deden ook bekenden als Frans
Elzenga en Martin van Dijk mee, die op de camping 'De Hitjesvijver' sliepen. Vorig
jaar deed ik dit ook, maar dit jaar kregen ik en Joost Verplak een uitnodiging van
jeugdspeler Martijn van Gortel om bij hem gedurende het toernooi te overnachten.
Na het Brunssum van vorig jaar (-2) was ik van plan minstens 50% te halen en
niet zo vaak als de vorige keer in zetjes te lopen, wat toen ongeveer elke partij
gebeurde. Na een opening die veel te lang duurde in die hitte begon de eerste
ronde. Ik had pech met de loting en mocht tegen Hin Wong, een goede
jeugdspeler. Hij speelde het zeer sterk en na een verkeerde ruil van mijn kant
maakte hij het goed af en kon ik hem de hand geven.
De tweede ronde moest ik tegen een of
andere Fransman, Delavenne. Dit keer
was het mijn tegenstander die een
verkeerde ruil maakte. Nu werd hij
onder druk gezet, wat na 36 zetten de
volgende stand opleverde:
Ik vervolgde nu met 36. .. - .. 17-22!
nu kan 39-33 niet vanwege het offer
24-29 en 22-28 met schijfwinst of
doorbraak en 22-28 dreigt. Nadat
Delavenne dus gedwongen
37. 31-26 22x31 38. 26x37
speelde, kwam
38. .. - .. 18-22
39. 39-33?? 23-29
en zwart won
een schijf. Na enkele zetten gaf wit op.

Stijn Tuijtel

Christoffe Delavenne

De derde ronde begon. Kamergenoten Joost Verplak en Martijn van Gortel
hadden beide partijen gewonnen en waren koploper met 4 punten. Zij hadden
geen zware tegenstanders gehad en mochten nu ook nog tegen elkaar. De uitslag
was voorspelbaar, 1-1.
>>
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Met 2 uit 2 (tweepuntensysteem) kreeg ik weer een jeugdspeler die deelnemer
was aan het NK Junioren, genaamd Katharinus Posthumus, ook wel bulldozer
genoemd. Dit werd een spannende partij waarbij hij gelijk de aanval nam en er
omsingeld moest worden. Na 29 zetten was ik met wit best tevreden met mijn
stand. Zwarts schijven 6 en 11 waren achtergebleven en ik had een
Schwarzmanopstelling aan de rechterkant van het bord. Het grappige was, dat
ik twee dagen voordat Brunssum begon, met Tjalling Goedemoed had getraind.
Wij hadden het ook over deze
Katharinus Posthumus
opstelling. Ik deed wat Tjalling mij had
geleerd: eerst er- achter lopen, dan de
voorpost afruilen met een goede
omsingeling voor wit. Na
30. 37-32 11-16 31. 32x21 16x27
32. 38-32 27x38 33. 43x32 2- 8
34. 44-40 7-11 35. 31-27 22x31
36. 36x27 10-14 37. 26-21 en
de grote ruil met 27-22 erbij werd het
remise. Na analyse bleek de stand
gewoon remise. Tjalling kwam erbij
staan, maar kon ook geen winst voor
wit vinden, hoewel dat er in de training
Stijn Tuijtel
voor het toernooi wel zo mooi uit kwam.
De volgende ronde stond Valère Hermans op het programma, een Belg. Dit werd
een oppervlakkige partij waarin ik theoretisch voordeel had, omdat hij een
randschijf had. Maar jammer genoeg kon ik er niet van profiteren en werd de partij
een omsingeling en kreeg ik zelfs nadeel in het eindspel. Dit was de situatie na
de 44e zet:
Valere Hermans
Rond de 40e zet kwam ik in zware
tijdnood. Hij had nog ongeveer tien
minuten op de klok en ik nog één!
Dit jaar waren er in Brunssum meer
elektronische klokken dan vorig jaar.
Niet iedereen had een digitale klok. In
Goes was dit wel zo. Het nadeel van
‘gewone’ klokken is dat je niet precies
ziet hoeveel tijd je overhebt. Een
minuut ziet er hetzelfde uit als 5
seconden. Jammer genoeg speelden
wij op een gewone klok, waardoor ik
niet de precieze hoeveelheid tijd wist. In
de diagramstand speelde ik
Stijn Tuijtel
45. 48-42 37x48 46. 30-25 48x30 47. 35x24 23-28 48. 24-20 15x24.
>>
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En toen ik met mijn dam van 47 naar veld 4 sloeg, zette Hermans de dam weer
terug op 47 en zei dat ik niet goed had geslagen. Achteraf denk ik dat hij dat
alleen maar deed om op mijn tijd te spelen, want ik sloeg goed. Onder zware
tijdnood sloeg ik weer en hij zette de dam weer terug. Zo ging het drie keer. Toen
ik voor de vierde keer sloeg had ik me voorgenomen dat als hij de dam weer had
teruggezet, naar de arbiter te gaan. Gelukkig zette hij mijn dam niet meer terug en
zette snel verder. Uiteindelijk werd het remise.
De volgende partij was tegen Peter Eikelenberg. Door de extreme hitte (in de zaal
was het meer dan 30 graden) zag je iedereen zweten boven de borden en werden
er bekertjes spa uitgedeeld om maar
Stijn Tuijtel
genoeg vocht binnen te krijgen. In
combinatie met de zeer korte nacht zat
ik nou niet 100% fit achter het bord. Na
37 zetten kwam de volgende stand op
het bord:
Mijn tegenstander speelde
38. 31-27
en remise werd
overeengekomen. Ik mocht hiermee in
mijn handen knijpen, want ik zag nu het
leuke truukje pas dat op
38. .. - .. 17-22? 39. 26-21! 22x31
40. 33-28 16x27 41. 32x21 23x32
42. 33x31 Er een doorbraak kwam
van wit.

Peter Eikelenberg

De volgende partij was tegen Mark Everduim. Deze had net als Eikelenberg al
gelijkgespeeld tegen mijn trainer Tjalling Goedemoed. Dit werd weer een zeer
snelle remise, waardoor we weer snel uit het benauwde hok konden gaan.
Aat Verhaar

Stijn Tuijtel

De zevende ronde mocht ik tegen Aat
Verhaar. Het grappige is dat hij een
goede vriend is van mijn oma, en bij
hem thuis hebben we zitten praten over
Brunssum. Het was wel leuk dat we
elkaar ook achter het dambord troffen.
Dit werd uiteindelijk een zeer lange
aanvalspartij waarin ik voordeel had
maar het wel moest verzilveren. Na 70
zetten (echt balen als de tegenstander
zo vaak de goede zet doet, dan duurt
de partij zo lang) kregen we de
hiernaast afgebeelde stand:
>>
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We zaten beiden (weer) in tijdnood, ditmaal voor de tweede tijdnoodcontrole. Er
moest snel een plan bedacht worden. Het liefst een dat zou winnen. En ja hoor, er
werd een plan gevonden:
71.
5-23!
3-26 of?
72. 23-12 26x30 73. 35x24 36-41
74. 25-14! met een leuk motiefje. Ook de schijf op 15 offeren helpt niet.
Een goed gevoel om zo te winnen, zeker als dit in de voorlaatste ronde gebeurt.
Van tevoren was gepland dat we 9 ronden speelden net als vorig jaar, maar door
het overlijden van dammer Frans Kalsbeek werd besloten dat vanwege zijn
begrafenis de laatste ronde zou vervallen. Hierdoor bleven er nog maar 8 ronden
over. Marc de Meulenaere was nu de tegenstander. Die partij is te erg om te laten
zien. In de opening besloot ik kvo (=Korte Vleugel Opsluiting, u ziet, Stijn zit
helemaal in het jargon, red.) te spelen, wat goed door hem werd afgestraft. Het
verliezen van de laatste ronde is wat minder leuk. Uiteindelijk een geslaagd
toernooi, wat meer kwam door het logeren bij Martijn van Gortel dan het toernooi
zelf.
Stijn Tuytel
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EEN TERUGBLIK OP
HET NK PUPILLEN
Op hemelvaartsdag begon een evenement waar al maanden van tevoren naartoe
gewerkt en geleefd was: het NK pupillen. Aangezien het toernooi oorspronkelijk
georganiseerd zou worden door Kennemerkids, maar uiteindelijk werd
geannuleerd, werd onze voorzitter Wim Winter benaderd. In korte tijd heeft hij het,
samen met Wim Kok van de afdeling Sport en Recreatie Velsen, voor elkaar
gekregen om een goed georganiseerd toernooi op poten te zetten. Jesse werd
benoemd tot penningmeester, Marcel zou de PR doen en ikzelf zou samen met
Wim Winter de begeleiding van de spelers op me nemen.
Vooraf werd door Wim en Wim gesteld dat, aangezien het de eerste keer sinds
jaren was dat IJmuiden een dergelijk toernooi organiseerde, het niet erg zou zijn
als de organisatie niet geheel vlekkeloos zou verlopen. Achteraf gezien is echter,
afgezien van een paar kleine incidentjes, alles juist soepel verlopen. Zo soepel,
dat veel ouders het toernooiverloop een verademing vonden in vergelijking met
die van het jaar daarvoor. Hieronder volgt een beknopt verslag van de
gebeurtenissen van deze geslaagde week.
Op 28 mei werden de laatste voorbereidingen getroffen in het clublokaal. De
speelzaal moest ingericht worden en er moesten nog wat aanpassingen gedaan
worden bij de bar. Nadat dit gedaan was, gingen Wim W. en ik nog langs een voor
IJmuiden bekende sponsor: Café De Halve Maan. Toen we binnenkwamen, bleek
Jack van Buuren er al te zitten om propaganda te maken. Na wat praten kreeg
Wim het voor elkaar dat we op de slotdag gratis drank geleverd kregen. Na nog
wat andere cafébezoekjes kwamen we laat terug, om die volgende morgen weer
vroeg op te staan.
Aangezien er nog van alles naar buiten gesleept moest worden (om de opening
buiten te kunnen houden, het was namelijk schitterend weer), waren Wim en ik al
vroeg bij het clubgebouw. Daar troffen we Ank, die al de hele ochtend in de weer
was om de catering te regelen, Marcel, de arbiters en nog wat enthousiaste
vrijwilligers. Zo had Jan Apeldoorn bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat er een film
gemaakt kon worden van dit NK.
Rond een uur of elf kwam het gros van de deelnemers binnenstromen. Nadat
iedereen gearriveerd was en aangegeven had of hij/zij in het internaat van het
Noordzee college wilde overnachten (uiteindelijk deden 15 van de 24 deelnemers
dit), kon er begonnen worden met de opening. Wim Winter opende, gevolgd door
de voorzitter van de PNHDB, Hans Vermeulen, en wethouder van Sport &
Recreatie van de gemeente Velsen, Floor Bal. Speciale aandacht werd gericht op
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de drie Noord-Hollandse deelnemers, waaronder Haarlems talent Casper
Remeijer. Na deze speeches werden de deelnemers één voor één naar voren
geroepen, waarna ze een koker mochten pakken met daarin hun lotingnummer.
Floor Bal was ook degene die de openingszet verrichtte aan het bord van Casper
Remeijer en Jamie Kelder. Hierna barstte de strijd los, waarbij de NoordHollandse spelers alledrie de eerste wedstrijd wisten te winnen. De andere twee
wedstrijden van die dag verliepen echter iets minder florisant, waarbij alleen SNAtalent Dave Bleeker in het spoor van de koplopers kon blijven. De ronden
verliepen overigens vlekkeloos, mede dankzij het goede optreden van arbiters Cor
Verdel en Wim van Wees.
De dag werd afgesloten met een gezamenlijk diner op het schoolplein, waarna de
in het internaat verblijvende deelnemers richting het havengebied gebracht
werden voor een rondvaart op de Noordzee. Hierna werd een ieder naar het
internaat gebracht, waar de deelnemers in groepjes van vier een kamer mochten
opzoeken. Opmerkelijk was dat ik (Martin) toegelaten werd tot een groepje, terwijl
Wim Winter in zijn eentje een kamer moest opzoeken. Mijn groepje ging rond een
uur of 12 slapen, maar ik heb vernomen dat een ander groepje nauwelijks zijn bed
gezien heeft (een spelcomputer en DVD-speler met legio films zijn toch wel heel
verleidelijk).
De volgende morgen moest er echter weer vroeg opgestaan worden. Rond een
uur of 7 werd iedereen van zijn bed gelicht, aangezien er gezamenlijk ontbeten
diende te worden in het clubgebouw, waarna de wedstrijden weer om 9 uur
zouden beginnen. Ank Pippel leek nog eerder opgestaan te zijn dan wij, gezien de
keurig verzorgde maaltijden. Met een volle maag kon iedereen weer beginnen aan
de volgende drie ronden. Hierbij vielen de ervaring met dit soort wedstrijden en de
leeftijdsverschillen af en toe behoorlijk op, aangezien de één na een kwartier zijn
uitslag kwam melden, terwijl de ander steeds twee uur bezig was. Daarom was
het voor sommigen nog weggelegd om met de simultaan van Ton Sijbrands, die
op het schoolplein de strijd aanbond met zo’n dertig spelers, mee te doen.
Om naast het NK belangstellenden nog een reden te geven om massaal naar de
Eksterlaan te komen, was er een door Ton Sijbrands gegeven simultaan
georganiseerd. Naast leden en oud-leden van DCIJ kwamen er ook talloze
spelers uit de regio langs om dit mee te maken, evenals de hele jeugdafdeling van
DCIJ. Ton kwam (al was dat niet helemaal op tijd), zag en overwon: hij kwam
zesmaal tot een remise en won de rest van de partijen (al kwam titanenkiller Piet
Kok, die zelfs nog een schijf voorkwam, nog het dichtst in de buurt van de
overwinning).
Na de NK-partijen en de simultaan werd er op het schoolplein Chinees gegeten
(met korting geleverd door sponsor Manor). Hierna konden de deelnemers kiezen
tussen twee activiteiten: de voetbaltopper Stormvogels/Telstarcombinatie - BV
Veendam of activiteiten op het strand. Wim Winter nam de strandactiviteiten op
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zich, zelf ging ik samen met Wim Kok naar het voetbal. De eerste helft viel er veel
te genieten: Veendam werd compleet van de mat getikt, met rust stond het al 5-0.
De tweede helft viel helaas wat tegen (er werd niet meer gescoord, terwijl we op
dubbele cijfers gehoopt hadden), maar al met al hebben de kinderen zich
behoorlijk vermaakt. Nadat de twee groepen zich weer bij elkaar hadden
aangesloten, volgde er nog een gezamenlijk bezoek aan de plaatselijke snackbar.
Vermoeid door de lange dag en met nog een zware slotdag voor de boeg, werd er
besloten om maar “vroeg” naar bed te gaan.
De laatste ochtend werd er eerst in het clubgebouw gegeten, waarna de stoet
richting stadhuis ging. Er werd gespeeld in de Burgerzaal, waarin een afscheiding
gemaakt was tussen de speel - en publieksruimte. Ook vanaf de balustrade kon
er gekeken worden. Een grote meevaller was de gratis koffie en thee voor
toeschouwers, mogelijk gemaakt door de gemeente.
Het toernooi kende een verrassend einde: Stefan Stapper (Den Haag), die schier
onaantastbaar leek, zag Frerik Andriessen (Delft) in de laatste ronde nog op
gelijke hoogte komen. Stefan kwam in de laatste ronde namelijk niet langs Casper
Remeijer, die na een slechte start bezig was aan een inhaalrace, die hem nog een
barrage om de derde plaats opleverde. Om absolute concentratie te garanderen,
werden de andere spelers en toeschouwers naar de balustrade gedirigeerd,
waarna de strijd losbrandde.
De strijd om de eerste plaats was snel beslist: Stefan was duidelijk een maatje te
groot voor Frerik. De strijd om de derde plaats, die de laatste van de drie tickets
voor het EK inhield, was tot het laatst spannend. Maar liefst vijf spelers streden
erom; na een rondtoernooi tussen de vijf spelers was de strijd nog steeds niet
beslist, aangezien twee spelers bovenaan stonden. De barrage tussen deze twee
leverde na twee partijen wel een winnaar op: Pieter Steijlen (Culemborg) wist in
de tweede partij Joeri Hezemans (Tilburg) te verslaan.
Eindelijk kon de prijsuitreiking beginnen. Eén voor één werden de deelnemers
naar voren geroepen om een mooie NK-rugzak en een beker in ontvangst te
nemen. Na afloop kon men nog genieten van wat hapjes en drankjes, waarna een
ieder afscheid nam. “Alleen nog wat afruimen en dan zit het toernooi erop” dacht
ik. De waarheid bleek anders. Wim Kok had keurig alle tassen en dergelijke van
de mensen die in het internaat overnacht hadden (waaronder die van mij)
samengebracht, zodat alle deelnemers hun spullen bij elkaar konden pakken.
Toen ik echter mijn spullen wilde pakken, bleek mijn tas (met onder andere
tentamenboeken voor een tentamen van twee dagen later) weg te zijn. Na een
bezoek aan het internaat (zonder resultaat) moest het wel zo zijn dat één van de
deelnemers mijn tas mee had genomen. Zonder tas ging ik maar naar huis. Die
avond werd ik gebeld door Wim Winter: een vader van een jongen uit Barneveld
had na een misverstand per ongeluk mijn tas meegenomen. Gelukkig was deze
vader zo aardig om diezelfde avond nog mijn tas bij mij thuis af te leveren, zodat
alles goed afgelopen was.
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Gezien het enthousiasme onder
de organisatoren zou het niet
onmogelijk zijn om de komende
jaren wederom een dergelijk
toernooi te organiseren. Voor
degenen die dit NK gemist
hebben of zichzelf gewoon graag
op video terugzien: zoals eerder
vermeld heeft Jan Apeldoorn een
mooie video van dit alles
gemaakt. Deze video is op video
CD verkrijgbaar bij Wim Winter.
Deze video CD is op de meeste
DVD-spelers en PC’s af te
spelen.
Martin van Dijk

KERST DE JONGTOERNOOI
Zoals elk jaar zijn we dit seizoen begonnen met het Kerst de Jong
sneldamtoernooi. Het was weer erg gezellig en ook de schakers zijn dit jaar
gestart met een snelschaaktoernooi op dezelfde avond.
De beker zijn we nog steeds kwijt. Het vermoeden bestaat dat Ank de beker bij
het grofvuil heeft gezet. De beker stond natuurlijk al 17 jaar bij Kees op de
schoorsteen en Ank had natuurlijk niet door dat de naam van Kees elk jaar
opnieuw bijgeschreven werd en opeens tijdens een vlaag van vrouwelijke
opruimwoede verdween de beker in de vuilcontainer. Die stond daar immers al 17
jaar. Of misschien hebben de schakers hem wel gepikt. Zelf heb ik niets op de
schoorsteenmantel staan en ook niet op de kast, dus ik heb hem niet. In elk geval
won Kees Pippel opnieuw met grote overmacht.
Ranglijst categorie A
1 Kees Pippel
2 Wim Winter
3 Martin van Dijk
4 Marcel Kosters
5 Jacqueline Schouten
6 Joop Wind

W
9
9
9
9
9
9

+
8
6
4
5
2
4

=
0
2
3
0
6
2

1
1
2
4
1
3

Pt
16
14
11
10
10
10

Kees Pippel prijswinnaar
>>
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Ranglijst categorie B
1 Cees van der Vlis
2 Elbert Holkamp
3 Jack van Buuren
4 Albert Roelofs
5 Jan Apeldoorn
6 Paul Smit

W
9
9
9
9
9
9

+
7
4
4
2
3
3

=
1
2
1
5
2
0

1
3
4
2
4
6

Pt
15
10
9
9
8
6

Ranglijst categorie C
1 Ruud Holkamp
2 Rien Hühl
3 Piet Kok
4 Henk von Grumbkow
5 Nicole Schouten
6 Hans Kors

W
9
9
9
9
9
9

+
3
3
3
3
2
0

=
2
2
2
0
0
0

4
4
4
6
7
9

Pt
8
8
8
6
4
0

Cees, gevaarlijk goed?

Ruud is back

De drie poedelprijswinnaars, Nicole Schouten, Joop Wind en Paul Smit

Zelf wist ik van Martin van Dijk te winnen, maar ik ben bang dat dit de laatste keer
in mijn leven was. Toch organiseren we het toernooi de laatste jaren niet goed.
Vroeger had iedereen de mogelijkheid om te winnen. En ik kan me herinneren dat
Piet Kok en meneer Hühl de beker ook gewonnen hadden. De laatste jaren
gebruiken we het Zwitsers systeem en voor de prijzen maakt het niet uit, maar de
beker komt altijd bij de beste terecht en dat was nu eigenlijk niet de bedoeling.
Werk aan de winkel dus voor de organisatie.
Wim Winter
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IN MEMORIAM PETER VAN VEEN
Toen ik de overlijdensadvertentie van Peter van Veen in de IJmuider
Courant las moest ik even in gedachten stilstaan bij de man die ik zo lang op
verschillende wijzen heb gekend. Ooit was hij mijn buurman. Een wat stille
maar uitermate beleefde man. Hij viel niet op. Zijn vrouw daarentegen was
open en maakte vaak een praatje met mijn moeder. Een gezellig mens.
Na ongeveer een jaar verhuisden wij naar een ander adres en ook nu kreeg
ik te maken met meneer van Veen. Ik pendelde dagelijks met de trein naar
Castricum waar ik werkte. Bij het station IJmuiden Oost kreeg ik met een
andere van Veen te maken. ’s Zondagsavonds moest ik een weekkaart voor
de trein kopen tegen een sterk gereduceerd tarief. Dat was uitgelezen de
avond dat we gingen stappen en de drie en een halve gulden voor de kaart
kon ik maar moeilijk missen. Dan maar op maandagmorgen de benodigde
kaart kopen. Maar dan was je bij van Veen aan het verkeerde adres. Iedere
keer weer legde hij me uit dat er in het weekend weekkaarten werden
verstrekt en vanwege de drukte kon dit niet op maandag. Altijd liet hij me
wachten en ik heb zelfs wel eens een trein gemist. Een ‘spoorkees’ noemde
ik hem smalend.
In de zestiger jaren werd Van Veen lid van onze club. Opnieuw lid want ik
kwam erachter dat hij in de vooroorlogse jaren al deel uitmaakte van het
ledenbestand. Door verhuizingen vanwege zijn werk moest hij een tijd lang
het dammen laten voor wat het was. We spraken elkaar vanaf nu regelmatig
en ik hing aan zijn lippen als hij het over de gloriejaren van D.C.IJ. had.
Naast het damspel had hij nog een passie en dat was zijn werk. Als er in de
tijd dat hij bij de N.S. werkte vertragingen optraden trok hij zich dat
persoonlijk aan. Wij bij de damclub respecteerden hem in hoge mate om zijn
enorme kennis van het spoorwegnet. Hij kende alle stations en elke route.
In de zeventiger jaren profiteerden wij van zijn kennis van het spoorwezen.
Als het eerste tiental een verre reis met het openbaar vervoer ondernam
zorgde Van Veen voor de reisbescheiden. Zelf reisde hij na zijn
welverdiende pensionering naar alle grote internationale damtoernooien. Hij
genoot ervan de meesters en grootmeesters, die hij respecteerde, aan het
werk te zien. Toen hij met het klimmen der jaren, het dammen voor gezien
moest houden, verloor D.C.IJ. een zeer gerespecteerde persoonlijkheid.
Bij mij blijft hij in herinnering als een aimabel mens. Als dammer en als
pacifist van het eerste uur, hadden we veel gemeen. Wij de dammers die
hem hebben gekend zullen hem niet licht kunnen vergeten.
Jan Apeldoorn
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PRAKTISCHE EINDSPELEN
Weer hebben wij van onze ‘angst-gegner’ SNA verloren. Weliswaar nipt met 11-9,
maar toch. Een geluk bij een ongeluk (voor deze rubriek) was dat er in de partij
tussen Steven Wijker en Jesse Bos een bijzonder instructief eindspel op het bord
kwam, dat na 7! uur en 10 minuten door de wit speler werd gewonnen. Laten we
eerst de marathon partij eens in zijn geheel naspelen.
1. 32-28 17-21 2. 33-29 21-26 3. 39-33 11-17 4. 44-39 7-11
5. 50-44 17-21 6. 37-32 26x37 7. 42x31 1- 7 8. 31-26 20-24
9. 26x17 12x21 10. 29x20 15x24 11. 34-29 10-15 12. 29x20 15x24
13. 40-34 8-12 14. 34-29 14-20 15. 29-23 18x29 16. 35-30 24x35
17. 33x15 5-10 18. 47-42 10-14 19. 41-37 11-17 20. 46-41 7-11
(Lelijk. De zwarte stand leent zich niet voor deze omsingeling. De
schijvenverdeling is onevenwichtig, en dat wordt er na de manoeuvre (18-22)
niet beter op. Bovendien staat schijf 6 buitenspel. Beter was afbreken met
20. …21-27x26 .
21. 36-31 21-26 22. 41-36 17-21 23. 39-33 12-18 24. 43-39 2- 8
(Beter is om deze basisschijf te laten staan en direct
24. .. - .. 11-17
te spelen. Nu heeft zwart ook al geen controle meer over veld 7
25. 31-27 11-17 26. 45-40 18-22 27. 27x18 13x22 28. 40-34 8-13
29. 34-29 3- 8 30. 44-40 35x44 31. 49x40 8-12 32. 40-35 19-24
33. 29x20 14x25 34. 37-31 26x37 35. 42x31 12-18 36. 31-27 22x31
37. 36x27 18-22 38. 27x18 13x22 39. 48-42 6-11 40. 39-34 21-26
41. 35-30 16-21 42. 42-37 22-27 43. 30-24 11-16 44. 28-23 17-22
45. 23-19 27-31 46. 32-28 31x42 47. 38x47
(Ik zou hier 47. 28x17
hebben gespeeld om de zwarte aanval te vertragen.)
47. .. - .. 22-27
48. 28-23 27-32 49. 24-20 (Wit voelt zich als een magneet aangetrokken
tot veld 5. Zoals Richard Mooser terecht aangaf is gewoon 49. 23-18, gevolgd
door 50. 19-13 of 50. 18-12 huizenhoog
gewonnen.
49. .. - .. 25x14
50. 19x10 9-14 51. 10x19 26-31
52. 19-14 21-27 53. 14- 9 4x13
54. 15-10 31-37 55. 10- 4 37-41
56. 4x31 41-46 (zie hiernaast)
Wit staat nog steeds gewonnen, maar
inmiddels is het niet zo eenvoudig
meer. Wit moet hier vervolgen met
57. 34-29!. We laten nu twee:
Typische varianten zien
>>

Stand na 56. .. - .. 41-46
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(1)

57. 34-29! 32-37 58. 31x48 46x14 59. 48-43!!
En nu brengt wit 29 naar 36, 33 naar 29, dam 43 naar 49 en vervolgens
speelt wit 47-42-38 en wint overtuigend.

Meer verdediging geeft:
(2) 57. 34-29! 32-38 58. 33x42 46x19 59. 31-27! 19-14
60. 27-49 14-28 61. 29-24 28-23 62.
49-35 23-34
63. 42-38!! Dit is de sterkste zet voor wit.
Na 63. 24-20A 34-23 64. 35- 8 staat wit nog steeds
gewonnen, maar het is nog een lange weg te gaan.
A Na het voor de hand liggende
63. 24-19
maakt zwart zelfs remise door:
63. .. - .. 34-48 64. 42-38 48-42 65. 38-32 42-20
66. 19-13 16-21 67. 32-28 21-27 68. 28-23 27-31
69. 13- 8 31-37 70.
8- 3 20-15 =
63. .. - .. 16-21 64. 24-19 21-27 65. 19-14 34-18
66. 35-19
57. 31-48?
(Deze fout valt Steven natuurlijk niet echt aan te rekenen...)
57. .. - .. 32-37! Na 57. .. - .. 32-38 kan wit alsnog schijf 16 tegenhouden
via de lijn 16-49. Hierbij zit het wit wel mee dat na
57. .. - .. 32-38
58. 33x42 46x19 59. 48-43 19-23 verliest door
60. 42-38
en
61. 43-34
58. 48x26 46x14! 59. 33-29 Zie onderstaand diagram…
Zwart moet nu niet, zoals in de partij
gebeurt, zich passief via de middellijn
verdedigen, maar zo spelen dat wit de
lijn 2-35 niet kan passeren en
tegelijkertijd schijf 16 activeren. Daarbij
zijn enige stalen zenuwen wel
noodzakelijk. Een typische variantje is:
59. .. - .. 14- 3 60. 26-31 3-14
61. 31-26 14- 3 62. 26-48 16-21
63. 48-37 3- 8 64. 29-23 8-12
65. 34-29 21-26 66. 37-48 12- 1
67. 48-25 1-12 68. 25- 3 12-21
Stand na 59. 33-29
69. 23-19 21-32 70. 19-13 26-31
71. 13- 9 31-37 72. 9- 4 32-16 met dank aan de eindspeldatabase.
59. .. - .. 14-32? 60. 34-30! (Nu staat wit definitief gewonnen, hoewel...)
60. .. - .. 32-14 61. 30-25 14-28 62. 29-24 28-14 63. 24-20 14-28
64. 20-15 28-14 65. 26-12 14-28 66. 47-42 28-32 67. 12-17? 32-23?
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(Na 67. ..-.. 32-19! Is het alsnog remise door 68. 19-24 etc.. Daarom had wit
67. 12- 8 of 12- 3 moeten spelen.)
68. 42-38 23-37 Nu was
68. .. - .. 23-29 natuurlijk verhinderd)
69. 17-26 37-14 70. 38-33 14-23 71. 26- 3 23-37 72. 33-29 37-41
73. 29-24 41-37 74. 3- 8 37-32 75. 8-12 32-14 76. 12-26 14-41
77. 25-20 41-46 78. 26-17 46-23 79. 17-44 16-21 80. 44-35 23-34
81. 24-19 21-27 82. 35-24
Na 82. 19-14 34-23 83. 15-10?
Maakt zwart nog remise met
83. .. - .. 23-29.
Maar gewoon
83. 35-19 wint ook.
82. .. - .. 27-31 83. 24-47 31-37 84. 15-10 34-18 85. 10- 4 18-36
86. 20-15 37-41 87. 4- 9 36x 4 88. 47x36 en zwart geeft op.
Kees Pippel

KOSTERS KOOKBOEK
We zijn met dit clubblad toegekomen aan de tweede gang. Men neme een IDV-er
(IDV is die club waar we altijd van winnen) en een DCIJ-er en voege daar een
door velen vergeten theoretische variant aan toe, te weten de Leningrader variant.
Zo genoemd omdat oud wereldkampioen Alexander Dibman uit Leningrad (het
huidige Sint Petersburg) samen met een aantal stadsgenoten deze variant rond
1980 regelmatig placht te spelen. Voor de volledigheid zij vermeld dat Wim v.d.
Kraan, generatiegenoot van oud Nederlands kampioen Wim de Jong, al in 1941
deze variant op het bord bracht, maar dan met 7. 41-37 opbouwde en pas na
31-27 met 37-31 en 42-37 vervolgde in plaats van meteen 7. 42-37, wat
resulteerde in de zogenaamde v.d. Kraanvariant. Wereldkampioen Pierre
Ghestem toonde niet veel later aan dat deze opbouw bij goed spel van zwart
verliezend is en het zou tot begin jaren tachtig duren voor Dibman c.s. de variant
nieuw leven inbliezen. Omdat wit bij correct spel van zwart ook na 42-37 niet de
beste kansen krijgt, is de populariteit van de variant slechts tijdelijk geweest.
Zwart moet echter precies weten waar de klepel hangt, wat betekent dat het
systeem vandaag de dag voor spelers met voldoende kennis tegen praktisch
iedere tegenstander kansrijk is, ook met wit.
In de nu volgende partij komt een belangrijke pointe uit de Leningrader variant
naar voren. Ik hoop dat deze appetizer uitnodigt tot zelfstandige bestudering van
deze en andere openingsvarianten.

-22-

Ruud Kloosterman – Marcel Kosters
15 juni 2003 sneldampartij op Internet (VOG)
1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 45-40 10-14 4. 50-45 5-10
5. 31-26 20-25 6. 37-31 14-20 7. 42-37 9-14 8. 48-42 3- 9
9. 31-27 19-24 10. 36-31 14-19 11. 41-36 17-22 12. 46-41 11-17
13. 27-21 16x27 14. 32x21 6-11 15. 21-16 1- 6 16. 38-32 22-28
17. 33x22 18x38 18. 42x33 13-18
Marcel Kosters
Bij mijn laatste zet gaf ik in het
chatvenster als enig commentaar:
“De pointe”. Ik bedoelde daarmee de
pointe van de opbouw met
8. .. - ..
3-9 in plaats van het
klassieke 8. .. - .. 4- 9.
Hoewel
gewaarschuwd,
nam
Kloosterman alsnog de damzet met de
toevoeging: “ Wat doe je nu Marcel?” .
En na
19. 35-30 24x35
20. 26-21 17x26 21. 33-28 23x32
22. 37x28 26x46 23. 29-23 18x29
24. 34x 5 46x10 25. 5x 3
4-9
Ruud Kloosterman
!
26. 3x14 20x 9 heerste er even een digitale stilte. Als zwart opgebouwd
zou hebben met
8. .. - .. 4- 9 zouden zowel (13-18) als (12-18)
verhinderd zijn door damzetten zoals in de partij uitgevoerd, die deze keer echter
wel winnend zijn voor wit. Dat de rollen na ( 4- 9) in plaats van ( 3- 9) in deze
specifieke variant volledig zijn omgedraaid, toont wel het volgende voorbeeld.
Meijer
We hebben het dus over deze stand.
(12-18) en (13-18) mogen niet. Blijven
over (10-14) en (24-30). Zie hier een
verloop om te onthouden, dat zich in
1986 voordeed in de partij van
Ingen – Meijer
18. .. - .. 24-30 19. 35x24 19x30
20. 29x18 12x23 21. 47-42 13-18
22. 42-38! 9-13?
Misschien moest al bij (13-18) een
vraagteken geplaatst, want
(17-22)
lijkt op dit moment geen aanlokkelijk
Ingen
alternatief.
Nu volgde een heuse Coup Manoury:
23. 26-21 17x26 24. 33-28 23x32
25. 37x28 26x46 26. 40-35 46x40 27. 35x24 20x29 28. 45x 1
>>
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Moge het u wel bekomen en veel plezier met het uitpluizen van de Leningrader
variant. Als handvat hierbij nog een vraag: Waarom is de v.d. Kraan variant
verliezend?
Nog een hapklare brok, tijdens een sneldampartijtje op vog.ru verorberd:
Marcel Kosters – Peter van Heun
7 juli 2003 (speeltempo 4 minuten).
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19
5. 46-41 5-10 6. 35-30 20-25 7. 33-29 17-22 8. 31-27 22x31
9. 36x27 11-17 10. 40-35 6-11 11. 30-24 19x30 12. 35x24 17-21
13. 38-33 21-26 14. 41-36 11-17 15. 45-40 17-21 16. 43-38 12-17
Tot hier speelde ik de haast vanzelfsprekende zetten en realiseerde me plots dat
ik in een onvervalste normaalstand van de Drost-variant terecht was gekomen.
Een merkwaardige ervaring, want ik heb er ‘vroeger’ al het nodige over gelezen
en mee gespeeld, maar nu pas werd mijn kennis ‘geactiveerd’ , overigens
ruimschoots op tijd om aan te sturen op de combinatieve mogelijkheid die
Jannes van der Wal naar aanleiding van een partij tegen John van den Borst liet
zien. Helaas mocht van der Wal hem niet uithalen, maar ik was gelukkiger:
17. 33-28 9-14 18. 28x19 14x23 19. 39-33 7-11 20. 33-28 2- 7
21. 28x19 17-22 22. 40-35 22x31 23. 36x27 7-12 24. 27-22! 18x27
25. 29-23?! De door Jannes aangegeven lokzet. Zie diagram.
25. .. - .. 13-18? 26. 24-20! A.
Peter sloeg:
26. .. - .. 15x13
27. 23-19 13x24 28. 37-31 26x28
29. 38-32 27x38 30. 42x 2
De andere slagmogelijkheid gaat nog
wat dieper:
A. 26. .. - .. 18x40
27. 20-14 15-20 28. 14x 5 4-10
29. 5x14 20x 9 30. 19-13
met
wederom een slagkeus die voor de
zwartspeler op lood om oud ijzer neerkomt: op
30. .. - .. 9x18 B. volgt
31. 37-31 26x28 32. 38-32 27x38
33. 42x 2 en op
B. 30. .. - .. 8x19 volgt fraai
31. 38-33 27x29 32. 49-43 40x38 33. 42x 4

v. Heun

Kosters

Een bijzondere vondst van van der Wal, die zijn praktische waarde weer
(? Turbo dambase?) heeft bewezen!
Marcel Kosters
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JEUGDDAMMEN

De jeugd bij DCIJ wordt steeds sterker,
dus de opgaven worden ook steeds
moeilijker. Voor alle opgaven geldt: wit
speelt en wint.

>>
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ZONDAGSJEUGD
De eerste keer dat we dit seizoen het toernooi organiseerden hadden we het weer
niet mee. Het was bloedheet en veel kinderen lieten het afweten. Feroz was weer
onverslaanbaar, maar Ingmar en Jasper wisten goed bij te blijven. Jasper stond
zelfs op een gegeven moment een schijf voor tegen Feroz, maar ja, Feroz blijft
gehaaid en je moet opletten bij het damspel.

1
2
3
4
5
6
7
8

Feroz Amirkhan
Jasper Roelofs
Ingmar Visser
Jan-Maarten Koorn
Sebastiaan van Driessel
Nick Vrugt
Jennifer Leijen
Amanda Willemsen

1
●
0
0
0
0
0
0
0

2
2
●
0
2
0
0
0
0

3 4
2 2
2 0
● 2
0 ●
0 0
0 1
0 0
0 0
-26-

5
2
2
2
2
●
0
0
0

6
2
2
2
1
2
●
0
0

7
2
2
2
2
2
2
●
1

8 AW + = 2
7 7 0 0
2
7 5 0 2
2
7 5 0 2
2
7 4 1 2
2
7 3 0 4
2
7 2 1 4
1
7 0 1 6
●
7 0 1 6

Pt
14
10
10
9
6
5
1
1

Elbert probeert trouwens met zijn jeugd ook in IJmuiden te komen spelen op
vrijdagavond en dan bijvoorbeeld partijen van een uur.
Zondag 19 oktober werd opnieuw het maandelijkse jeugdtoernooi gespeeld in
IJmuiden. Deze keer ook veel dammertjes uit Heerhugowaard en uit de
Zaanstreek. Verrassend won Berry Hofmans het toernooi voor Guido Mul en
Feroz Amirkhan, de gedoodverfde favoriet. In de B-groep werd gewonnen door
Evert Bleijendaal voor Kevin van Langen en Floris van der Steen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Berry Hofmans
Guido Mul
Feroz Amirkhan
Jan-Maarten Koorn
Pepijn Folgers
Jasper Roelofs
Jos Brammer
Michiel Kruijenaar
Ingmar Visser
Bart Kruijenaar
Evert Bleyendaal

W
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

+
6
5
5
5
4
4
4
3
4
3
3

=
1
1
1
0
1
1
0
2
0
1
1

0
1
1
2
2
2
3
2
3
3
3

Pt
13
11
11
10
9
9
8
8
8
7
7

W
12 Kevin van Langen
7
13 Floris van der Steen 7
14 Tugba
7
15 Ewoud Groot
7
16 Cathy Brammer
7
17 Bernd Schins
7
18 Nick Vrugt
7
19 Kevin Mercera
7
20 Shaun van Rossum 7
21 Fadime Ozturk
7
22 Uzeyir Aslan
7

AUTOMOBIELBEDRIJF

BROCAR B.V.
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
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+
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
0

=
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1

- Pt
4 6
4 6
4 6
4 6
4 6
4 5
4 5
4 5
4 5
6 2
6 1

De volgende keer verwacht ik ook
dammertjes uit Hoorn. Nico
Leemberg
heeft inmiddels contact met me
gezocht en waarschijnlijk wordt het
toernooi opgenomen in een
toernooiencircuit in Noord-Holland
waar de kinderen punten kunnen
halen voor het kampioenschap en
klaar gestoomd worden voor het
Kampioenschap van Nederland.

Wim Winter

KORTE BERICHTEN
In juli 2003 kregen wij een kaart van onze Michael dat hij ging trouwen met zijn
Argentijnse Maxima. Na bestuderen van de kaart bleek dat ze toch anders heet.
Hierbij de kaart:

Elisa Castañeda en Michael van Deken
Kondigen hierbij met veel trots aan dat ze gaan trouwen.
Wij zouden het leuk vinden als jullie bij ons burgerlijk
huwelijk aanwezig zijn.
Deze vindt plaats op 12 september 2003 om 19.30 in het
gemeentehuis van Rosario, Argentinië.

Aansluitend ben je uitgenodigd om deel te nemen aan
het feest, dat plaatsvindt vanaf 21.00 in het feesthuis
“Encuentros “ aan de San Martin 1469 te Rosario.

Michael bedankt iedereen voor
de vele felicitaties. Ze hebben
hun huwelijk gevierd met een
huwelijksreis naar Cariló, de
meest exclusieve badplaats van
Argentinië, zo'n 400 km ten
zuiden van Buenos Aires.

Michael en Ely in hotel Torrecillas Cariló
Namens Damclub IJmuiden wensen wij jullie een heel fijne toekomst!
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STAND OC DCIJ ’03-’04/
EINDSTAND 1E PERIODE
Gr.
A
A
B
B
B
A
B
C
C
B
A
C
C
A
E
B
E
C
E
A
E

Speler
Totaal
Wim Winter
7675
Marcel Kosters
7400
StijnTuytel
7150
Cees van der Steen
6250
Paul Smit
6225
Martin van Dijk
5950
Cees van der Vlis
5325
Rien Hühl
4975
Jan Apeldoorn
4325
Albert Roelofs
4200
Ron Tielrooij
3825
Koos de Vries
3825
Piet Kok
3500
Kees Pippel
3275
Hans Kors
2775
Harry van der Vossen
2475
Peter Pippel
2375
Leo Binkhorst
2000
Henk von Grumbkow
875
Jesse Bos
0
Gert Schol
0

Periode kamp. Groep A
1e periode
W. Winter

Gem
1535
1233
1192
1042
1245
1488
1065
995
865
1050
1275
1275
875
1092
555
825
792
1000
292
0
0

Groep B
S. Tuytel
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W
5
6
6
6
5
4
5
5
5
4
3
3
4
3
5
3
3
2
3
0
0
Groep C
R. Hühl

+
4
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0

=
0
3
5
4
2
2
1
3
0
2
0
2
3
1
2
2
0
0
0
0
0

1
1
0
1
1
0
2
1
3
1
1
0
1
1
3
1
2
1
3
0
0

Groep E
H. Kors

P
8
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
0
0
0

UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL
Hoewel hij het zelf nooit aanvoerde als een excuus, was het werk dat Dukel deed
nou niet bepaald bevorderlijk voor goede en continue prestaties achter het
dambord. In de nacht werkte hij als ‘kaairidder’ in de vishal. De ‘kaairidders’ losten
de vissersschepen. Een hard en zwaar bestaan. Als hij om een uur of twaalf in de
nacht begon moest hij zich vaak haasten om rond het middaguur op de plaats van
bestemming te zijn om daar te strijden om de nationale damtitel. Liefst 17 maal
nam hij hier met wisselend succes aan deel.
In 1948 streden maar liefst 4 D.C.IJ.- ers om de nationale titel, te weten Dukel,
Ligthart, Suyk en Laros en een ex D.C.IJ.-er, de naar Maarssen verhuisde, Leyte.
Henk Laros behaalde een fraaie tweede plaats, achter de schier onverslaanbare
Roozenburg, waarmee hij het recht verwierf deel te nemen aan de strijd om de
wereldtitel later dat jaar.
Dukels spel was wisselvallig. Met een tweetal fragmenten wordt dit aangetoond.
Zie eerste diagram.
1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18
3. 31-27 Met deze inleiding dreigt
P. Beers
wit
zijn
tegenstander
dood
te
combineren, doordat in het vervolg de
mogelijkheid
27-21
enz.
steeds
aanwezig is.
3. .. - .. 4- 9 4. 36-31 24-29
5. 33x24 20x29 6. 39-33
Consequent brengt wit de dreiging
27-21 weer in de stand.
6. .. - .. 29x38 7. 42x33 9-14
8. 35-30 14-20 Geestig, op 27-21?
(16x29)
30-25 (23x32)
25x21
volgt nu ( 6-11) 34x23 en (13-18)
enz. wint zwart.

B. Dukel

9. 30-25 20-24 De beslissende fout. Eerst ( 2- 7) had nog redding
kunnen brengen.
10. 43-39 8-12 11. 40-35 Kennelijk bevreesd voor
25-20.
11. .. - .. 16-21 Beter is (17-21) enz. Zwart neemt nu een zelfmoord
combinatie.
12. 27x16 23-29 13. 34x14 13-19 14. 14x23 18x36
+
15. 25-20 W
En wit won een schijf en later de partij, want op weglopen met (24-29) volgt
20-14.
Dat Dukel met zijn agressieve speelstijl ook wel eens de kous op de kop kreeg,
toont de opening die hij speelde tegen Wim de Jong.
>>
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W. de Jong (wit) – B. Dukel (zwart)
1. 34-29 19-23 2. 39-34 14-19 3. 44-39 20-25 4. 50-44 15-20
5. 31-26 20-24 6. 29x20 25x14 7. 35-30 18-22 8. 33-29 12-18
9. 30-25 7-12 10. 38-33 1- 7 11. 42-38 22-28 12. 33x22
B. Dukel
Een fout maar het is wel Dukel ten
voeten uit. Aanvallen als het kan en
verdedigen als het moet. Met een offer
wint De Jong nu een schijf.
12. .. - .. 17x28 13. 29-24 19x30
14. 34-29 23x34 15. 32x23 18x29
16. 40-35
Wit wint nu altijd een schijf. Het verhaal
zou niet compleet zijn zonder te
vermelden dat Dukel zich nog als een
leeuw verzette maar uiteindelijk toch
verloor.

W. de Jong
Jan Apeldoorn

SLAGZET BRUNSSUM 2003 (2)
Helaas heb ik het niet voor elkaar gekregen om op tijd een heel verslag van mijn
prestaties in Brunssum in elkaar te zetten. Het volgende wilde ik u echter niet
onthouden. In de partij met wit tegen Alex Boxum (die uiteindelijk boven zichzelf
uit zou stijgen en 12e werd in het eindklassement) gebeurde het volgende:
1. 34-29 17-22 2. 40-34 11-17
3. 45-40 6-11 4. 31-26 16-21
5. 32-28 19-23 6. 28x19 14x23
7. 35-30 10-14 8. 30-24 5-10
9. 33-28 22x33 10. 39x19 14x23
11. 38-32 20-25 12. 40-35 9-14
13. 42-38 11-16 14. 37-31 3- 9
15. 31-27 14-19???
en nu voerde
ik de slagzet van het toernooi uit,
waardoor ik in verscheidene
dagbladrubrieken heb gestaan:
16. 41-37! 19x39 17. 44x33 23x34
18. 27-22 17x39 19. 26x17 12x21
20. 38-33 39x28 21. 32x 5
en ik kon weer het zwembad op de
camping induiken.
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Alex Boxum

Martin van Dijk
Martin van Dijk

CEES VAN DER VLIS
WEER BESTE DCIJ-ER IN RIJNSBURG
Het leek traditie te worden dat DCIJ meedoet aan het Johan Kromhout toernooi in
Rijnsburg en dat Cees van der Vlis het toernooi dan net niet wint. Zo eindigde
Cees vorig jaar op de derde plaats. Dit jaar deed Cees het echter rustig aan. Wél
was hij de best presterende DCIJ-er. Maar geen top drie notering voor IJmuiden in
Rijnsburg dus. En eigenlijk kan dat niet meer, het went namelijk zo snel.
Misschien moeten we daarom Martin toch maar weer meenemen als haas voor
Cees. Na een avondje stappen in het Haarlemse blijkt Martin namelijk tot grootse
daden in staat. Zo staat hij in het Noord Hollands kampioenschap op het punt met
overmacht kampioen te worden.
Maar goed, rapid dammen (20 minuten per persoon per partij) in Rijnsburg dus.
Cees, Stijn, Paul en ondergetekende waren in onze nopjes met het behaalde
resultaat. Behalve Stijn misschien. Hij vond dat ik een wel erg lage weerstand had
en hij een hele hoge. Daar had hij natuurlijk gelijk in. Maar ja, die wedstrijdpuntjes
hè… Volgend jaar ga ik dus ook maar weer mee, als haas voor Stijn.

1.
2.
3.
11.

Johan Kromhout Toernooi Rijnsburg
Jean Marc Ndjofang
7-12
18. Marcel Kosters
Michiel Kloosterziel
7-12
20. Stijn Tuijtel
Ron Heusdens
7-12
39. Paul Smit
Cees van der Vlis
7- 9
…72 deelnemers

7-9
7-8
7-7

Marcel Kosters
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DCIJ – DAMLUST
20 september 2003. Uitslag 13- 7
De eerste wedstrijd moesten we tegen Damlust, waarschijnlijk de kampioen van
dit jaar met onder meer Prosman in de gelederen. Maar ik voelde vanaf het begin
dat het goed zou gaan. Marcel won weer door zo’n stom zetje dat ik al zo vaak bij
hem heb gezien. Lokzet naar dam en dan wint hij een schijf. Dat gebeurde al heel
snel en ik ging er toen eens extra voor zitten. Alle trucjes haalde ik uit de
toverdoos vandaan. Ziehier
Wim Winter

Als wit nu 39-34 speelt dreigt hij met 28-22
en met 35-30 en 34-30. Lekker niet! Effe niet
gezien, maar mijn tegenstander ook niet en
daar gaat het toch om?
In elk geval was de stand zo gecompliceerd dat
de beste man het gewoon niet meer wist, er
niet uitkwam en zeer snel de boot in ging.
Gewonnen dus.

De tegenstander van Jesse maakte een grote
blunder, maar Jesse stond al oppermachtig.
Die won ook dus. Kees Pippel speelde tegen
de niet misselijke Hoogendoorn. In eerste
Gerard van der Wouden
instantie kreeg Kees weinig voordeel, maar
0-2
ineens ging het helemaal mis met zijn
tegenstander.
Kees Pippel
Als wit hier nou gewoon 40-35 speelt en schijf
48 naar 30 brengt wint Kees natuurlijk nooit
meer, maar zijn tegenstander was sportief en
speelde 40-34 en werd volledig klem gezet.

Toen stonden we dus geheel onverdiend met
8-0 voor. Kees van der Vlis speelde tegen
Prosman en ik had zelfs tegen het einde van de
partij nog alle vertrouwen in Kees en
vermoedde dat Kees voor een verrassing ging
zorgen, maar helaas ging het toch fout.
Erik Hogendoorn
0-2
>>
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Erno Prosman

Cees liet alles teveel op z’n beloop met 34-30
en alles werd vastgezet en Cees kon opgeven.
Maar als Cees nou 28-22 speelt en na ( 9-13)
33-28 dan komt Cees nog erg ver. Helaas,
want alles zat toch erg mee.
Teun van de Krol

Cees van der Vlis
0-2
Zwart speelde hier (30-35) en wit maakte
remise met 8-3. Maar als zwart hier (40-44)
had gespeeld 25x34 en ( 9-13) 8x19 en
(44-49) en dan heeft Martin toch hele grote
problemen.

Martin van Dijk
1-1

Joop kreeg enorm voordeel tegen André Venema, maar kon net niet winnen.
Harry van der Vossen deed voor het eerst mee en moest ons Michael van Dieken
doen vergeten. Dat deed hij door remise te spelen. Ook Albert haalde een keurige
remise. Stijn had wel wat voordeel, maar het was niet voldoende voor winst. Zo
dat was Damlust!
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LANDELIJKE 1E KLASSE B
Eerste klasse B
1. Van Stigt Thans 2
2. TDV
3. IJmuiden
4. Schagen
5. Ons Genoegen
6. Denk en Zet H-G
7. SNA
8. Constant-Charlois
9. Hiltex 2
10. Damlust
11. PSV Dammen
12. Source+ NDG

TOPSCORERS DCIJ 1
3. Martin van Dijk
6. Willem Winter
12. Marcel Kosters
18. Kees Pippel
27. Albert Roelofs
36. Joop Wind
55. Jesse Bos
64. Stijn Tuytel
97. Harry van der Vossen
137. Hans Kors *
140. Cees van der Vlis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pt Bordpt
●
12
13
14 6 39 - 21
●
10
11 11
5 32 - 28
●
9
13 12
4 34 - 26
● 10
10
12
4 32 - 28
8
10 ● 13
3 31 - 29
7 ● 12
10
3 29 - 31
10 11
8 ●
3 29 - 31
7
10
●
11 3 28 - 32
9
● 6
16 2 31 - 29
9 7
14 ●
2 30 - 30
8 8
10
●
1 26 - 34
6
9 4
● 0 19 - 41

WEDS RATING TEGEN
3
1237
1245
3
1265
1187
3
1213
1147
3
1359
1244
3
1023
1111
2
1178
1202
3
1259
1183
3
1051
1127
3
1078
1174
1
1156
3
1099
1315

BORD
2
7
4
4,3
8,3
7,5
3
7,7
6,3
2
6,7

PNT
5
5
5
4
4
3
3
3
2
0
0

Wim Winter

-35-

HET ACHTTAL
Het nieuwe seizoen is weer begonnen en het achttal wacht een zware opgave.
We opereren nu weer op het hoogste niveau van de provincie. De doelstelling
voor dit seizoen is dat het achttal zich in de middenmoot zal handhaven. Dat zal
geen gemakkelijke opgave zijn omdat er een zware concurrentie is in deze klasse.
Alle teams in deze klasse beschikken over spelers die ook op landelijk niveau
opereren. Dat geldt echter ook voor ons achttal, vandaar de doelstelling om ons in
de middenmoot te handhaven. Immers spelers als Ron Tielrooij, Ruud en Elbert
Holkamp en Frans Elzenga spelen tot op de dag van vandaag op landelijk niveau.
Daarnaast hebben alle andere spelers, behalve Hans Kors, ook een ruime
ervaring op landelijk niveau. Want naast genoemde spelers zijn ook Jan
Apeldoorn, Koos de Vries, Arjen van Roode en Paul Smit de vaste spelers voor
het achttal. Piet Kok, Cees van der Steen en Nicole Schouten zijn beschikbaar om
in te vallen. Met zo’n team moet het toch mogelijk zijn ons in de middenmoot te
handhaven.
De eerste wedstrijd was op 25 september tegen ZDC, een clubje dat speelt in een
café in ‘t Zand. Voor ons was dit een onbekende tegenstander, waar we niet
goed van wisten hoe we die in moesten schatten. We meenden echter wel een
kans te hebben, ondanks dat we niet in onze sterkste opstelling konden
verschijnen. Arjen en Ron konden niet van de partij zijn; Nicole was bereid met
ons de reis aan te vatten naar het verre noorden.
De eerste die uit was, was Hans Kors. Hij zette zijn partij goed op, maar verdeelde
zijn tijd niet goed. Echter voordat dat echt een rol ging spelen bleek dat Hans nog
niet genoeg ervaring op dit niveau heeft (wat ook juist de reden is dat hij een
vaste plaats in het achttal heeft gekregen) en maakte positionele fouten waardoor
hij de partij kansloos verloor. Daarna was het Jan die de vlag moest strijken, van
zijn hand een fragment van deze partij.
Jan Apeldoorn
Met mijn laatste zet 40. 33-28 breng
ik wat leven in de brouwerij. Een lokzet.
Mijn tegenstander dacht 20 minuten na
en overwoog nu;
( 4-10)
15x 4 (18-23)
29x 7 (19-24)
30x 8 ( 3x 1)
4x31 (26x46).
Maar na 38-32 is het over.
Op
(12-17)A
38-32 (27x38)
48-42 (38x47)
29-24 (47x20)
25x21 (26x17) is er niet veel meer
Aan de hand.
A. Nadeel levert de ruil 29-23 38-32
28-22 en 30-24 op.
H. Pijnacker (ZDC)
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Mijn tegenstander H. Pijnacker speelde nu
40. .. - .. 9-14
Natuurlijk moet ik nu snel de slag 26x46 uit de stand halen en 41-37 spelen,
maar ik blunderde weer eens en vervolgde met
41. 30-24 19x30
42. 25x34 Op 35x24 komt (13-19) enz.
42. .. - .. 14-20
43. 15x24 13-19 44. 24x31 26x46. Na dit slaggeweld volgde opnieuw een
Blunder:
45. 38-32 Veel sterker is 28-22 met remise kansen.
45. .. - .. 12-17 En ik staakte de strijd. W+ (Is dat niet een beetje vroeg Jan?
Na 46. 34-30 is het nog (lang?)niet duidelijk allemaal. Red.)
Elbert bracht de spanning terug in de wedstrijd door de toch zeker niet zwakke H.
Buurlage te verslaan, echt een partij uit één stuk. Frans speelde aan bord twee
een sterke wedstrijd en hield Groeneweg knap op remise. Ruud toonde aan dat hij
in vorm is, hoewel Elbert vooraf anders beweerde. Ruud hield de zeer sterke Ivo
de Jong op een gelijkwaardige remise. Koos speelde een solide partij, maar meer
dan remise zat er niet in. Hierna moest ik alle hoop voor ons uit handen geven,
nadat ik al in de opening (zie mijn fragment) een verkeerde keuze had gemaakt
en de hele partij achter de feiten aanliep.
Als je de Keller opening speelt moet je
wel weten wat je doet. Uit dit fragment
blijkt dat ik dat niet weet. Ik dacht
namelijk hier een schijf te winnen en
speelde 33-28!? Gelukkig kwam ik er
nog op tijd achter dat na (22x33)
39x33 enz. zwart gewoon dam haalt
door (14-20). Dus sloeg ik naar 29
waardoor er een zeer ongewoon
speltype ontstond waarin ik steeds
moest proberen het nadeel binnen de
perken te houden. Dat lukte uiteindelijk
niet en ik verloor kansloos. Verlies was
de logische uitkomst van deze partij. W-

J. Buis (ZDC)

Paul Smit

Tot slot liet Nicole zien dat we terecht een beroep op haar kunnen doen; de
remise die ze er in een chaotisch slot van de partij uit haalde was eigenlijk te
weinig. Uiteindelijk verloren we dus met 10- 6. In ieder geval weten we nu dat we
het niet te licht op mogen vatten dit seizoen.
Dat we dat niet doen bleek in onze tweede wedstrijd. Dat was op 7 november en
onze tegenstander was Purmerend. Deze ploeg is kandidaat voor de titel en dat
bewezen ze in de eerste wedstrijd door Alkmaar met 11- 5 af te drogen. Nu heeft
DCIJ er toch een handje van om juist tegen sterke ploegen goed voor de dag te
komen en was de stemming vooraf dan ook zeer strijdlustig. Maar om nu te
zeggen dat we dachten even te gaan winnen……, nou nee.
>>
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We kozen voor een tactische opstelling, we zagen Paul van der Lem al rond lopen
en verwachtten hem aan het eerste bord. Vooraf hadden we de teamtactiek al
doorgenomen en gaven we ons zelf de meeste kansen als Hans aan bord één
zou zitten. Hans hield het langer vol dan de tegenstander van Ron (de bepaald
niet zwakke Bakels) en kreeg van Paul van der Lem nog complimenten over zijn
positiespel, maar toen het echt ingewikkeld werd maakte Hans een fout waardoor
Paul een dam kreeg en Hans kon opgeven. Ron had toen dus al heel mooi
gewonnen door zijn tegenstander positioneel te overspelen. Frans moest daarna
de eer laten aan Slijkerman, hoewel Frans een sterke partij speelde was hij op
een cruciaal moment net niet attent genoeg. Arjen speelde een sterke partij tegen
Benjamens, kwam geen moment in gevaar en remise was een logische uitslag.
Jan probeerde zijn tegenstander te verlokken met het zetje van Lochtenberg
(in IJmuiden natuurlijk het zetje van Apeldoorn), maar zijn tegenstander werkte
niet mee. Uiteindelijk werd het een gelijkwaardige remise. Dat ik daarna de stand
weer gelijk trok was meer geluk dan wijsheid. De hele partij had mijn tegenstander
de partij onder controle en moest ik alles uit de kast halen om niet al te veel
nadeel te krijgen. Dat ik uiteindelijk toch nog won was dankzij een moment van
onoplettendheid van mijn tegenstander.
In deze partij stond ik telkens iets
slechter, maar het leek allemaal nog
wel mee te vallen. Totdat zwart een
voorpost op 37 innam. In deze stand
moet wit kunnen winnen, ik zag nog
maar één verdediging en speelde á
tempo verder. Gelukkig ging mijn
tegenstander mee in dat tempo.
43. 39-34 4- 9? 44. 34-30 14-19
45. 45-40 13-18 46. 40-34 18-23?
47. 48-42! 37x48 48. 25-20 24x15
49. 30-25 48x30 50. 35x 4
en mijn tegenstander gaf op.

A. Prins (Purmerend)

Paul Smit
Als zwart rekening had gehouden met
deze damzet, had hij de schijven 24 en 14 op zijn plaats gelaten om zo met
(37-42) een plakker in de stand te houden. Een voorbeeld: 34-29 ( 4-10)! nu is
34-29 verboden door (37-42) dus 34-30 (14-19) 45-40 (14-19) 40-34 ( 2- 7)
op 34-29 volgt nu (37-42) 29x18 (42-47) 33-28 en niet dat het nu makkelijk is,
maar het lijkt mij dat zwart dit moet kunnen winnen.
Koos hield de stand in evenwicht door een mooie principiële partij met een goede
remise af te sluiten. Ruud was toen nog de enige die bezig was. Ruud stond
gedurende de hele partij beter, vergrootte het kleine voordeel dat hij in de opening
kreeg steeds verder uit en behaalde een uitmuntende zege op de zeer sterke
Berthauer. Hiermee was Ruud meteen de matchwinnaar en bezorgde ons de
overwinning van 7- 9 op Purmerend.
>>
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De volgende wedstrijd was op 24 oktober een thuiswedstrijd tegen Alkmaar, de
ploeg die verloor van Purmerend. Helaas verloren wij deze wedstrijd. Een verslag
hiervan en de topscorerslijst in het volgende clubblad.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hoofdklasse NH
Purmerend 66
OG Den Ilp
D.D.V. Diemen
Zijper Damclub
OG Volendam
Het Probleem Hoorn
D.D.D. Alkmaar
D.C.IJmuiden 2
Almere

1 2 3 4 5 6 7
●
10
11
●
6
11
6
●
9
●
10
● 7
7
9 ●
5 5
●
9
6
4
6 7

8
7

9

Pnt
4
10
4
9
4
10
2
2
2
12
2
●
2
●
0

Bp
28 27 24 10 17 16 22 19 13 -

20
21
24
6
15
16
26
29
19

Paul Smit
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AGENDA
za
wo
za
zo
vr
za

1
12
15
16
21
29

november
november
november
november
november
november

2003
2003
2003
2003
2003
2003

OG Utrecht

DCIJ 1
SCHOOLDAMKAMPIOENSCHAP VAN VELSEN
DCIJ 1
CCR 1
ZONDAGS JEUGDTOERNOOI
DCIJ 2
OG Volendam
Van Stigt Thans 2
DCIJ 1

vr
za
zo
vr
di

12
13
14
19
30

december
december
december
december
december

2003 DCIJ 2
2003 DCIJ 1
2003
2003
2003

za
di
za

17 januari
20 januari
31 januari

2004 CAB Holland/DEZ
2004 Almere
2004 Source+/NDG

-

DCIJ 1
DCIJ 2
DCIJ 1

di
za
za

10 februari
14 februari
28 februari

2004 Het Probleem Hoorn
2004 DCIJ 1
2004 Hiltex 2

-

DCIJ 2
TDV
DCIJ 1

za
vr
za

6 maart
12 maart
13 maart

2004
2004 DCIJ 2
2004

vr

9 April

ZONDAGS JEUGDTOERNOOI
SNELDAMTOERNOOI
OUDEJAARSTOERNOOI

DDV Diemen
Schagen

nationale competitie nacompetitie
nationale competitie nacompetitie

2004

OG Den Ilp

PAASEIERENTOERNOOI

De volgende IJ’dammer verschijnt op 19 december 2003.
Kopij kunt u tot en met vrijdag 12 december (liefst eerder) inleveren bij:
Jack van Buuren
E-mail heeft de voorkeur! Stuur deze over de elektronische snelweg aan:

IJdammer@hetnet.nl
WEDSTRIJDAGENDA SCHAAKVERENIGING KIJK UIT
vr 24-10-03 Kijk Uit 2
wo 29-10-03 Het Paard van Ree

-

Heemstede 3
Kijk Uit 3

za 01-11-03
ma 10-11-03
vr 21-11-03
za 22-11-03
vr 28-11-03

-

Kijk Uit 1
Kijk Uit 2
De Uil 4
Caïssa 1
De Wijker Toren 4

W.S.C. 1
Hoofddorp 1
Kijk Uit3
Kijk Uit 1
Kijk Uit 2

do 11-12-03 Het Spaarne 4
Kijk Uit 3
za 13-12-03 A.S.C. 1
Kijk Uit 1
Snelschaakkampioenschap Kijk Uit
vr 19-12-03

vr 20-02-04 Kijk Uit 2
do 26-02-04 De Wijker Toren 6

-

Het Spaarne 3
Kijk Uit 3

za 06-03-04 Kijk Uit 2
vr 19-03-04 Aalsmeer 2
za 27-03-04 Zukertort Amstelveen 4

-

L.S.G. 4
Kijk Uit 2
Kijk Uit 1

vr 02-04-04 Kijk Uit 2
- De Haarlemse Jopen 1
Paaseieren -schaak-dam-toernooi
vr 09-04-04
za 17-04-04 Kijk Uit 1
De Eenhoorn 2
vr 23-04-04 Kijk Uit 3
Excelsior 2
za 15-05-04 De Wijker Toren 1

di 06-01-04 H.W.P. 5
vr 30-01-04 Kijk Uit 3

-

Kijk Uit2
Santpoort 2
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vr 25-06-04

-

Kijk Uit 1

Algemene voorjaarsledenvergadering Kijk Uit

