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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.

Witspeler
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.

-2-

VAN DE VOORZITTER
We hebben weer een ere-lid en wel
Piet van den Berg. Piet is inmiddels
50 jaar lid van DCIJ en bijna 65 jaar
lid van de bond. Een ouwe knar dus of
zoals Kees van Kooten zou zeggen:
een krasse knar. Tijdens de barbecue
als start van ons nieuwe seizoen
hebben we Piet gehuldigd en
voortaan verwacht ik natuurlijk wel dat
alle
leden
opstaan
als
Piet
binnenkomt.
Tijdens ons laatste jeugdtoernooi
mochten we weer een award in
ontvangst nemen en wel de “Meureaward”. Dit in verband met het
jeugdwerk dat we verrichten. Op 17
Piet van den Berg ontvangt een
oktober hadden we 52 jeugdspelers
bloemetje uit handen van onze
binnen met het “Van der Wielevoorzitter Wim Winter
jeugdtoernooi”. Met onze eigen jeugd
vlot het nog niet erg, maar toch heb ik goede moed. Ten eerste hebben we een
schat aan ervaring opgedaan in de laatste jaren en ten tweede is Jesse zich actief
gaan opstellen in verband met het jeugdwerk. En ik heb zeer veel vertrouwen in
de didactische gaven van Jesse. En ten derde hebben we een sponsor gevonden
voor onze jeugdactiviteiten en wel in de vorm van Nico van der Wiele, de vader
van Vince, die een aannemersbedrijf heeft. Op 10 november vindt weer het
scholentoernooi plaats en dan hoop ik weer een nieuwe lichting te mogen
begroeten. En dan maar hopen dat er wat blijft hangen, want mijn belangrijkste
uitdaging is een nieuwe lichting IJmuidenaren aan het dambord te krijgen.
Even heb ik gedacht in een topteam te spelen. Tegen Sijbrands en consorten
hadden we eigenlijk moeten winnen en Bart Smit uit Schagen hebben we
afgedroogd. Maar ja, wij IJmuidenaren kunnen nu eenmaal de weelde niet
dragen. Ineens hoor ik spelers zeggen: “Hoe sterk zijn we eigenlijk?” Nou we
hebben het geweten. Dordrecht kwam bibberend binnen, maar ze vertrokken met
opgeheven hoofd. Zelf kreeg ik een dubbeloffer om de oren dat nu nog pijn doet.
Het tweede wint van Beverwijk en verliest van Purmerend. Allemaal te
verwachten, maar voor de strijd tegen degradatie was ik er toch wel erg blij mee.
>>
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De opkomst in de onderlinge is heel redelijk. Met name de aanwezigheid van
Nicole en Jacqueline Schouten doet me veel plezier. En Ron is er gelukkig ook
weer. Jesse had wat trainingen bedacht voor de vrijdagavond, maar dat
verstoorde toch teveel de wedstrijden en ik kreeg dan ook een standje van Jan
Apeldoorn, die voor straf weigerde een stukkie te schrijven in de “Jutter”. En dat
doet zeer. Als ik thuis kom op donderdag, dan scheur ik gelijk “de Jutter” uit de
bus om te lezen wat Jan geschreven heeft en dan moet ie natuurlijk niet beginnen
met vakbondsacties. Een rooie rakker trouwens, die ex-voorzitter van ons en een
goede filmer. Binnenkort zien we zijn eerste werk op de televisie bij de TROS in
Z@ppsport.
Omdat dit clubblad het eerste exemplaar is van het nieuwe seizoen wens ik
iedereen nog een heel plezierig damjaar toe.

Uw voorzitter Wim Winter

MUTATIES
De volgende mutaties hebben sinds de vorige IJ’dammer plaatsgevonden:
Nieuw: Feroz Amirkhan

Feroz, van harte welkom bij onze vereniging!

Vertrokken: Jasper Roelofs en Nick Vrugt

Jasper en Nick, bedankt en
succes voor in de toekomst

Secretaris, Martin van Dijk
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DCIJ-ER VAN DE MAAND

Naam:
Geboren:
Woonplaats:

Harry van der Vossen
Zaterdag 18 februari 1950
Haarlem

Studie/werk:
Administratief medewerker
Andere sporten/Hobby’s:
Wandelen, postzegels verzamelen
Doorlopen damcarière:
In 1964 begonnen met dammen,
1966 jeugdkampioen Kennemerland, 1968 kampioen van Haarlem,
1998 kampioen van Amsterdam. Diverse keren aan kamp. Van NH meegedaan.
Lid van D.C.IJ. sinds:
2003
Hoe ben je met dammen in aanraking gekomen?

Via mijn broer
Huib van der Vossen
En hoe met DCIJ:
Uit eigen beweging ben ik lid geworden
Om welke reden ben je lid geworden van DCIJ? Vrijdagavond is een gunstige
damavond en is dicht bij mijn woonplaats
Positieve punten van DCIJ:
Goede speelzaal, ambitieuze mensen
Negatieve punten DCIJ/wat zou er nog beter kunnen:
Dat sommige mensen
op het laatste moment binnen komen
Wat was vooralsnog je mooiste partij?

Mijn winstpartij tegen
Ad van Tilborg in Nijmegen 1998
En welke partij wil je het liefst zo snel mogelijk vergeten?
Mijn laatste partij
tegen Bart Smit, Schagen die ik verloor
Wat is je sterkste dampunt?
In het klassieke spel ben ik moeilijk te verslaan
En je zwakste?
Tijdnood en af en toe concentratie
Wat voor verwachtingen heb je dit jaar van het eerste en tweede team? Dat
ze zich beide handhaven
Wat hoop je individueel te bereiken?
Een betere score voor het eerste
team dan vorig jaar
Welke DCIJ’er komt in aanmerking
voor het volgende interview?
Harry, bedankt voor je interview!
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Feroz Amirkhan

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

PIET
Wij dammers hebben één gemeenschappelijke hobby, anders zaten we niet op
D.C.IJ. Zo weet ik dat Leo graag op zijn volkstuintje in de grond zit te wroeten en
Willem zich, sinds hij voorzitter van onze club is, het liefst even uit de publiciteit
blijft en onder water duikt. Piet Kok heeft naast het damspel, dat hij het liefst maar
drie uur per week beoefent, nog een hobby waar hij gek mee is. Piet is namelijk
een verwoede vogelaar.
Als wij dammers ons in de zomer voorbereiden op het nieuwe seizoen en er alles
aan doen om zo een plaats in het eerste tiental te veroveren of te behouden, trekt
Piet erop uit om in de bossen, velden en duinen naar zijn fladderende vrienden te
kijken. In het najaar spot hij met nog een aantal verwanten de trekvogels. Hij ringt
ze, bouwt en bevestigt nestkasten zodat ze bij terugkomst een goed onderkomen
hebben en hij bestudeert hun gedrag. Elk voorjaar is hij opgetogen wanneer hij
het eerste gezang, of is het een fluitconcert, van de nachtegaal waarneemt. Zijn
enthousiasme werkt op mij aanstekelijk. Zittend in een luie stoel op de volkstuin
tuur ik onafgebroken in de bomen en struiken. Maar mijn kennis van de vogeltjes
is zeer beperkt. Ik heb al moeite om een mus van een zwaan te onderscheiden.
Piet niet, die kent ze allemaal en bij naam. Dat vind ik zo knap.
Enkele weken geleden zat ik weer op de tuin en zag een mooi geel vogeltje.
Schaamteloos vrat hij mijn laatste peer op van de perenboom. Toen het klaar was
schudde het met de kop, veegde de snavel schoon en maakte aanstalten om te
vertrekken. Ik rolde van verbazing bijna uit mijn stoel toen het riep, “Piet”! “Verrek”
dacht ik. Piet kent niet alleen de vogeltjes maar ze kennen hem ook. Ik stond op
wees in westelijke richting en riep, “die zal daar wel in de duinen zijn”. Met een
schuin kopje keek het me enigszins wantrouwig aan, wipte op en vloog in de
aangewezen richting weg. Vrolijk kwetterend hoorde ik het roepen, “Piet, Piet! Als
ik Piet weer op de damclub tegenkom zal ik niet vergeten te vragen of hij het gele
vogeltje nog gezien heeft.

Jan Apeldoorn
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VINCE VAN DER WIELE
TWEEDE BIJ JEUGDDAMMEN
Op zondag 19 september is dit seizoen weer het eerste jeugddamtoernooi
gehouden bij Damclub IJmuiden in het gebouw ‘Jan Ligthart’ aan de Eksterlaan.
Dit keer wist Jan-Maarten Koorn uit Zaandam het toernooi op zijn naam te zetten
na vorig jaar diverse keren net naast de titel te hebben gegrepen door tweede te
worden. Uiteindelijk was er nog wel een barrage voor nodig met Berry Hofmans
uit Heerhugowaard, maar die wist Jan-Maarten feilloos te winnen. Berry Hofmans
werd dus tweede en als derde eindigde Pepijn Folgers. De inmiddels bij IJmuiden
spelende Feroz Amirkhan uit Westzaan was getipt als toernooiwinnaar maar
speelde te vaak op combinaties en verloor daardoor teveel en eindigde als vierde.

1
2
3
4
5
6
7

Categorie A
Jan Maarten Koorn
Berry Hofmans
Pepijn Folgers
Feroz Amirkhan
Fadime Ozturk
Jurre Verhagen
Tugba Aslan

W
7
7
7
7
7
7
7

+
5
5
4
4
3
3
3

=
2
2
2
0
2
1
1

- Pt
0 12
0 12
1 10
3 8
2 8
3 7
3 7

In de B-groep eindigde Vince van der Wiele uit IJmuiden op de tweede plaats na
vorig jaar derde te zijn geworden. Anouk Boots werd eerste en Steven Jasperse
derde.

1
2
3
4
5
6
7

Categorie B
Anouk Boots
Vince van der Wiele
Steven Jasperse
Hasan Aslan
Uzeyir Aslan
Dana van der Wiele
Brian Jasperse

W
7
7
7
7
7
7
7

+
4
4
3
2
2
1
0

=
0
0
0
1
1
0
0

3
3
4
4
4
6
7

Pt
8
8
6
5
5
2
0
>>
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Op 17 oktober wordt opnieuw een
jeugdtoernooi georganiseerd en de
TROS heeft al aangekondigd
opnames te gaan maken voor het
sportprogramma voor de jeugd
Z@ppsport.

Jan-Maarten Koorn en Anouk Boots houden de beker
stevig vast, onder toezicht van de andere prijswinnaars.

Wim Winter

GRATIS JAARABONNEMENT
OP HOOFDLIJN
In het blad Hoofdlijn (mei 2004), het artikel Nationale Competitie 2003-2004 geeft
Herman van Westerloo een overzicht van overwinningen van spelers met een
lagere rating dan hun tegenstander. Hij belicht hier de partijen uit de 9e t/m 11e
ronde. Het einde van dat artikel wordt verrassend afgesloten.
“In deze serie van vier artikelen werden 279 partijen genoemd waarin een speler
won van een tegenstander met een hogere rating. De enige speler die dat vier
keer presteerde is Albert Roelofs van IJmuiden! De speler die het grootste
verschil in rating moest overbruggen is Boudewijn Derkx in zijn partij tegen
Alexander Baljakin. Beide spelers - Albert Roelofs en Boudewijn Derkx verwierven hiermee een gratis jaarabonnement op Hoofdlijn.”

Albert is met dit resultaat zeer vereerd.
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DE BESTE STUURLUI… ENZ.
Al zo’n kleine 40 jaar kruis ik met Piet Kok de degens op het dambord. Ik heb een
idee dat ik altijd op winst moet spelen omdat ik denk dat hij te pakken is. Dat
denkbeeld is overigens totaal misplaatst en niet aan de praktijk te toetsen. Piet is
en blijft een onberekenbare speler waar een reeks nederlagen het harde bewijs
van vormen. De diagramstand kwam voor in de onlangs gestarte onderlinge
competitie.
Jan Apeldoorn
Op dit moment zocht Piet, die met de
witte schijven speelde, zijn toevlucht in
de combinatie.
1. 27-21 26x17
2. 28-22 17x37 3. 38-32 37x28
4. 33x11 Maar nu komt hij snel in de
problemen en neem ik het heft in
handen.
4. .. - .. 23-28.
Het gaat wat ver om hier de varianten
na 34-30 te behandelen maar gelooft u
mij maar dat Piet daarmee geen punt
pakt.
5. 48-43 9-14 6. 43-38.
Mijn machientje dat ik altijd om hulp
vraag begon rare, zelfs verliezende
Piet Kok
zetten als 45-40 aan te geven. Maar
goed dacht ik gelaten. Dan vervolg ik het spel zoals Piet en ik het speelden.
6. .. - .. 14-20
dat vond ik nou een mooie zet al zeg ik het zelf.
7. 34-30!? Even een nieuw diagram.
Jan Apeldoorn
Dus toch 34-30 en eerst nu zag ik dat
Piet na (20-25) de plakker neemt met
38-32. Lichtelijk teleurgesteld, ik stond
zo lekker bood ik remise aan. Bijna
tegelijkertijd vormde zich een kleine
kring om ons bord. De betweters met
de clubkampioen Stijn Tuytel en de
aspirant meester Jesse Bos vooraan
vertelden me dat ik het niet goed
aangepakt had. Maar na een snelle
analyse kwamen ook zij niet verder dan
een
puntendeling.
Onze
grote
Piet Kok
theoreticus Leo opperde zelfs dat ik op
een bepaald moment schijf 3 had op moeten spelen. Maar mijne heren jullie
hebben het allemaal mis. Mijn machientje, dat al in een eerder stadium van
die vreemde zetten voorstelde, toonde feilloos aan dat de winst nu voor het
oprapen lag.
>>
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7. .. - .. 20-25 8. 38-32 25x43 9. 32x14 1- 7 10. 11x 2 43-48
11. 2x30 48x 9. Wat voel je je lekker na zo’n partij!

Jan Apeldoorn

FRAGMENTJE
Een fragmentje uit de onderlinge competitie. Bij de start van het seizoen moet ik
er altijd weer een beetje inkomen. Maar daar zal Wim - tegen wie ik speelde - ook
wel last van hebben gehad. In ieder geval, deze mogelijkheid deed zich voor in de
partij Kosters - Winter en beide kleuren misten hem. Het was als ik me goed
herinner Jesse die ons fijntjes op de harde waarheid wees.
Tot nu toe had ik de goede zetten
Winter ...2
gedaan, maar het waarom hiervan
ontging me duidelijk. Ik had net 39-34
gespeeld waarop Wim wel met (10-15)
moest antwoorden. Ik dacht: deze
stand moet te winnen zijn en keek eens
goed. Nee hoor, ik zag niets. Dus ik
speelde (40-35). Ik schaam me dat ik
de voor hand liggende dam met 34-29
(23x34) 40x20
(15x25)
27-21
(26x17) 28-22
(17x39)
38-33
(39x28) 32x 3 heb gemist. Dat ik
er in het vervolg niet meer aan te pas
kwam en in het vervolg vakkundig door
Kosters ...0
Wim gevouwen werd maakte míjn
avond er natuurlijk niet beter op. De volgende keer hoop ik een diagrammetje te
hebben waarin ik win!
Marcel Kosters
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HOI IJ’DAMMERS!!
Het is al weer een tijd geleden dat ik voor het laatst van me liet horen. Ik hou
desondanks nog steeds de verrichtingen van de club bij. Jammer dat jullie in de
bond de eerste wedstrijd verloren, maar ja, met Ton Sijbrands als tegenstander is
er weinig eer te behalen.
Ik las dat jullie met een BBQ het seizoen begonnen zijn. Wel, dat is hier
wekelijkse kost. Nu het weer wat warmer aan het worden is, het is nu voorjaar
hier, vertoeven we elke zondag in een buitenhuisje met een zwembad. Tevens is
er een brok land bij om een partijtje voetbal te spelen. Uiteraard hebben we hier
beschikking over een parrilla of te wel een barbecue.
Zoals ik al zei, het is lente hier en dat betekent dat de bomen weer in het blad zijn.
Ook hier verliezen bomen hun bladeren in de herfst en groeien in het voorjaar
weer aan. Over het algemeen is het hier een graad of tien warmer dan Nederland,
dus de winters zijn hier niet echt koud te noemen. Dat betekent dus dat hier een
ander soort bomen voorkomt, zoals b.v. de limpiatuvo, wat letterlijk
buizenschoonmaker betekent. En inderdaad, de vruchten lijken erg veel op de
reageerbuisborstels uit mijn laboratoriumtijd.
Maar er zijn ook bomen die ook in Nederland voorkomen, zoals de Japanse Kers.
Deze boom bloeit in Nederland eind april, hier begin oktober. Gras groeit hier ook
weelderig, er valt hier dan ook net zoveel regen als in Nederland, alleen in een
kortere tijd. De zon schijnt hier vaker. Verder bloeit hier ook het koolzaad, dit
onkruid doet me denken aan de reis naar Brussel die we maakten als we de 12
uren van Brussel speelden. Ook de klaver komt hier voor. Ik heb al 2 klavertjes
vier gevonden, dus het is duidelijk dat ik hier mijn geluk gevonden heb.
Toch mis ik het dammen wel en speel heel af en toe een partijtje op internet. De
uitslagen hou ik ook bij en ik zie uit naar jullie clubblad met het IJmuidense
nieuws. Ook het overige nieuws uit de kranten hou ik bij en volg ook het voetbal.
Leuk dat de Alkmaarse club AZ weer eens UEFA voetbal speelt.
Graag wil ik jullie van meer nieuws uit Argentinië voorzien, alleen weet ik niet wat
jullie zoal interesseert. Daarom graag een mail via de redacteur van het clubblad
om wat suggesties. Voorbeelden zijn, het voetbal in Argentinië, toeristische
plekjes in Rosario of andere plaatsen in Argentinië waar ik geweest ben.
Succes dit seizoen in de onderlinge en in de bond.
Groetjes,
Michael van Dieken.
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DE OPSLUITING
Patrick Stork

Kees Pippel

Tijdens een analyse van mijn partij gespeeld
tegen Patrick Stork in het Den Haag toernooi
2003, liep ik – eigenlijk moet ik zeggen: mijn
damprogramma Dam 2.2 - toevallig tegen de
volgende finesse op:
Wit speelt
34-29 (25x34) 27-22
en daarna slaat zwart toe met
(19-23)
28x30 (26-31) 37x26 (17-22) 26x28 (20-25)
32x21 (25x43).
Ik liet deze finesse zien aan Andreas Kuyken. Ik
hoopte dat Andreas hier nog iets moois van zou
kunnen maken. Andreas verbeterde het
probleem door de schijven 26 en 36 weg te
halen en schijf 37 naar 26 te verplaatsen.

We spelen nu:
1. 34-29 25x34
2. 27-22 18x27 3. 29x 9 14x 3
4. 40x29 19-23 5. 28x30 17-22
6. 26x28 20-25 7. 32x21 25x43
8. 21-17 - zie onderstaand diagrammaar vonden verder geen boeiend
afspel.

Finesse van Andreas Kuyken

We beginnen met
8.
9. .. - .. 16-21
10. 17x26 48-43 11.
12. 29-24 43-38 13.
16. 11x22 15-33!! 17.

Helemaal onafhankelijk hiervan heeft
Hans Jansen deze studie ontdekt. Maar
Hans slaagde erin om een prachtige
variant tevoorschijn te toveren. Het is
weliswaar niet de enige winst en dus
niet ‘scherp’, maar de variant is toch
zeer de moeite waard om te tonen.
.. - .. 43-48 9. 33-29
(beschermt schijf 17)
(Hier wint ook 3-8, maar wat nu volgt is veel fraaier)
45-40! 3- 8
(Hier wint ook 43-38, 38-43)
26-21 38x15 14. 21-16 8-12 15. 16-11 12-17!
22-18 33-50 en zwart wint.
Kees Pippel
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UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL
De diagramstand dateert uit 1952. Hij
komt uit een partij tussen Barend Dukel
(met wit) en de Friese grootmeester
Pieter Bergsma. Het is een lust voor het
oog om te zien hoe Dukel zich kansen
weet te scheppen.

Pieter Bergsma

1. .. - .. 15-20 2. 25x14 19x10
3. 27-22 Dreigt met schijfwinst door
(22-28) en (33-28). Op 12-18 volgt
33-28.
3. .. - .. 13-19 de beste.
4. 22-18 23-29.
Piet Bergsma

Barend Dukel
De tekstzet is het beste. Zwart moet
zich vooral niet inlaten met
(23-28)
32x14
(12x23)
33-29
(24x33)
39x19
( 9x20)
Nu denkt de
zwartspeler de voorpost met ( 3- 9) te
veroveren maar komt dan bedrogen uit.
44-39
( 3- 9) 38-32
( 9-14)
40-35
(14x23)
37-31
(26x28)
39-33
(28x30) 35x 4.
De gespeelde zet is dus de beste.

Barend Dukel
5. 34x14 12x23
Niet eerst (10x19) want dan volgt 18-13 ( 9x18) en
37-31 met schijfwinst.
6. 40-34 10x19 7. 32-27 8-12 8. 38-32 5-10 9. 27-22
Opnieuw plaatst wit een indringer om de opbouw van de tegenspeler te
bemoeilijken.
9. .. - .. 9-13 10. 43-38 12-18 Deze zet is verplicht.
De stand is wel een nieuw diagram waard.

>>
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Dukel overwoog hier met 22-17 voort
te zetten. Er dreigt 17-11 37-31. Om op
(16-21) 17-12
(7-11)
34-29
(23x43) 12x 5
(43-49)
32-28 te winnen.
Hij zag af van deze voortzetting omdat
zwart met ( 7-11) of ( 7-12) de
stand kon vereenvoudigen. Maar de
IJmuidenaar ruikt bloed en knokt door.

Piet Bergsma

11. 32-27
(23-28) is nu verhinderd
door 38-32 37-31 met dam. Dukel
maakte een vergissing omdat hij,
evenals Bergsma, dacht dat ook
Barend Dukel
( 7-12) niet kon wegens
27-21 (26x28) 33x22 (18x27) 34-30 (24x35) 44-40 (35x33) 38x 7.
Beiden zagen de fraaie weerlegging door:
(27-32) 37x28 (19-23)
28x 8 en 3x 1 met schijfwinst voor zwart over het hoofd. Het ging nu verder
met:
11. .. - .. 6-11 12. 37-32 7-12 13. 42-37 10-14 14. 33-28
Piet Bergsma

Het spel is nu in een fase terecht
gekomen die voor Dukel overbekend
was. Kort daarvoor had hij dezelfde
stand verkregen in een partij tegen
Keller en uitvoerig geanalyseerd. Het is
zelfs maar de vraag of wit na ( 3- 9)
beter staat. Een voordeel is wel dat
Dukel bekend was met de vele
varianten die deze gecompliceerde
stand bevat. Bergsma was dat niet en
raakte, mede door het zelfverzekerde
optreden van zijn tegenstander, al snel
het spoor bijster.

Barend Dukel
14. .. - .. 14-20 15. 44-40 20-25 16. 48-43 (24-30) of ( 3- 9) komt
nu sterk in aanmerking.
16. .. - .. 24-29?
Bergsma is de weg kwijt en blundert. Dukel beslist het nu snel met:
17. 37-31 26x37 18. 32x41 23x21 19. 34x14 18x27 20. 14-10.

Jan Apeldoorn
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KERST DE JONG TOERNOOI 2004
Zoals gewoonlijk werd het Kerst de Jong
toernooi gespeeld op de eerste speelavond
van het seizoen. En zoals volgens mij al
jaren werd het toernooi gewonnen door
Kees Pippel. Hoe we het toernooi ook
organiseren, groepen, zwitsers, 3-punten
systeem, Kees wint altijd. Hij won deze keer
gewoon alle wedstrijden. Maar omdat Cees
altijd wint is er natuurlijk ook geen beker
meer. We schepen hem af met een flesje
wijn of iets dergelijks. Een wisselbeker met
20 keer dezelfde naam erop is natuurlijk ook
niet leuk. De enige die Cees in de A-groep
nog een beetje bij wist te houden was Kees Pippel eerste prijs groep A
Kerst de Jong beker
Martin.
Groep A
1. Kees Pippel
2. Martin van Dijk
3. Jesse Bos
4. Cees van der Vlis
5. Marcel Kosters
Jack van Buuren
Wim Winter
8. Jacqueline Schouten
9. Joop Wind

1
•
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
•
0
0
0
0
0
0
1

3
2
2
•
0
0
0
0
0
1

4
2
2
2
•
0
0
2
1
0

5
2
2
2
2
•
0
0
2
0

6
2
2
2
2
2
•
0
0
0

7
2
2
2
0
2
2
•
0
0

8
2
2
2
1
0
2
2
•
0

9 W + = 2 8 8 0 0
1 8 6 1 1
1 8 5 1 2
2 8 3 1 4
2 8 3 0 5
2 8 3 0 5
2 8 3 0 5
2 8 2 1 5
• 8 0 2 6

Pt
16
13
11
7
6
6
6
5
2

Paul Smit en
Jan Apeldoorn
werden samen
eerste in de
B-groep.
Paul Smit won
na barrage.
Barrage Jan tegen Paul

Paul eerste prijs groep B
>>
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Groep B
1. Paul Smit *
2. Jan Apeldoorn *
3. Cees van der Steen
Rien Hühl
5. Koos de Vries
Henk von Grumbkow
7. Leo Binkhorst
8. Aart van Dijk

1
•
1
0
1
0
0
0
0

2
1
•
1
0
0
0
0
0

3
2
1
•
2
1
0
0
0

4
1
2
0
•
2
1
0
0

5
2
2
1
0
•
2
0
2

6
2
2
2
1
0
•
2
0

7
2
2
2
2
2
0
•
0

8 W + = - Pt
2 7 5 2 0 12
2 7 5 2 0 12
2 7 3 2 2 8
2 7 3 2 2 8
0 7 2 1 4 5
2 7 2 1 4 5
2 7 2 0 5 4
• 7 1 0 6 2
* = Paul wint na barrage.

Het was gezellig en leuk en na afloop dronken we nog een biertje.
Wim Winter

GEMISTE KANS
In bijna elke partij dient zich een fragment voor dat het onthouden waard is. In de
onderlinge miste Cees van der Vlis tegen mij een opgelegde kans om te winnen.
Men zie:
Jan Apeldoorn

Met mijn laatste zet 46. .. - .. 9-14?
stelde ik Cees in de gelegenheid de
partij onmiddellijk te beslissen. Cees
had echter alleen oog voor de strategie
en miste de niet diepe maar
verrassende combinatie. Hij speelde;
47. 43-39?
In plaats daarvan is:
47. 24-20 15x24 48. 29x 9 3x14
49. 33-28 22x33 50. 43-38 33x31
51. 36x 7 meteen uit.

Cees van der Vlis

Leuk hé als je een machientje thuis
hebt dat dit haarfijn aantoont?

Jan Apeldoorn
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NOORD-HOLLANDS
KAMPIOENSCHAP 2004
Dit jaar wilde ik eindelijk eens de titel bij de onderlinge bemachtigen. Ik was toch
wel een beetje jaloers op Stijn: 17 jaar en nu al clubkampioen. Die jaren daarvoor
was het altijd Kees Pippel of Wim Winter. Ik ben geloof ik qua gemiddelde een
aantal keer tweede geweest, maar ik wist door allerlei andere zaken nooit mijn
aantal partijen te halen. Dit jaar moest het anders, had ik besloten. Ook als lid van
het bestuur heb ik eigenlijk de verplichting om elke week mijn gezicht te laten
zien; zeker nu het aantal aanwezigen op de clubavond weer oploopt. Ik begon de
onderlinge competitie met aardige resultaten, dus had ik de hoop dat ik dit zou
kunnen voortzetten.
Inmiddels is het bijna twee maanden later en ben ik vrijwel niet meer op de
clubavond geweest. Wanneer ik er wel was, was dit voor de training die elke
vrijdag voor een wedstrijd van het eerste gegeven wordt. Waarom was ik er de
andere vrijdagen dan niet? Afgezien van mijn studie, waarbij ik in mijn laatste jaar
ben en waar ik tegenwoordig een 45-urige werkweek aan kwijt ben, is het
Noord-Hollands kampioenschap weer begonnen! Dit jaar betekent dat twaalf
partijen, verdeeld over zeven weekenden. Van vorig jaar wist ik nog dat het goed
voor mijn prestaties in het weekend was om niet ook nog op vrijdag te spelen.
Ook Stijn heeft inmiddels ingezien dat DCIJ en een weekend lang dammen niet te
combineren zijn, dus hem zult u ook niet al te vaak zien de komende tijd. Genoeg
kansen dus voor de rest van de DCIJ’ers om Stijn van zijn troon te stoten.
Heeft het overslaan van de clubavonden effect gehad op ons spel? Kijk naar onze
resultaten en u zult overtuigd zijn. Stijn maakt een gretige indruk en ik heb het
gevoel dat hij met een beetje mazzel in zijn debuutjaar al bij de eerste drie kan
eindigen. Hij speelt alsof hij al jaren in het kampioenschap meedraait (afgezien
van het onreglementair slaan in zijn partij tegen Daan van Os, waarbij hij het geluk
had dat hij zijn slag over mocht doen) en ik ben blij dat ik al vrij vroeg tegen hem
uit mocht komen, zodat hij mijn concurrenten nog wat punten af kan snoepen.
Ik heb het zelf wat moeilijker dan vorig jaar, toen ik met een score van 10-17
vanuit het niets als debutant Noord-Hollands kampioen werd. Ik had me ook al
voorgesteld dat ik deze score nooit meer zou halen, aangezien dergelijke scores
me een seizoenrating van 1550 zouden bezorgen en zo goed ben ik nou ook weer
niet. Destijds was ik qua rating één van de laagsten: dit jaar was ik ineens de
speler met de hoogste rating, omdat Richard Mooser af moest zeggen. Dit maakt
het spelen anders: vorig jaar was er nog sprake van onderschatting, maar dit jaar
zal ik mezelf extra moeten bewijzen. Inmiddels is er al een achttal van de dertien
rondes (elke ronde heeft er iemand een vrije ronde) gespeeld en kan ik
concluderen dat er nog niets duidelijk is wat betreft de plaatsen voor de halve
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finale van Nederland. Ik ben nu al meer punten kwijt dan vorig jaar en ik krijg nog
een aantal tegenstanders waar ik niet makkelijk van win. De voorlopige stand is:
1.
2.
3.
4.

Martin van Dijk
Paul Sier
Benno van Straten
Mike Koopmanschap
Ramon Sakidin
Stijn Tuytel
7. Paul van der Lem

8
6
7
7
7
7
8

- 12
- 9
- 9
- 8
- 8
- 8
- 8

8. Bart van Geel
Jaap Buis
10. Remmert Sijm
11. Herman van Westerloo
12. Daan van Os
13. Lucien Leerdam

7
7
7
7
6
8

-

7
7
6
4
3
3

Ik sta voorlopig nog eerste, maar Paul Sier kan me nog passeren. De volgende
wedstrijd, tegen Benno van Straten, zal van groot belang zijn bij het veroveren
van een plaats in de halve finale van Nederland. Hoe ik aan kop gekomen ben,
zal ik toelichten:
Mike Koopmanschap ...0

Nadat ik vanuit de Leningrad opening
niet scherp genoeg speelde, heb ik het
voor elkaar weten te krijgen dat Mike
vrijwel alle basisschijven opgespeeld
heeft. Desondanks zit er op korte
termijn weinig rek in mijn stand. Mike
hielp me echter door 29. .. - .. 11-17??
30. 22x11 16x 7 te spelen, waarna
ik de volgende combinatie uit kon
halen:
31. 27-22! 18x27
32. 37-31 27x36 33. 47-41 36x47
34. 38-33 47x29 35. 34x 3 en het
afspel wint makkelijk.

Martin van Dijk ...2

Martin van Dijk ...2

De dag daarop mocht ik met zwart
tegen de andere jeugdspeler in het
gezelschap, onze eigen Stijn. Na een
spannende opening is de volgende
stand op het bord gekomen:
In navolging van Mike trapt ook Stijn in
een combinatie. De volgende opbouw
van Stijn lijkt logisch, ware het niet dat
de rol van de combinatie niet vergeten
mag worden:
22. 44-39 2- 8
23. 50-45? ….
En nu volgde natuurlijk:

Stijn Tuytel ...0
>>
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23. .. - .. 24-29! 24. 33x15 17-21 25. 26x17 11x44 26. 40x49 23-29
27. 34x23 19x26 Ik maakte het mezelf nog erg moeilijk, maar uiteindelijk kon ik
de punten in ontvangst nemen.
Na het eerste weekend stond ik ongedeeld eerste. Daar kwam bij dat concurrent
Paul Sier de eerste twee rondes slechts één punt wist te halen. Het tweede
weekend ging echter minder goed. Tegen Bart van Geel kwam ik al vanaf het
begin in de problemen, waardoor ik uiteindelijk blij was met een remise. De vierde
ronde tegen Jaap Buis had ik een interessante partij, maar nergens werd het
evenwicht helemaal verbroken: remise was een logisch resultaat.
Na deze twee remises werd het weer tijd voor een overwinning. Herman van
Westerloo, die altijd een hoop risico neemt in zijn partijen, kon de verleiding niet
weerstaan om een zeer gevaarlijke stand in te nemen. De manier waarop ik van
de combinatieve wendingen in de stand profiteer, is heel aardig. Er gebeurde het
volgende:
Herman van Westerloo ...0
Ik heb als laatste zet 27. 35-30
gespeeld. Wat Herman vervolgens
speelt, zal hem de rest van de partij
parten spelen.
27. .. - .. 28-32!??
28. 30-25! 23-28 29. 34-30!
Op dit moment had zwart waarschijnlijk
verwacht dat hij ( 2- 7) zou kunnen
spelen om een aanval op mijn lange
vleugel te doen middels (17-21).
Dankzij een combinatie is ( 2- 7)
echter verboden. Er zou volgen
( 2- 7)? 39-34!! (28x39) 49-44 (39x50)
43-39! Nu moet zwart met zijn dam
Martin van Dijk ...2
slaan; (50x42) 48x28 (22x33) 31x 2
en wit heeft groot, zo niet winnend voordeel. Daarom koos zwart voor een
andere voortzetting, die echter niet kan voorkomen dat wit groot voordeel krijgt.
De volgende zetten van wit zorgen ervoor dat zwart steeds voor de
bovengenoemde dreiging moet waken.
29. .. - ..
3-9 30. 40-35 13-19 31. 45-40
(nu kan ook 19-23 niet,
vanwege dezelfde combinatie, maar dan naar 10)
31. .. - .. 18-23?
32. 30-24 19x30 33. 25x34 Op dit moment is de combinatie er voor een zet
uit. Herman had echter niet onderkend dat ik op de volgende zet alsnog toe zou
slaan. Zwart heeft al geen goed plan meer, maar de zet die Herman speelde
bezorgde me een directe schijfwinst.
33. .. - .. 12-18? 34. 34-30!
Wit dreigt weer met de slag naar 10 en de enige manier om dit probleem op te
lossen, (14-19), faalt simpel op 15-10, 39-34 en 30-25 met een damslag naar
4. Daarom besloot zwart door middel van (32-37) een schijf in te leveren, waarna
hij even kansloos bleef en een nul incasseerde.
>>
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De volgende dag mocht ik aantreden tegen Paul Sier. Tijdens de finale van
Noord-Holland met het bekerviertal had ik totaal geflatteerd van hem gewonnen.
Sindsdien is Paul niet erg gecharmeerd van mijn spel en laat hij dat ook telkens
uit zijn bewoordingen blijken. Ik was dus op en top gemotiveerd om voor een
tweede keer te winnen. Het tegendeel gebeurde: vanaf de opening kreeg ik weinig
kansen om mijn stand te ontwikkelen en Paul maakte daar goed gebruik van. Op
het moment dat hij geen scherpe voortzettingen meer kon vinden, dacht ik dat de
storm over was. Ik had echter te vroeg gejuicht:
In deze stand heb ik al terreinnadeel en
een lelijke stand. Ik had hier echter
rustig moeten blijven, aangezien er van
de witte stand voorlopig nog geen echte
stootkracht uitgaat. Ik speelde hier
(10-15), om aan de ene kant 39-34?
te verhinderen vanwege (24-30) en
(21-26) met de slag naar 30 en aan de
andere kant ruimte te maken voor
achtergebleven schijf 5. Nu mis ik
echter de aansluiting van schijf 7 naar
18. Het partijverloop:

Martin van Dijk

29. .. - .. 10-15? 30. 31-27 5-10
Paul Sier
31. 39-34 2- 8 32. 48-42 10-14
(aangezien ( 8-13) en ( 7-12) beide verhinderd zijn door 27-22! )
33. 27-22! 8-12
Nu moet wit nog uitkijken: 22-18!? faalt op (23-29)! en (21-27) met
vervolgens altijd de dreiging (20-25) en (14-20).
34. 46-41 en nu ging ik over tot een zeer dure dam, aangezien wit net zolang
kan wachten tot hij uiteindelijk wel 22-18 kan spelen.
Martin van Dijk ...0
34. .. - .. 21-27 35. 22x31 24-29
36. 33x13 14-19 37. 13x24 20x29
38. 28x19 7-11 39. 34x23 12-18
40. 23x12 11-17 41. 12x21 16x47
Ik hoopte nog in een eindspel met een
schijf minder, maar ik kreeg het niet
meer voor elkaar en kon opgeven. Dit
betekende dat Paul Sier voor het eerst
minder verliespunten had dan ik en
Benno van Straten de koppositie over
kon nemen. Gelukkig was Benno’s
teamgenoot Mike Koopmanschap zo
vriendelijk om Benno op een nul te
trakteren. Na deze ronde waren er
Paul Sier ...2
tijdelijk weer vele kanshebbers op de eerste plaatsen.
-21-

>>

De volgende ronde diende ik op een vrijdagavond in Amsterdam tegen Lucien
Leerdam vooruit te spelen. Ik was bang dat ik per ongeluk punten zou morsen,
maar ook Lucien bleek doordeweeks niet helemaal scherp te kunnen dammen. Ik
kreeg met wit na de volgende zetten al de punten cadeau:
1. 34-29 20-24
5. 31-27 17-21

2. 29x20 15x24
6. 37-31

3. 40-34 10-15 4. 45-40 14-20
Lucien Leerdam ...0

Hier kwam zwart tot 6. .. - .. 21-26??
Ik liet deze kans niet glippen en sloeg
toe met
7. 33-29 26x28
8. 29-23 18x29 9. 34x25
en zowel schijf 28 als 24 staan op de
tocht. Wellicht kan zwart de stand nog
houden, maar Lucien kon de goede
voortzetting niet vinden en verloor een
schijf en na 2 uur de partij.

Martin van Dijk ...2
Tot slot heb ik gewonnen van Paul van der Lem, die ik toch als de beste in
Zaanstreek spelende Zaankanter (Bhiem Ramdien en Frank Teer ben ik zelf
nooit in de Zaanse kampioenschappen tegengekomen) beschouwde. In een voor
mij makkelijker stand besloot Paul met wit een voorpost op 23 te nemen, waarna
hij er niet meer aan te pas kwam. Hierdoor sta ik na acht wedstrijden op twaalf
punten en lijkt de weg naar de halve finale van Nederland voor het grootste deel
afgelegd. Of ik ook nog Noord-Hollands kampioen word, zal vooral afhangen van
de prestaties van Paul Sier. Paul heeft qua programma een licht voordeel en lijkt
toch een stuk scherper te zijn dan de gemiddelde deelnemer. Wel moet hij nog
tegen Stijn, dus roep ik Stijn op om Paul op te rollen. Ik heb zelf de laatste ronde
vrij, dus zal ik in mijn eigen wedstrijden een goede score neer moeten zetten.
Ik houd de uitslagen ook bij op internet. Op http://fmjd.org/bb/viewtopic.php?t=818
kunt u de verrichtingen van de DCIJ’ers zien. In de volgende DCIJ’er kunt u lezen
over de ontknoping van dit toernooi. Hopelijk staan er dan twee DCIJ’ers op het
podium.
Martin van Dijk
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NK JUNIOREN 2004
Via de halve finale in Wageningen wist ik mij te plaatsen voor de finale. Deze was
van 6 t/m 17 juli in Westerhaar. Hieronder de ratinglijst van de finalisten die op de
helft van het toernooi bekend werd gemaakt. Zelf had ik de laagste rating met
1105. Mijn gemiddelde TSRT was 1297. Hieraan is wel te zien dat dit NK sterk
bezet was.
Boudewijn Derkx
Jasper Lemmen
Bennie Provoost
Ernst-Jan de Bruijn
Wouter Ludwig
Danny Slotboom

1407
1387
1353
1333
1304
1301

Rik Keurentjes
Maikel Palmans
Klaas-Hendrik Leijenaar
Patrick Stork
Martijn van der Klis
Stijn Tuytel

1290
1278
1250
1234
1134
1105

Kanshebbers. Boudewijn Derkx werd door velen beschouwd als de nieuwe
juniorenkampioen. Van hem werd veel verwacht; van Baljakin gewonnen en een
+3 in de ereklasse. Toch speelt hij tijdens een NK (en nu ook weer) niet sterk.
Jasper Lemmen, laatstejaars junior, behoorde ook tot de favorieten. Hij werd al
een keer derde en tweede bij de junioren. Dit NK moet hij dus weer
vlammen.Bennie Provoost hoort ook nog bij dit rijtje. Vorig jaar werd hij tweede.
Gezien zijn degelijke spel kan ook hij de titel veroveren.
Van tevoren was mijn doel vooral ervaring opdoen en degelijke, mooie partijen
spelen. Hier en daar puntjes bij elkaar sprokkelen, kijken hoeveel het er
uiteindelijk worden. Vóór het toernooi keek ik nog eens naar de deelnemers en
dacht dat ik met 6 uit 11 niet ontevreden mocht zijn. Het toernooi verliep anders
dan ik had verwacht.
Eerste ronde tegen Wouter Ludwig. Een combinatief gezien zeer sterke speler,
maar positioneel iets minder. Ik hoopte hem hierop te pakken. Na wat gehark in
de opening kwam ik iets slechter te staan (de opening was het hele toernooi mijn
zwakste kant) en rond de dertigste zet hadden we allebei nog 1.09 uur. Toen
opeens de 1 wegviel (die verdween gewoon, we hadden allebei 9 minuten) gaf de
arbiter ons een 'gewone' klok met anderhalf uur, 21 minuten meer dus! Wij
vonden het best en speelden rustig verder. Toch wisten we, en vooral hij, in
hevige tijdnood te komen. Wouter wist in hevige tijd zijn ietwat voordeligere stand
niet in winst om te zetten. Toen hij volgens hem de vijftigste zet had gedaan liet hij
zijn overgebleven 10 seconden rustig wegtikken. Hij was dus zeker van zijn zaak.
Ik dacht dat we er 49 hadden gedaan, maar zeker weet je dat natuurlijk niet in
zware tijdnood. Toen ik hem dat tijdens het bijwerken van de partij zei geloofde hij
het niet (of wilde het niet geloven). Toen toch bleek dat hij er maar 49 had gedaan
>>
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gaf hij me sportief een hand en baalde als een stekker. Sindsdien heeft hij het
hele toernooi als hij in tijdnood zat de zetten helemaal genoteerd en niet alleen
streepjes zoals tegen mij.
Alle finalisten werden ondergebracht bij gastgezinnen. Ik zat samen met Rik
Keurentjes en Martijn van der Klis bij Geesje en Gerrit Heijink, die een
bloemenzaak hadden en een boerderij. 's Ochtends stonden ze al om 5 uur op, wij
gelukkig niet. In hun grote tuin hadden zij een grote zak van 3x4 meter die diende
als springkussen. Nog steeds heb ik er blauwe plekken van.
Twee punten, één meer dan ik op gehoopt had. Volgende ronde tegen Rik
Keurentjes, een degelijke speler die in de eerste ronde van Maikel Palmans won
en veel van dammen weet. De hele partij ging het gelijk op en toen ik me op een
gegeven moment gedwongen uit de LVO bevrijdde, kreeg hij voordeel. Hij vergat
alleen een zeer goede voortzetting te doen en het werd remise.
Nu tegen Klaas-Hendrik Leijenaar. Klaas gaat dit seizoen spelen bij Witte van
Moort, vandaar dat hij veel publiciteit kreeg. Ik kwam iets beter uit de opening,
maar door een fout van mij in wederzijdse tijdnood kreeg ik een heel naar blokje
aan mijn linkerkant. Dit was de stand op de 66e zet nadat ik ten koste van een
schijf uit de opsluiting kwam:
Na 66. 8- 2 had Klaas het me nog
heel moeilijk kunnen maken met 30-35.
Gelukkig speelde hij
66. .. - .. 44-50 67. 2x35 50x36
68. 35-24 36-18 en nu 69. 24-47!
zo blijf ik (21-27) verhinderen met
37-32. Op (18-23) volgt 47-41!! Op
(26-31) loop ik dan door met 17 en ben
ik net op tijd. Op (21-27) natuurlijk
geen
41-46??? maar 41-36! met
remise. Er werd nog heel wat
geschoven op de lijnen 47-15 en 36-4,
maar door deze wending zat er geen
winst meer in en werd het remise.

Klaas-Hendrik Leijenaar

Stijn Tuytel

Op dit moment stond ik met mijn +1 score nog steeds gedeeld eerste, dit was wel
leuk om te zien. Volgende tegenstander was Maikel Palmans. Na een partij
waarin ik weer eens in de LVO kwam vanwege een slechte opening moest ik de
hele partij achter de feiten aan lopen, maar kon de remisehaven toch nog worden
bereikt.
Jasper Lemmen was de volgende tegenstander. Tot nu toe had hij sterk spel laten
zien en hij stond ook op +1. In de 32-28 (19-23x23) opening kwam deze stand
op het bord.
>>
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Jasper Lemmen

Hier speelde ik met wit 18. 43-39 en
omdat zwart niet (27-31), (17-21) en
( 7-11) mag nemen vanwege 34-30
(25x34) 39x30 (43-49) 40-35 (49x40)
45x34 moest hij een andere zet spelen,
waarna ik met 38-32x33 een aanval
kreeg.
Zwart
lijkt
een
mooie
omsingelingsstand te hebben, maar het
blijkt uiteindelijk vies tegen te vallen. De
partij eindigde uiteindelijk in remise.

Als ik nog een winstpartij wilde moest
dat in deze ronde gebeuren. Martijn van
der Klis had nog nooit een finale
Stijn Tuytel
bereikt, maar nu als eerstejaars junior
wel. Voor het eerst ongeveer kwam ik
Martijn van der Klis
beter uit de opening. Hij kon alleen door
een offer zelf voordeel behalen. Dit
deed hij zo.
Zijn laatste zet was 23. .. - .. 12-18.
Ik stond hier voor de keuze, 38-32 of
28-23. Ik koos voor 24. 28-23?
Zwart reageerde alert met
24. .. - .. 9-14 25. 23x12 22-28!
26. 33x22 17x28 27. 26x17 11x22
waarna hij het niet kon afmaken en de
partij remise werd.
Juniorenwereldkampioen
Boudewijn
Stijn Tuytel
Derkx had inmiddels al twee partijen
verloren van Bennie Provoost en Jasper Lemmen. Dit was toch opmerkelijk te
noemen. In de zevende ronde stond Danny Slotboom op het programma. In een
klassieke stand had ik randschijven en andere passieve schijven waar hij goed
gebruik van maakte. Ik verloor uiteindelijk door een 2-om-3 naar dam, die eigenlijk
te erg is om te laten zien. De stand was misschien nog net remise te houden.
Bennie Provoost, ook wel Voorpost genoemd, was op dreef. Hij had al twee
winstpartijen achter zijn naam staan en zijn spel zag er goed uit. Toen we een
verschrikkelijk vlakke partij op het bord kregen en ik geen grote fouten maakte
baalde hij flink (net als Jasper Lemmen) van de remise tegen mij. Ik werd toch wel
gezien als iemand waar minstens groot voordeel tegen behaald moest worden en
als je zelfs geen voordeel kreeg was dat toch wel balen.
Tegen Patrick Stork moest ik in de negende ronde. Na een rommelige partij van
voorposten was dit de stand.
>>
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Stijn Tuytel

Dit is het hoogtepunt van de partij
waarop tot remise werd besloten. Als
wit nu de drie om vier met 34-30 nam
had ik de twee om drie naar dam
achterop met remise. Dit had ik
natuurlijk gezien in de partij. Op 40-35
komt (25-30)! en (26-31)! Op 39-33
wint (24-29) en na 38-33 speel ik
(26-31). Toch blijft 34-30 ‘slechts’
remise.

Boudewijn Derkx had inmiddels -2. Dit
doordat hij van Danny en Rik won,
Patrick Stork
maar ook verloor van Maikel en KlaasHendrik. Een winstpartij tegen mij in de voorlaatste ronde zou dus nog kunnen
zorgen voor zijn gemiddelde. Wel was al duidelijk dat Boudewijn, ongeacht de
uitslag, niet meer aan het EK of WK kon meedoen. Voor mij gold hetzelfde, of er
zouden hele rare dingen moeten gebeuren. Jammer genoeg gebeurde dit niet en
verloor ik van Boudewijn door een lullige forcing in een gelijkwaardige stand.
In lichte tijdnood speelde ik als laatste
zet 49-43. Toen ik de klok had
ingedrukt zag ik dat ik op (21-27) er
niet achter kon kachelen, vanwege de
dam met (24-30)! Later berekende ik
dat dit nergens op sloeg omdat ik na de
damslag 29-24! met gelijkspel kan
doen. Ik zag het weliswaar te laat, maar
het was niet erg dacht ik. Toen hij toch
(21-27) speelde zag ik pas dat de schijf
van 32 naar 23 slaat, waardoor 29-24
niet meer kon. Een paar zetten later gaf
ik op.

Boudewijn Derkx

Stijn Tuytel
In de laatste ronde moest ik tegen Ernst-Jan de Bruijn. Hij moet het niet zozeer
hebben van zijn kennis, maar meer van zijn grote talent. Voor mij maakte deze
wedstrijd niet meer zoveel uit. Ik had -1 en het zou mooi zijn als ik op mijn
gemiddelde kon komen, maar dat was niet reëel geweest. Ernst-Jan kon met zijn
+2 nog wel wat bereiken. Heel veel zelfs. Vooral toen bleek dat al zijn
concurrenten met +2 remise speelden en hij met winst kampioen was. In een
stand waarin ik wederom nadeel had was het knokken geblazen. Er stond weer
veel op het spel, we waren als laatste bezig.
>>
-26-

Stijn Tuytel

Ernst-Jan de Bruijn

In deze stand speelde ik
(13-19)!
Hierna kan wit kiezen uit 34-30, 34-29
en 21-17. Allereerst kijken we naar
34-29. Hierop komt (22-28) met dam
op 49 en de dreiging (11-17) en wit
komt bedrogen uit. Na 21-17 komt de
bekende, maar altijd weer verrassende,
twee om twee terugruil met 16-21 wat
waarschijnlijk resulteert in remise.
Ernst-Jan speelde daarom 34-30. Nu
ging het als volgt verder:
(35-40)
21-17 (24x35) 17x 6
(40-45)
6- 1 (19-23) 39-34
(45-50)
met remise. Dit was niet leuk voor
Ernst-Jan, maar wel voor de spanning
die terugkwam. Zes spelers met +2 op
de eerste plaats!

10 uit 11. Het was leuk om met dit toernooi mee te doen. Voor mezelf had ik eerst
het doel om de finale te halen. Eenmaal in de finale was mijn doel bereikt en
probeerde ik zoveel mogelijk punten bijeen te rapen met mooi spel. Dat mooie
spel lukte niet altijd, maar er kwamen meer punten dan ik had gehoopt. Ook het
springkussen bij de familie Heijink was leuk, en de mensen zelf natuurlijk.
Stijn Tuytel

ZILVEREN DAMBORD 2004
Ter gelegenheid van de opening van het seizoen had Marcel verzonnen om een
meerkamp met alle clubs uit de regio te organiseren. Vorig jaar was hij hier al druk
mee bezig, maar vanwege allerlei onduidelijke redenen lukte het toen niet.
Dit jaar lukte het wel en het was gezellig en druk op een zaterdag in ons clubhuis.
Alleen Beverwijk kwam niet opdraven. Ik heb nog een boze brief naar mijn vader
gestuurd, maar ik ben bang dat hij daar niet van onder de indruk was. In elk geval
was de damdag heel geslaagd.
De organisatie lag bij de Haarlemse Damclub en wij verzorgden de accommodatie
en de catering. Denk niet dat wij dit toernooi lachend wonnen. Het was heel
spannend en uiteindelijk won DCIJ met slechts 1 punt verschil. HDC had 39
punten en wij 40 punten. Maarja, uiteindelijk hadden we toch weer gewonnen
natuurlijk.
>>
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Zaterdag 11 september
1. DCIJ
2. HDC
3. Heemstede

DCIJ

HDC
11

19
1

Heemstede
29
20

10

TOTAAL BP
40
39
11

Wim Winter

TUSSENSTAND
ONDERLINGE COMPETITIE
Pl
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.

G
A
C
C
C
C
C
A
E
A
E
C
C
C
A
A
C
A
C
E
C
C
C
E
E
C

Speler
Totaal Gem. Bar
Jesse Bos *
6925 1385
Albert Roelofs *
6525 1305
Cees van derSteen
5500 1375
Jan Apeldoorn
5400
900
Piet Kok
5300
883
Cees van der Vlis
4850 1213
Wim Winter
4775 1592 1
Nicole Schouten *
4550 1138
Stijn Tuytel
4200 1050
Peter Pippel
4000 1000
Leo Binkhorst
3825 1275
Paul Smit
3725
745
Ruud Holkamp
3550 1775
Ron Tielrooij
3275 1092
Martin van Dijk
3000 1500
Jacqueline Schouten
2425
808
Kees Pippel
2250 1125
Rien Hühl
2050 1025
Hans Kors
1950
975
Marcel Kosters
1775
592
Elbert Holkamp
1025 1025
Koos de Vries
550
275
Henk von Grumbkow
450
225
Feroz Amirkhan
350
175
Harry van der Vossen
275
275

P
5
5
4
6
6
4
3
4
4
4
3
5
2
3
2
3
2
2
2
3
1
2
2
2
1

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

= - Pt
3 0
7
1 1
7
2 0
6
3 2
5
3 2
5
3 0
5
1 0
5
1 1
5
2 1
4
0 2
4
2 0
4
3 2
3
0 0
4
1 1
3
1 0
3
2 1
2
2 0
2
2 0
2
0 1
2
1 2
1
1 0
1
0 2
0
0 2
0
0 2
0
0 1
0
e
* = 1 periode titel
Kees Pippel
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VOORBESCHOUWING NATIONALE
COMPETITIE DCIJ 1 2004-2005
Ons eerste team is ingedeeld in hoofdklasse B. De groep bestaat uit de zeven
teams die vorig jaar gepromoveerd zijn vanuit de eerste klasse B en vijf teams die
al vorig jaar uitkwamen in de hoofdklasse .

Damlust
Van Stigt Thans 2
IJmuiden
TDV
Constant
Hiltex 2
Bart Smit (Schagen)

Eindplaats
Hoofdklasse
Seizoen ’03-’04

Eindplaats
1e klasse
Seizoen ’03-’04

De zeven teams uit de eerste klasse B van vorig jaar met daarachter het nummer
van de plaatsing in het eindklassement. Daarnaast de vijf teams uit de
hoofdklasse van vorig jaar ook met het nummer van plaatsing in het
eindklassement.

PWG ’s-Gravenpolder
Heijmans Excelsior
RDC
VAD
Dordrecht

1
2
3
4
5
6
7

2
5
7
9
10

Schagen wist alsnog te promoveren naar de hoofdklasse door in de extra
wedstrijd van RDG-DIO te winnen met 11- 9, Bart Smit, de nieuwe naam van
Schagen, zal ongetwijfeld met de bekende speelgoedzaken te maken hebben.
PWG’s-Gravenpolder lukte het net niet om te promoveren naar de ereklasse en
wordt nu dan ook getipt voor de eerste plaats.

Albert Roelofs
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ER WORDT NOG STEEDS
GEDAMD IN DE MAAN!!!
kom eens aan in
Café de Halve Maan
Hagelingerweg 36
Santpoort

BARBECUE 2004
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DE DAMGOEROE IN IJMUIDEN
Er is een tijd geweest dat de crème de la crème van de damwereld wekelijks op
vrijdagavond zijn weg richting IJmuiden wist te vinden. Door impulsen van
Cote d’Or heeft in de loop der tijd de gehele damtop kennis gemaakt met
IJmuiden. Tegenwoordig is het een stuk zeldzamer als er een grootmeester in het
Jan Ligthart gebouw verschijnt. De verschijning van de damgoeroe Ton Sijbrands
is zelfs reden voor een voorbeschouwing, een wedstrijdverslag en een foto in de
IJmuider Courant.
Al weken keek het kwartet tieners/begin twintigers (nou ja, Marcel begint nu
wel erg hard richting de 30 te gaan) Stijn, Martin, Marcel en Jesse uit naar de
confrontatie met Sijbrands en de zijnen. Natuurlijk was Heijmans/Excelsior favoriet
en de kans op een punt tegen Sijbrands is wel heel klein, maar UDI’19 hoopte ook
op een mindere dag van Ajax. En na de eerste training op vrijdagavond was
iedereen vol goede moed.
Toen ik op de wedstrijddag net aankwam, trof ik Wim van der Kooij in de
gang. Volgens mij is hij al 20 jaar teamcaptain van Heijmans/Excelsior. We
wisselden dus meteen de opstelling uit. Het lot had besloten dat ik tegen
Sijbrands mocht. Aangezien ik een score had van 5 uit 6 tegen grootmeesters
ging ik ervan uit dat remise tegen Sijbrands wel tot de mogelijkheden zou
behoren.
De partij met Sijbrands werd een klassieke partij die uitstekend aansluit op
de eerste trainingen van het eerste. Daarom plaats ik de partij in zijn geheel met
commentaar.
J.Bos - T.Sijbrands 0-2
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-24 4. 29x20 15x24
Ik had gehoopt dat Sijbrands risico wilde nemen om per se van mij te winnen.
Achteraf bedenk ik: spelers als Tsjizjow en Sijbrands winnen van allerlei zwakkere
broeders door gewoon correcte zetten af te leveren en direct te profiteren van
fouten die spelers toch wel maken.
5. 39-33 10-15

6. 44-39

5-10

7. 41-37 15-20

8. 37-32 10-15

>>
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T. Sijbrands

9. 34-30
Over deze zet was ik
achteraf ontevreden. Hierna moet ik
steeds op de ontwikkeling van mijn
korte vleugel letten terwijl de schijf aan
de rand niets bijdraagt. Actiever was
34-29, maar ik heb eigenlijk geen idee
welke kant het spel daarna op gaat.
9. .. - .. 12-18 10. 30-25
Dit is tegen het vervelende (16-21) dat
op 46-41 volgt.

10. .. - .. 18-23 11. 31-27 7-12
12. 46-41 13-18 13. 41-37 9-13
J. Bos
Nu is het duidelijk waarom de negende
zet minder sterk was: 39-34 kan natuurlijk niet en op 40-34 volgt (24-29). Als
wit naar voren slaat komt hij in slecht klassiek na (15-20). Slaat hij echter naar
achter dan volgt via (17-22) de IJmuider stormram.
14. 37-31 17-22 15. 28x17 11x22 16. 50-44 31-26 is hier zeer slecht;
naar voren slaan levert zwart zeer actief spel op met de olympische formatie en
het Tsjizjow-kanon. Op naar achteren slaan volgt 16-21 en wit heeft grote moeite
om zich te verdedigen tegen de zwarte centrumstand.
16. .. - .. 2- 7
T. Sijbrands
17. 33-28 22x33 18. 38x29 24x33
19. 39x28
Op enkel slaan volgt
(23-29) en de witte stand is bijzonder
gevaarlijk. Met dubbelslaan krijg ik een
tempovoorsprong waardoor gesloten
klassiek vermeden moet worden. Ik had
echter wel een duidelijk plan: zwart
heeft een achtergebleven schijf op 15
en wit heeft enigszins controle op de
andere vleugel. Ik probeerde hiervan te
profiteren door veld 26 te bezetten en
het klaverblad te formeren.
J. Bos
19. .. - .. 12-17 20. 42-38 17-21
Zwart probeert direct controle over de korte vleugel te verkrijgen.
21. 44-39 4- 9 22. 47-42 Formatie van het klaverblad is in dit geval zeer
slecht: 40-34 (20-24) 34-30 (23-29) en wit komt er niet meer aan te pas.
22. .. - ..

8-12 23. 39-33 21-26 24. 43-39 26x37 25. 42x31 20-24
>>
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T. Sijbrands

In deze stand begon ik toch wel te vermoeden
dat de rest van de partij erg lastig zou worden.
Ik kan nog niet goed naar veld 26: na (6-11) en
(11-17) lukt het wit om gesloten klassiek te
maken. 48-42 is heel slecht: dan bouwt wit de
olympische formatie op. Op 40-34 volgt de 4
om 4 met 16-21 en wit moet vechten voor een
punt. Tenslotte leek 49-43 mij ook niet fijn
omdat zwart dan 1- 7 speelt en dezelfde
problemen verschijnen weer met het verschil
dat na 40-34 de 4 om 4 nog slechter is omdat
zwart zijn formaties op de korte vleugel eerder
in stand hield. Sijbrands vertelde echter na de
partij dat hij na 49-43 geen 1- 7 wilde spelen
J. Bos
vanwege varianten als:
49-43 ( 1- 7) 31-26 ( 7-11) 36-31 (14-20) 25x14 (9x20) 40-34 (20-25)
48-42 (15-20) 42-37 ( 3- 9)
en nu kan wit zich bevrijden door 28-22
waarna (16-21) niet kan. In plaats van ( 7-11) lijkt mij ( 6-11) echter ook een
goede mogelijkheid waarna zwart het beste van het spel houdt. Een variant ter
illustratie. De variant begint weer bij de diagramstand:
49-43 ( 1- 7) 31-26 (6-11) 39-34 (11-17) 34-30 (17-21) 26x17 (12x21)
en aangezien de kaatsingszet alleen maar een zeer slechte stand voor wit
oplevert, is hij in ernstige problemen beland. Al met al is de partijzet dus zo
slecht nog niet, ondanks dat wit duidelijk nadeel heeft.
26. 40-34 16-21 27. 27x16 18-22 28. 28x17 12x21 29. 16x27 23-29
30. 34x23 19x26 31. 38-32 8-12 32. 49-43 12-18 33. 43-38 14-19
Tot nu toe heb ik de partij nog zonder
T. Sijbrands
echte
fouten
gespeeld.
De
diagramstand is dan ook nog lang niet
beslist, hoewel wit wel op zijn tellen
moet passen. Ik kies nu echter voor
een plan waarmee ik mijn stand ernstig
in gevaar breng. Wit moet proberen de
klassieke structuren te verbreken. Dit
kan het beste met 48-43 om dan na
32-28 de ruildreiging 36-31, 27-22 en
28-23 in de stand te brengen. Bij
voorzichtig spel van wit lukt het dan om
zijn nadeel binnen de perken te
houden.
J. Bos
34. 45-40

9-14 35. 40-34? 18-23 36. 34-30
>>
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T. Sijbrands

Op dit punt dacht ik dat mijn stand nog
voldoende formaties bevatte om me te
kunnen redden. Sijbrands toont het
tegendeel aan.
36. .. - ..
1- 7 37. 27-22 6-11
38. 48-43?
De beslissende fout.
De opbouw 33-28 en 38-33 had
zwart nog een heleboel problemen
gegeven bij het benutten van zijn
voordeel. Nu stort de witte stand als
een kaartenhuis in elkaar.

J. Bos
38. .. - .. 23-29! 39. 33-28 7-12
En hier is de koek op. 36-31 mag natuurlijk niet. Op 39-33 volgt
(11-16)
36-31 (26x37) 32x41 (16-21) 22-17 (21-27) 17x 8 (13x 2).
Ik (wan)hoopte hier nog op wat tactische grapjes, maar het mocht niet baten.
40. 32-27 12-18 41. 28-23 19x17
T. Sijbrands
42. 30x10 15x 4 43. 27-21 29-33
en wit gaf het op.
Na afloop zei Wim nog wel dat ik naar
de technisch directeur moest omdat ik
op vrijdag training gaf over klassiek en
de dag erop in een klassiekje verloor. Ik
ben bang dat de technisch directeur
moeilijk uit kan leggen waarom het nou
echt mis is gegaan. Nee, na afloop liet
de grootmeester bij een andere
IJmuidenaar zien waarom hij wel naar
de technisch directeur had gemoeten…

J. Bos

H. v.d. Vossen

B. v.d. Donk

Iedereen rekende op een overwinning
van Harry in deze stand, maar twee uur
later moest Harry vechten voor remise.
Ton
Sijbrands
liet
even
wat
mogelijkheden in de diagramstand zien.
Harry speelde in deze stand 20-24,
maar 19-23 is veel sterker:
1. .. - .. 19-23! 2. 29-24 20x29
3. 33x24
Op 2. 41-36 komt ( 8-12) en wit
komt nergens meer. Op 2. 35-30 volgt
dezelfde combinatie als in de
hoofdvariant.
>>
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3. .. - .. 23-28!
7. 24x13 11-17

4. 32x12 21x32
8. 3x21 16x49

5. 38x 9

3x14

6. 12x 3 14-19

Helaas deed Harry dit niet. Hoe de partij precies verder is gegaan weet ik niet,
maar op de een of andere manier kwam de volgende stand bij analyse op het
bord:
H. v.d. Vossen
Wit is aan zet in deze stand. Het lijkt of
het voor wit toch wel over is; op alle
zetten volgt een eenvoudige
combinatie. Wit heeft echter nog een
redding:
1. 43-39! 22-28 A
2. 32x23 21x43 3. 42-38 43x41
4. 36x47 26x37 5. 47-41 37x46
6. 48-42 46x30 7. 34x 3 en wit
lijkt genoeg te hebben voor remise.
A ( 9-14) wint ook niet:
B. v.d. Donk
1. 43-39 9-14 2. 29-23 18x40
3. 27x 9 14x 3 4. 35x44 20x29
5. 32-28 en wit gaat de schijf na 38-32 weer terug winnen.

AUTOMOBIELBEDRIJF

Ik baalde na afloop van onze
nederlaag, maar nu ik dit hier schrijf
besef ik wel dat we echt hebben
mogen genieten van de inzichten van
de
damgoeroe.
Ook
is
Heijmans/Excelsior gewoon een team
waartegen
we
onder
normale
omstandigheden kansloos zijn, alleen
omdat we dit keer bijna heel veel
geluk hadden mochten we nog hopen
op een goed resultaat.

BROCAR B.V.
MIDDENHAVENSTRAAT 39 – IJMUIDEN
TEL. 0255-512235 FAX. 0255-537948

VEEL SCHERP GEPRIJSDE
OCCASIONS OP VOORRAAD

J. Bos
Onderhoud & reparatie alle merken
APK keuringen
Diesel roetmeting

ook voor alle autoschades
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VOOR ELKE PROBLEMIST

Diagram 1

Diagram 2

Diagram 3

Diagram 4

Zoals u kunt zien zijn het geen moeilijk op te lossen problemen. Het gaat bij mij en
in de regel voor elke problemist om een mooie slagwisseling. De
moeilijkheidsgraad is tegenwoordig niet van wezenlijk belang. Ik hoop jullie
hiermee een plezier te doen.

Rens de Jong
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B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Harry van der Vossen
Cees van der Vlis
Elbert Holkamp
Albert Roelofs
Paul Smit
Leo Binkhorst
Cees van der Steen
Koos de Vries
Piet Kok
Jan Apeldoorn
Frans Elzenga
Nicole Schouten

LIJST

1458
1365
1283
1269
1257
1200
1182
1129
1126
1124
1123
1105
1098

Rating

Jeroen Sterel
Kees Pippel
Martin van Dijk
Wim Winter
Jesse Bos
Marcel Kosters
Joop Wind
Ron Tielrooij
Ruud Holkamp
Jack van Buuren
Jacqueline Schouten
Stijn Tuytel
Arjan van Roode

LIJST

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rating

RATINGLIJST DCIJ-ERS 2004

1080
1075
1063
1048
1046
1027
999
999
975
972
950
919

A
A
A
A
A
B
A
B
B
A
A
B

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

DCIJ 1 – HEIJMANS EXCELSIOR
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Ronde 1: 18 september 2004. Uitslag 8 – 12.

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

IJmuiden
Stijn Tuytel (1105)
Martin van Dijk (1283)
Jesse Bos (1257)
Marcel Kosters (1200)
Willem Winter (1269)
Jacqueline Schouten (1123)
Joop Wind (1182)
Albert Roelofs (1048)
Cees van der Vlis (1075)
Harry van der Vossen (1080)

-

Heijmans Excelsior
Wim van der Kooij (1367)
Mari van Ballegooijen (1321)
Ton Sijbrands (1599)
Harry Kolk (1238)
Gilles Delmotte
Jan van den Hooff (1201)
Adri Vermeulen (1261)
Radj Balak (1106)
Roep Bhawanibhiek (1207)
Berry van der Donk (1119)

Zelf speelde ik tegen de Kampioen van
Frankrijk. Nu had ik nog nooit gehoord
van de beste man maar speelde toch
maar een beetje voorzichtig. Maar toen
mijn tegenstander
(18-22)
28x17
(11x22)
ruilde was ik er
natuurlijk als de kippen bij met
35-30
(24x35) 45-40
(35x33)
en 42-38.
“Pik in, ’t is Winter”, dacht ik nog.

0-2
1-1
0-2
1-1
2-0
1-1
0-2
1-1
1-1
1-1
8 -12

(10)
( 9)
( 4)
( 8)
( 6)
( 1)
( 7)
( 2)
( 3)
( 5)

Gilles Delmotte ...0

Jacqueline Schouten ...1
Wim Winter ...2

Jan van den Hooff ...1

Wit reageerde met
49-43
(48-43
blijft
uiteindelijk
gelijkspel)
en
Jacqueline haalde hier een dam uit
door
(23x34) 39x30
(20-24)
30x19
(16-21) 27x16
(22-27)
31x13 en (12-18) 13x22
(17x50)
Ik bekeek dit allemaal met grote
tevredenheid, want ik zat naast
Jacqueline en toen ik zelf Delmotte liet
spartelen op het droge begon ik toch
aardig goede moed te krijgen.
>>
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Jacqueline speelt hier ( 7-12) en
( 8-13) en neemt de rondslag naar 34.
Het lijkt allemaal wel spectaculair, maar
ze raakt nu haar dam kwijt tegen
gelijkspel na 31-27 en er is niets meer
aan de hand voor wit. In de
diagramstand kan Jacqueline ook
( 4- 9) spelen en dan dreigt er van
alles, een slagzet naar 44 en na 38-33
zelfs dam naar 46. Wit moet dan 39-33
spelen en na de ruil ( 7-12) en ( 9-13)
behoudt ze haar dam en een zeer
goede stand.
Roep Bhawanibhiek ...1

Jacqueline Schouten ...1

Jan van den Hooff ...1
Cees van der Vlis had een geweldige
stand opgebouwd in een prachtige
partij en als Cees hier gewoon 38-33
speelt wint hij achter elkaar. Nu speelde
hij 28-23 en zwart reageerde met
(35-40) 45x34 en (24-29).
Cees speelde 23-19 maar volgens mij
wint 13- 8 ook nu nog. Helaas, het
werd remise.
Harry van der Vossen ...1

Cees van de Vlis ...1
Als Harry hier nu ( 8-13) speelt en
bijvoorbeeld na 44-40 (19-24) komt
wit er nooit meer uit zonder
schijfverlies. En als je dan zo langs de
borden loopt en je ziet Cees van de Vlis
gewonnen staan en Harry en bij
Jacqueline vliegen de combinaties over
het bord heen ik heb een dam tegen de
Kampioen van Frankrijk, dan denk je:
“Dit moet goed komen.” Maar helaas
het kwam niet goed.

Berry van der Donk ...1

>>
Joop speelde te passief en liet zich wegdrukken en Jesse kreeg slaag van
Sijbrands, maar daar schrijft hij zelf over.
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Martin speelde tegen van Ballegooijen. Volgens mij kruipt van Ballegooijen al
helemaal van angst in elkaar als ie Martin ziet. Ofschoon Martin vele pogingen
deed om te winnen wist van Ballegooijen de zaak in evenwicht te houden.
Marcel speelde agressief naar voren, maar kwam er toch ook niet echt doorheen.
Remise.
Bij Albert werd het evenwicht ook niet verbroken. Ook remise.
Tsjaaa… en dan Stijn.
Wim van der Kooij ...2
Stijn speelde hier de enige zet die hij
nou niet moet doen 37-32 en ging na
(22-28) en (26-31) onderuit na nog
een lang eindspel, maar als Stijn nu
gewoon 34-30 speelt is er natuurlijk
niets aan de hand. Ik ga er maar vanuit
dat Stijn in tijdnood zat. In elk geval
mocht Stijn 2 wedstrijden niet meer
meedoen.
Ja,
zo
gaat
dat
tegenwoordig. Als je een fout maakt
wordt
je
verwezen
naar
het
reservebankje.
Stijn Tuytel ...0
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BART SMIT SCHAGEN – DCIJ 1
Ronde 2: 2 oktober 2004. Uitslag 6-14.

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

Bart Smit
Theo Tesselaar (1217)
Ivo de Jong (1285)
Ad Vlam (1189)
Jaap Buis (1228)
Cor Westerveld (1277)
Sijmen Hansen (1263)
Rinus Veenstra (1199)
Jan Groeneweg (1088)
Hans van der Veen (1064)
Henk Groot (1058)

-

DCIJ 1
Willem Winter (1269)
Marcel Kosters (1200)
Kees Pippel (1365)
Jesse Bos (1257)
Martin van Dijk (1283)
Harry van der Vossen (1080)
Albert Roelofs (1048)
Jacqueline Schouten (1123)
Nicole Schouten (919)
Jack van Buuren (1124)

0 - 2 (2)
0 - 2 (8)
1 - 1 (9)
0 - 2 (3)
0 - 2 (7)
2 - 0 (6)
1 - 1 (5)
2 - 0 (10)
0 - 2 (1)
0 - 2 (4)
6-14

Bij binnenkomst stond Theo ergens in een hoekje. Ik gaf hem een hand en vroeg:
“Hoe is het?” Theo mompelde gevat met een bleke neus: “Nu nog goed.” Of ik nu
aan bord 10 zit of aan bord 5, ik speel altijd tegen Theo en ik win altijd. Theo was
deze keer veilig aan bord 1 gaan zitten en precies, wat moet ik nu aan het eerste
bord? Maar omdat ik de vorige wedstrijd had gewonnen als enige (Moet ik het dan
helemaal alleen doen?) was ik voor straf door Jesse aan het eerste bord gezet en
wie kwam ik daar tegen? Precies mijn grote vriend Theo.
Hij hield goed vol tot het eindspel. Ik
had (17-22) gespeeld en hoopte op
21-16. Theo zat in grote tijdnood en
een aantal zetten daarvoor waren
achter elkaar gedaan, maar nu net ging
hij ineens nadenken. “Nu ziet hij het
wel”, dacht ik nog. Mooi niet dus.
21-16
(22x31) en 26x37.
Er volgde (23-28) 33x13
( 2- 8)
13x 2 en (12-17) met slag naar 41.
Dag Theo.

Wim Winter ...2

Theo Tesselaar ...0

>>
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Ivo de Jong ...0

Ivo de Jong is een goede dammer,
maar hier raakt hij toch geheel de weg
kwijt. Hij speelt (21-26) en wit kan
doorlopen met 28-22 en Marcel wint.
Maar als Ivo (21-27) speelt is er
natuurlijk niets aan de hand voor zwart.
Wit heeft geen enkele zet waar ook
maar iets van dreiging of voordeel blijkt.
Jaap Buis ...0

Marcel Kosters ...2
Een uiterst merkwaardige stand, maar
daar zullen we het niet over hebben.
Die heb ik ook wel eens. Maar hier kan
Jesse dus wel verliezen. Jaap Buis
speelt ( 2- 8) en (17-22) met als
gevolg dat zowel Jesse als Buis een
dam heeft. Als Buis 17-22 en 7-11
speelt heeft alleen Buis een gezonde
dam en kan Jesse opgeven.

Jesse Bos ...2
Harry verloor van de sterke Hansen
als volgt:
38-33
(28x37)
31x42
(14-20) 25x14
(13-19)
34x25
(23x43) 14x23 en (18x47)
Harry had in plaats van 38-33 25-20
moeten spelen, dan was er niets aan
de hand geweest.
Jan Groeneweg ...2

Sijmen Hansen ...2

Harry van de Vossen ...0
Jacqueline gaf hier op in een
remisestand. Als ze 15-10
( 4x15)
25-20
(15x24) en 5-19 speelt is
het remise.
Jacqueline Schouten ...0
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Nicole Schouten ...2

Wit speelde 38-33 en Nicole was er
als de kippen bij (23-29) en op 42-38
volgt (19-23) met slag naar 45. Goed
zo, Nicole, je bent een waardige
invalster.
Henk Groot ...0

Hans van der Veen ...0
Een andere waardige invaller was Jack
van
Buuren.
Hij
knoopte
zijn
tegenstander gewoon op. Recht toe,
recht aan. Druk houden en zetjes
meenemen.
Jack van Buuren ...2
(20-24) 25-20 (14x34) 28-23
(19x39) 38-33 (39x28) 32x 3
en de rest kun je wel aan Jack overlaten.
Martin van Dijk overklaste Cor Westerveld. Bij Albert Roelofs werd het evenwicht
niet verbroken en Cees Pippel kwam niet voorbij Ad Vlam.
De avond tevoren waren we wat zenuwachtig, omdat we 3 invallers nodig hadden,
maar zaterdags na afloop hadden we het gevoel kampioen te gaan worden. Dat
gevoel waren we na de wedstrijd tegen Dordrecht weer snel kwijt.
Wim Winter.
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LANDELIJKE HOOFDKLASSE B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

HOOFDKLASSE B
Damlust
RDC
Heijmans Excelsior
PWG 's-Gravenpolder
Van Stigt Thans 2
DC Dordrecht
VAD
Hiltex 2
Constant-Charlois
IJmuiden
TDV
Bart Smit

TOPSCORERS DCIJ 1
NA 4 RONDES
26. Marcel Kosters
31. Willem Winter
37. Kees Pippel
40. Jesse Bos
59. Albert Roelofs
80. Martin van Dijk
103. Nicole Schouten
104. Jack van Buuren
113. Cees van der Vlis
115. Joop Wind
120. Harry van der Vossen
140. Jacqueline Schouten
151. Stijn Tuytel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PT BORDPT
15 11 12
11
8 49 - 31
10 12
12 13 7 47 - 33
13
14 9 12
6 48 - 32
7
12
14
12 6 45 - 35
5 10
11 11
5 37 - 43
9 8
11
15
4 43 - 37
8
8
15
11
4 42 - 38
6
9
10
15 3 40 - 40
11 6
5 10
3 32 - 48
8
9 5
14 2 36 - 44
9 8
9
9
0 35 - 45
7
8
5
6
0 26 - 54

WEDS RATING TEGEN
4
1200
1223
4
1269
1180
3
1365
1230
4
1257
1350
4
1048
1119
4
1283
1246
1
919
1064
1
1124
1058
3
1075
1212
3
1182
1179
4
1080
1201
3
1123
1161
2
1105
1305
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BORD
4,25
3,75
2,67
2,50
8,00
2,75
9,00
10,00
9,67
6,67
7,75
7,67
2,50

PNT
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
0

PROVINCIALE HOOFDKLASSE
Ronde 1: 24 september 2004. Uitslag 12- 4.

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

DCIJ 2
Ron Tielrooij
Ruud Holkamp
Elbert Holkamp
Frans Elzenga
Paul Smit
Cees van der Steen
Jan Apeldoorn
Hans Kors

-

BDC
J. Klarenbeek
A.J. Diemeer
J.J. Kloes
T. Diemeer
J. Graanstra
F. Kok
J.W. van Aarle
A.A. van Nieuwkerk

2-0
2-0
2-0
1-1
1-1
1-1
2-0
1-1
12 - 4

( 1)
( 2)
( 4)
( 7)
( 3)
( 8)
( 5)
( 6)

Vrijdagavond 24 september is voor het achttal de start van het nieuwe seizoen.
Gezien de ervaringen van het vorige seizoen kunnen we niet al te optimistisch
zijn. We eindigden onderaan en mogen nu alleen maar weer in de hoofdklasse
optreden omdat er anders te weinig clubs in de hoofdklasse over zouden blijven.
De eerste wedstrijd was een thuiswedstrijd tegen Beverwijk, de laatste keer dat
we tegen Beverwijk speelden (een uitwedstrijd destijds) werd het een gelijkspel.
Een belangrijke wedstrijd meteen, als we er van uit gaan dat we weer tegen de
degradatie moeten vechten, omdat Beverwijk toch al een van de zwakkere
ploegen is. Het was dan ook een hele opluchting toen Ron Tielrooij, op het eerste
bord, binnen drie kwartier gewonnen had van J. Klarenbeek. Dit deed hij vanuit de
volgende opening: (Ron had wit).

1.
5.
9.
13.

34-29 19-23 2. 40-34
39-33 5-10 6. 44-40
33x24 19x30 10. 34x25
35-30 10-14 14. 40-35

14-19 3. 33-28 17-21 4. 31-27 10-14
21-26 7. 43-39 11-17 8. 29-24 20x29
17-21 11. 28x19 14x23 12. 38-33 6-11
13-19??

>>
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J. Klarenbeek ...0
Ron sloeg nu keihard toe met
15. 37-31 26x28 16. 33x24 21x32
17. 24-20 15x24 18. 30x37 en zijn
tegenstander gaf op.
Op bord twee wilde Ruud Holkamp niet
achterblijven en wist niet hoe snel hij
ook zijn tegenstander, A. Diemeer,
moest verslaan. Dat gebeurde vanuit
de volgende stand (zie diagram onder):

R. Holkamp ...2

R. Tielrooij ...2
Zwart wint nu door:
(21-27) 32x21
(16x27) 31x22
(13-18) 22x13
( 8x30) en zwart heeft vrije doorloop
naar dam.

A. Diemeer ...0

Na Ruud haalde ik aan bord 5 tegen J.
Graanstra een benauwde remise.
Eigenlijk had mijn tegenstander moeten
winnen, maar hij durfde een toch niet
zo heel moeilijke schijfwinst te pakken
waarna ik in mijn handen mocht knijpen
met de remise.

Elbert Holkamp speelde aan bord 3 tegen J. Kloes en wilde het succes van de
topborden compleet maken en speelde zo sterk dat zijn tegenstander van schrik
de volgende, toch ook niet zo moeilijke combinatie, toestond:

>>

-47-

J. Kloes ...0
Zwart ruilde nu met
(24-29)
33x24
(20x29) en Elbert pakte de
winst met
27-21! (16x27)
32x12
( 8x17) 39-33! (23x32)
33x24
(19x30) 25x34
(11-16)
38x27
en Elbert staat een gezonde
schijf voor.
Hierna was het de beurt aan Jan
Apeldoorn om de voorsprong verder op
te voeren, het was inmiddels wel
duidelijk dat we zouden winnen. Jan
speelde met wit tegen J. van Aarle en
vanuit de volgende stand pakte hij de
punten:
J. van Aarle ...0

E. Holkamp ...2

Zwart speelde hier ( 8-12) en kwam
tot de ontdekking dat hij geen antwoord
had op 22-17 want toen hij (21-26)
speelde sloeg Jan na 17x 8 (13x 2)
toe met 36-31! En zijn tegenstander
zag het hopeloze van verder verzet in
en gaf op.

Hans Kors zet zijn goede vorm van het
vorige seizoen door en speelde een
knappe remise tegen A. van Nieuwkerk
op bord 8. Frans Elzenga vocht aan
bord 4 voor wat hij waard is tegen Th.
Diemeer, maar kwam niet verder dan
J. Apeldoorn ...2
remise. Tot slot was het Cees van der
Steen die aan bord 6 tegen F. Kok tot de laatste snik streed voor twee punten,
maar ook met een punt genoegen moest nemen.
Hiermee kwam de eindstand van 12- 4 op het bord, een prima uitgangspunt voor
de volgende wedstrijden. Hiermee natuurlijk niet vergetend dat Beverwijk
waarschijnlijk wel de zwakste tegenstander is.

-48-

DCIJ 2 – PURMEREND ’66
Ronde 2: 8 oktober 2004. Uitslag 5-11

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

DCIJ 2
Ruud Holkamp
Ron Tielrooij
Elbert Holkamp
Frans Elzenga
Paul Smit
Jan Apeldoorn
Piet Kok
Hans Kors

Purmerend ’66
Jan Bakels
Ramon Sakidin
Paul van der Lem
Cor Benjamens
Arjan Prins
Jacco van Vemde
C. Tjin
Hoost

2-0
1-1
0-2
0-2
1-1
0-2
0-2
1-1
5-11

( 1)
( 6)
( 2)
( 3)
( 8)
( 7)
( 4)
( 5)

Twee weken na de voorspoedig verlopen wedstrijd tegen Beverwijk speelden we
de tweede thuiswedstrijd tegen Purmerend. Vorig seizoen speelden we die
wedstrijd in Purmerend en wisten we te winnen. Van te voren realiseerden we ons
dat herhaling van dat resultaat erg moeilijk zou worden.
Frans had al vele malen tegen Cor Benjamens gespeeld en telkens werden de
punten gedeeld. Nu ze elkaar weer ontmoetten, hadden ze afgesproken om dit
niet meer te doen. Frans dacht natuurlijk wel te winnen. Al snel kwam hij aan bord
vier in de problemen doordat zijn tegenstander een twee om twee doorbraak naar
dam forceerde, die Frans alleen ten koste van een schijf kon verhinderen.
>>

vanderWiele
garagedeuren
dubbelglas
dakramen
kozijnen
deuren

Service- en montagebedrijf

Kozijn techniek
Velserduinweg 201
1971 ZC IJmuiden
Tel. 0255 - 527 725
Fax. 0255 - 525 006
Mob. 06 - 20 49 41 49

Nico van der Wiele
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Toch kwamen we eerst nog met een overwinning van Ruud Holkamp voor te
staan. Aan bord één wist hij Bakels positioneel te overklassen en won verdiend.
Zijn vader, Elbert, speelde aan bord drie tegen Paul van der Lem en kon het niet
tot een compleet familie succes maken. Elbert was niet opgewassen tegen Paul
en kon vlot na Ruud ook naar de bar. Frans had inmiddels zijn uiterste best
gedaan om het tij te keren, maar zijn schijf achterstand kon hij niet meer goed
maken en dat leverde de tweede nul op.
Piet Kok speelde aan bord zeven tegen Tjin en leek een goed resultaat te gaan
boeken. Met een schijf voor berekende hij een dam voor zijn tegenstander
verkeerd, hij meende dat die dam niet correct was, waardoor hij alsnog verloor.
Hans Kors liet aan bord acht tegen Hoost zien dat hij een betrouwbare kracht voor
het achttal is geworden en speelde een solide partij die hem een remise
opleverde. Ron speelde aan bord twee tegen Sakidin en deed alles wat in zijn
vermogen lag om voor het eerst van Sakidin te winnen. Het lukte echter niet, maar
het werd wel een mooie en verdiende remise.
Toen Jan Apeldoorn aan bord zes tegen van Vemde wat teveel risico nam in een
alles of niets poging om de stand een wat beter aanzien te geven en vervolgens
het deksel op zijn neus kreeg oftewel de punten bij zijn tegenstander moest
inleveren, was de nederlaag onafwendbaar. Zelf kwam ik met een remise goed
weg. Tegen Prins aan bord vijf liep ik telkens net achter de feiten aan en op het
moment dat mijn tegenstander remise aanbood (en ik dat gretig accepteerde) leek
verlies onafwendbaar. Dit bleek in de analyse een juiste inschatting; als mijn
tegenstander het eindspel juist gespeeld zou hebben had hij ongetwijfeld
gewonnen.
Al met al bracht dit de eindstand op 5-11 en hebben we nu twee punten uit twee
wedstrijden. Op donderdag 4 november mogen we naar Heerhugowaard om
tegen het tweede van S.N.A. te spelen; moet te doen zijn.

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

PROVINCIALE
HOOFDKLASSE
Purmerend 66
OG Den Ilp
Het Probleem Hoorn
D.C.IJmuiden 2
D.D.V. Diemen
S.N.A. 2 Heerhugowaard
OG Volendam
B.D.C.
Almere

1 2

3

4
11

5

12
5

6
14
7

7

8

9
8
12

4
2 9
7

8
4

7

7
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9 PNT BORDPNT
4 25 - 7
9
4 25 - 23
3 20 - 12
2 17 - 15
9
2 13 - 19
2 11 - 21
1 15 - 17
0
4 - 12
0 14 - 18
>>

2.
8.
25.

47.
62.
74.

TOPSCORES DCIJ 2
Ruud Holkamp
Ron Tielrooij
Elbert Holkamp
Paul Smit
Jan Apeldoorn
Hans Kors
Cees van der Steen
Frans Elzenga
Piet Kok

W
2
2
2
2
2
2
1
2
1

+
2
1
1
0
1
0
0
0
0

=
0
1
0
2
0
2
1
1
0

- BORD PNT
0
1,50
4
0
1,50
3
1
3,00
2
0
5,00
2
1
6,50
2
0
8,00
2
0
6,00
1
1
4,00
1
1
7,00
0
Paul Smit

AGENDA
WEDSTRIJDAGENDA SCHAAKVERENIGING KIJK UIT
vr 29-10-04 Bondswedstrijd Aalsmeer 2 Kijk Uit 2
vr 29-10-04 NHSB bekerwedstrijd Kijk Uit - De Haarlemse Jopen
za 30-10-04 Gem. vierk. Beverwijk-Velsen-Heemskerk-Uitgeest
vr 05-11-04
vr 06-11-04
vr 19-11-04
vr 26-11-04
za 27-11-04

Kijk Uit 3
De Vennep 4
Bondswedstrijd Kijk Uit 1 Veenendaal 1
Bondswedstrijd Kijk Uit 2 - Chess Society Zandvoort 2
Lasker 2
Kijk Uit 3
Wageningen 2
Kijk Uit 1

vr 04-02-05 Kijk Uit 2
Heemstede 3
Za 19-02-05
Schoolschaken 2005 voor basisscholen
di 22-02-05 Bakkum 2
Kijk Uit 3
Za 26-02-05 Kijk Uit 1
H.S.G. 2
Ma 14-03-05 De Uil 3
Kijk Uit 2
vr 18-03-05 Kijk Uit 3
Santpoort 4
Za 19-03-05 Voorschoten 1
Kijk Uit 1
vr 25-03-05
Paaseieren-schaak-dam-toernooi

vr 17-12-04
Snelschaakkampioenschap Kijk Uit
vr 17-12-04 Bloemendaal 6
Kijk Uit 2
za 18-12-04 Kijk Uit 1
Bat Zevenaar 1

vr 15-04-05 Kijk Uit 2
Za 16-04-05 Z.S.C. Saende 1
di 26-04-05 Krommenie 4

-

De Haarlemse Jopen 1
Kijk Uit 1
Kijk Uit 3

vr 07-01-05 Kijk Uit 3
Hoofddorp 2
za 08-01-05 Euwe 3
Kijk Uit 1
vr 14-01-05
Corus Chess Tournament t/m 30 januari 2005

vr 13-05-05 Kijk Uit 3
vr 27-05-05 Z.S.C. Saende 5

-

Vredeburg 2
Kijk Uit 3

vr 10-06-05
vr 31-06-05
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Fischer Random Chess ronde 4 t/m 9
Algemene voorjaarsledenvergadering Kijk Uit

AGENDA
za

30 oktober

2004 Van Stigt Thans 2

-

do
wo
za
zo
do
za

4
10
13
14
18
27

november
november
november
november
november
november

2004
2004
2004
2004
2004
2004

za
zo
ma
do

11
12
13
30

december
december
december
december

2004 DCIJ 1
2004
2004 DDV
2004

Maandelijks jeugdtoernooi DCIJ aanvang 10.15 uur
OUDEJAARSTOERNOOI

za
zo
vr
za

15
16
20
29

januari
januari
januari
januari

2005 DCIJ 1
2005
2005 DCIJ 2
2005 Hiltex 2

VAD Amsterdam
Maandelijks jeugdtoernooi DCIJ aanvang 10.15 uur
Almere
DCIJ 1

vr
za
zo
za

4
12
13
26

februari
februari
februari
februari

2005 DCIJ 2
Het Probleem
2005 DCIJ 1
PWG ’s Gravenpolder
2005
Maandelijks jeugdtoernooi DCIJ aanvang 10.15 uur
2005 Constant Charlois
DCIJ 1

za
vr
zo
vr

12
18
20
25

maart
maart
maart
maart

2005
Nationale Competitie promotie/degradatie
2005 Ons Genoegen Den Ilp
2005
Maandelijks jeugdtoernooi DCIJ aanvang 10.15 uur
Paaseierentoernooi
2005

SNA 2

Schooldamtoernooi gemeente Velsen
DCIJ 1
Maandelijks jeugdtoernooi DCIJ aanvang 10.15 uur
Ongenoegen E.V.
DCIJ 2
Damlust
-

De volgende IJ’dammer verschijnt 10 december 2004.
Kopij kunt u inleveren tot en met vrijdag 3 december (liefst eerder) bij:
Jack van Buuren

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

IJdammer@hetnet.nl

-52-

DCIJ 1
DCIJ 2
TDV

DCIJ 1
RDC
DCIJ 2

DCIJ 2

