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Gebouw  ‘Jan Ligthart’  
Eksterlaan 8 1971 KS  IJmuiden ROKEN IS NIET TOEGESTAAN! 
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INHOUD 
 

1 Bestuur 16 Het Kompas Oost door naar finale  
2 Inhoud  NK schooldammen  Rick H. 
2 De Damnotatie uitgelegd 17 Aspirantenteam NH kampioen:  
3 Van de voorzitter Wim W.  Conall behaalt 100% score  Conall S. 
5 Jan Apeldoorn 19 Diverse jeugdspelers naar NK  
 DCIJ-er van de maand  schooldammen  Martin v.D. 

6 Eindstand OC  Kees P. 20 Jan-Maarten 2e na barrages  
7 Uit de plakboeken van Dukel  Jan A.  bij NH sneldammen  Martin v.D. 
9 Uit de onderlinge  Jan A. 21 Ereklasse een maatje 

11 Clubkampioen of toch maar niet Jan A.  te groot voor bekerteam  Jesse B. 
13 Rick Hartman en Jelmer Gouda  23 Sneldamkampioenschap NH Jack v B. 

 door naar finale NK Welpen  Martin v.D. 25 R11 Constant Charl.-DCIJ 1  Wim W. 
14 Halve finale NK welpen  Rick H. 28 Nacomp. DCIJ 1-Oerterp  Wim W. 
15 Welpenteam NH ondanks man  30 R11 DES Lunteren 2-DCIJ 2  Wim W. 

 minder derde van Nederland Rick H. 32 Agenda  
    
    
    
    
    

De Damnotatie uitgelegd 
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Witspeler 

 
 
De nummering begint altijd linksboven 
bij de zwarte schijven. Een zet van veld 
1 naar veld 7 ziet er zo uit: 1- 7. 
 
Bij het slaan van schijven worden altijd 
het vertrekveld en het veld van 
aankomst genoteerd. Als een zwarte 
schijf op veld 1 een witte schijf op veld 7 
slaat, ziet dat er zo uit: 1x12. Bij gewone 
zetten dus een streepje en bij slagen 
een kruisje. 

 
Een ezelsbruggetje voor de slimmeriken: Eigenlijk hoef je alleen de nummering 
van de eerste tien velden te kennen. Voor het nummer van de andere velden trek 
je in gedachten een rechte lijn vanaf het basisveld naar beneden en voor ieder 
vak dat je vanaf de basis passeert, tel je 10 op. 
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VAN DE VOORZITTER 
 
En zo zijn we weer aan het einde van het seizoen 2006-2007 gekomen. Een 
seizoen waarin de onderlinge competitie met name door meespelende 
jeugdspelers een eind interessanter is geworden, maar waarin het eerste opnieuw 
onderaan spartelde en met de grootste moeite zich wist te handhaven in de 
hoofdklasse. Gelukkig worden de vooruitzichten steeds gunstiger, doordat Casper 
Remeijer bij ons gaat spelen en omdat onze jeugd steeds beter wordt. Feroz gaat 
dit jaar ook in het eerste spelen.  
 

Het afgelopen seizoen is ook een seizoen geworden, waarin de jeugd is gaan 
kloppen op de deur van de vertegenwoordigende teams en dan vooral bij het 
tweede. En dan is misschien het seizoen voor de senioren al afgelopen, de jeugd 
gaat voorlopig gewoon verder. Dana van der Wiele is net zesde geworden bij de 
meisjes in het kampioenschap van Nederland. Rick Hartman en Jelmer Gouda 
gaan meedoen in het welpenkampioenschap van Nederland. Bij de 
schoolwedstrijden gaat het Kompas Oost naar het kampioenschap van Nederland 
met daarin Jelmer en Siem Gouda en Vince van der Wiele en Rick Hartman. En 
ons nieuwe lid Casper Remeijer speelt om het kampioenschap van Nederland bij 
de aspiranten. Verder hebben Casper, Jan-Maarten, Feroz, Rick en Jelmer zich 
geplaatst in hun respectievelijke klassen voor het NK sneldammen en wist het 
aspirantenteam uit Noord-Holland met daarin Casper, Feroz en Conall de eerste 
plaats te behalen op de nationale jeugddamdag in Harderwijk. Kortom, vele 
successen bij de jeugd. Jesse heeft een ambitieus plan voor de toekomst 
gemaakt dat van ons, als er niet teveel tegen zit, weer een heel sterke en brede 
club gaat maken. Het betekent wel schouders eronder voor de begeleiders, want 
het houdt nogal wat in. Maar ik zie IJmuiden weer een sterke damplaats worden 
net als vroeger met talenten en successen en aandacht in de pers. 
 

Van de zomer zijn er natuurlijk weer de bekende open toernooien, zoals in 
Brunssum, Nijmegen en Zeeland. Toernooien vol damplezier waar je bijzonder 
veel leert en eerlijk gezegd ook bij mij begint het weer te kriebelen.  
 

Wat betreft ons clubgebouw is het allemaal doorgegaan met de 
klaverjasvereniging en zijn zij inmiddels aardig ingeburgerd. Op zaterdagavond 
wordt er flink gespeeld en er is een goede opkomst. Cees van der Vlis heeft het er 
wat drukker door gekregen, maar het gaat prima en iedereen is tevreden. 
 

Oh ja, ik schreef de vorige keer dat ik pas tevreden zou zijn als Nico van der 
Wiele lid zou worden. U kunt gerust zijn, dit liet hij niet op zich zitten en hij is 
ondertussen lid geworden. Welkom Nico. 
 

Dan wens ik iedereen een heel prettige vakantie toe. Goed uitrusten. Een 
behouden terugkomst en dan beginnen we na de zomer weer met het Kerst de 
Jong toernooi en de barbecue. 
 Wim Winter 
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CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT 

Hagelingerweg 42, 2071 CJ Santpoort 
Tel.: 023 - 5384220  -  Fax 023 - 5384434 

Gezellig en sfeervol restaurant 
 
Apart afhaalbuffet 
Speciale gerechten 
Tevens gelegenheid 
tot het houden van recepties 

Geopend dagelijks van 
12.00 tot 22.00 uur 

ook op zon- en 
 feestdagen 

‘MANOR’ 
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DCIJ-ER VAN DE MAAND 

 
Naam:  Jan Apeldoorn 
Geboren: dinsdag 23 juni 1936 
Woonplaats:  IJmuiden 
Werk/studie: Gepensioneerd ambtenaar 
 
Andere sporten/Hobby's: Filatelie, filmen, biljarten, schrijven 
 en spelletjes op het internet 
Eerdere damclubs: Geen 
 
Lid van D.C.IJ. sinds: 1958 
 
Hoe ben je met dammen in aanraking gekomen? Boekje van Van Dartelen 
  
En met DCIJ?: Door de rubrieken van Dukel in de IJmuider Courant 
 
Positieve punten van DCIJ:  Fantastische jeugdopleiding en prettige sfeer 
Negatieve punten DCIJ/wat zou er nog beter kunnen? Bezoek 
 onderlinge competitie 
 
Wat vind je het leukst aan dammen? Je meten met een tegenstander 
  
 
Mooiste partij: Tegen Harm Wiersma in een simultaan. Remise  
 
Lastigste tegenstander: Harry van der Vossen 
  
Sterkste dampunt: De openingszet 
Zwakste dampunt: Het vervolg 
  
Beste damprestatie: In het eerste in de ereklasse met zeven remises, 
  één winst en één nederlaag 
  
Favoriete T.V. programma: Mooi Weer De Leeuw 
Favoriete film: Terms of Endearment 
Favoriete gerecht: Rijst met suiker, boter en kaneel. Smullen 
  
Over welke speler van de club zou je in de volgende 
IJ’dammer wat meer te weten willen komen? Leo Binkhorst 
  
  
 Jan, bedankt voor dit interview! 
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EINDSTAND 

ONDERLINGE COMPETITIE 

SEIZOEN 2006/2007 
 

Pl. Gr. Speler 
KNDB 
Rating Totaal Gem. W + = - Pt. 

1. A Martin van Dijk 1255 39175 1567 25 17 8 0 42 
2. A Wim Winter 1257 34300 1319 26 14 7 5 35 
3. A Jesse Bos 1273 31700 1585 20 15 4 1 34 
4. A Stijn Tuytel 1258 28675 1365 21 11 7 3 29 
5. A Jan Apeldoorn 978 27750 925 30 5 15 10 25 
6. A Paul Smit 1016 24625 985 25 7 8 10 22 
7. C Harry van der Vossen 1088 24075 1146 21 9 5 7 23 
8. C Piet Kok 968 23900 1086 22 6 11 5 23 
9. C Conall Sleutel 676 23275 931 25 7 7 11 21 

10. C Nicole Schouten 879 21400 973 22 7 6 9 20 
11. C Kees Pippel 1356 21300 1331 16 9 3 4 21 
12. C Cees van der Vlis 1103 20475 1204 17 7 6 4 20 
13. C Koos de Vries 1004 19125 1007 19 6 6 7 18 
14. C Jan-Maarten Koorn 794 18625 745 25 4 6 15 14 
15. C Leo Binkhorst 1027 17525 1031 17 4 9 4 17 
16. C Cees van der Steen 987 16350 818 20 4 5 11 13 
17. C Feroz Amirkhan 943 14675 978 15 5 3 7 13 
18. C Kees van Nie  13750 764 18 2 8 8 12 
19. C Bram van Bakel  11950 1195 10 4 4 2 12 
20. E Rick Hartman  11300 807 14 3 4 7 10 
21. E Vince van der Wiele  11075 1007 11 4 3 4 11 
22. E Marcel Kosters 1191 9300 1163 8 3 3 2 9 
23. E Henk von Grumbkow  8550 713 12 1 5 6 7 
24. E Berrie Bottelier  7325 563 13 2 1 10 5 
25. E Peter Pippel 885 6800 850 8 0 6 2 6 
26. E Rien Hühl  5700 950 6 0 5 1 5 
27. E Ron Tielrooij  2900 1450 2 1 1 0 3 
28. E Jacqueline Schouten 1084 2150 1075 2 1 0 1 2 
29. E Jelmer Gouda  350 175 2 0 0 2 0 

 
Periodekamp. Groep A Groep C Groep E 
1e periode Martin van Dijk Jesse Bos Rien Hühl 
2e periode Paul Smit Koos de Vries Kees van Nie 
3e periode Jesse Bos Paul Smit Cees van der Steen 
 
 Kees Pippel 
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UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL 
 
Het eindspel is, door zijn vele mogelijkheden en hoge moeilijkheidsgraad een 
spelonderdeel dat slechts weinig dammers beheersen. Toch is het een must voor 
elke dammer, die zijn spelpeil wil verhogen, dat hij kennis neemt van het eindspel. 
Minimale voordeeltjes kunnen in het eindspel tot winst leiden en nadeeltjes tot 
remise. Het damspel heeft talloze experts opgeleverd die van het eindspel hun 
levenswerk maakten. 
 
In 1936 vestigde J.J.H. Mertens zich in 
IJmuiden. Mertens bestierde café Parkzicht in 
de Meeuwenlaan en was van beroep grafisch 
ontwerper. Maar bovenal was hij een dammer 
die zich specialiseerde in het eindspel. Een 
aantal jaren redigeerde hij een eindspelrubriek 
in ‘Het Damspel’, het officiële orgaan van de 
dambond. Ook Dukel maakte gretig gebruik 
van de eindspelkenner en publiceerde bijna 
wekelijks vraagstukjes in zijn rubriek voor de 
‘IJmuider Courant’  
 

 
 
Een tweetal opgaven wil ik u niet onthouden. De zichzelf respecterende dammers 
met een rating boven de 1000 moeten het maar vinden zonder de oplossingen te 
raadplegen. Voor de overigen is er de oplossing op de volgende pagina.  
 

 
DIAGRAM 1 

 
DIAGRAM 2 

 
Het eerste diagram toont een leuke combinatie. Het tweede is een strategisch 
eindspel dat vooral leerzaam is. 
 Jan Apeldoorn 
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OPLOSSING JJH MERTENS 
 
Oplossing diagram 1: 

37-31 (27x47) 34-29 (15x33) 38x27 (47x21) 26x  6 en nu  
verder met:  (  3-  9) 6-  1 (  9-14) 1-23 (14-20) 

23-29 (20-25) 29-34 (16-21) 34-43 (21-26) 43-48 uit. 
        

Oplossing diagram 2: 
26-  3 ( 7-12A) 3x17 (45-50) 17-39 (50-45) 44-40 (45-50) 
39-  6 (50-45) en  6-50.     

A. (  7-11) 3-20 (11-16) 34-29 (16-21) 20-15 (21-27) 
44-40 (45x23) 15-  4 (27-32) 4-15 (23-28) 15-42 (32-37) 
42x31 (28-33) 31-27 (33-39) 27-49   uit.   

 
 
 
 
 

 

ER WORDT NOG STEEDS 
GEDAMD IN DE MAAN!!! 

Café de Halve Maan 

Hagelingerweg 36 
Santpoort 

kom eens aan in 
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UIT DE ONDERLINGE 
 
Het hier geplaatste fragment is uit de 
partij tussen Willem Winter en Paul 
Smit. 
 
Willem aan zet had er zin in en wilde 
wel  weer   eens   winnen.   Hij  speelde 

Paul Smit 

 
Wim Winter 

1. 31-26? Paul kwam nu op het  
lumineuze idee om de partij met een 
listig zetje in zijn voordeel te beslissen. 

1. ..  -  .. 28-33! 2. 29x38 20-24? 
Bijna alles is speelbaar om een zekere 
winst te bewerkstelligen. Maar met de 
tekstzet stelt hij Willem in staat  om  zijn  
kontje te redden. 3. 26x17 18-22 

4. 17x28 23x41 5. 34-29 24x42 
6. 48x46. “Kat in het bakkie” zou Willem wel gedacht hebben, want met een  

houtje meer kon hij alsnog twee punten aan zijn niet geringe totaal toevoegen. 
De mazzelaar. 

     Uit de partij Martin van Dijk - Jan Apeldoorn. 
Jan Apeldoorn 

 
Martin van Dijk 

Wit aan zet speelde: 37. 31-27 12-18 
Zwart brengt de overbekende dreiging  
(18-22)  en  (21-27)  in stelling. 
38. 44-40 weerlegt daarmee de  

dreiging omdat zwart na  (18-22)  en 
(21-27)  moet slaan naar  (23x34) 
38. ..  -  .. 7-12 Houdt hiermee het  

zetje erin. 39. 48-42!  
Ook hiermee is  (18-22)  gevolgd door  
(21-27)  verliezend voor zwart. 
39. ..  -  .. 6-11 40. 40-34 11-17 
41. 38-33 14-20 42. 33-29 21-26 

43. 45-40 In plaats van de tekstzet was  
op   42-38  direct (16-21) 

27x16 (17-21) 16x27 (19-24) 
28x17 en (24x11) gevolgd met remise als resultaat. 

43. ..  -  .. 17-21 44. 28-22 20-25 Er gloort voor zwart een puntendeling  
aan de horizon. 45. 29-24 19x30 46. 40-35 12-17 47. 22x11  

35x24 is beter na: (17x28) 42-38 (26-31) 37x17 (28x37) 
38-32 (37x28) 27-21 (16x27) en zwart moet remise maken. 

47. ..  -  .. 16x  7 48. 35x24 7-12 49. 27x16 23-28 50. 32x23 18x40 
En er werd remise overeen gekomen. 
 >>
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Cees van der Vlis is altijd wel in voor 
een geintje. Hij heeft zojuist  (18-22) 
gespeeld en zette daarmee een 
verleidelijk valletje open. 
Onze naïeve maar o zo sympathieke 
Haarlemmer Paul Smit tuinde er direct 
in. De verleiding was ook zo groot.  

Cees van der Vlis 

 
Paul Smit 

1. 33-28 22x44 2. 43-39 44x33 
3. 38x20 Maar Cees speelde nu  

eenvoudig 3. ..  -  .. 23-29 
4. 34x23 10-15 en had er weer 

één een illusie armer gemaakt. 

 
 
 
 
 
 

van der Wiele 

 Kozijn techniek 
 

garagedeuren 
dubbelglas 
dakramen 

kozijnen 
deuren 
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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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CLUBKAMPIOEN, 

OF TOCH MAAR NIET? 
 
Het was op een van de laatste clubavonden van het seizoen en ik zat lekker met 
de vaste heren van de stamtafel wat te ouwenelen. Gezellig als altijd mijmerden 
we over de goeie ouwe tijd. 
 
Daar kwam Willem aangelopen. Hij keek als een oorwurm en wendde zich tot mij. 
“Jan”, begon hij, “kan ik je even spreken?” Zijn gezicht voorspelde niet veel goeds. 
De laatste keer dat wij een serieus gesprek voerden stamt, volgens mij, uit de tijd 
dat hij nog niet tot het maltbier was overgegaan. Hij viel met de deur in huis. 
 
“Ik heb vernomen”, - sinds hij in het onderwijs werkt is zijn taalgebruik, zoals 
iedereen moet zijn opgevallen, drastisch veranderd- “Ik heb uit betrouwbare bron 
vernomen dat jij het volgende jaar clubkampioen wil worden”. Ik schrok, hoe kon 
hij dat weten? “A, weet ik nog niet zeker of ik het wel wil en B, ik heb zo’n 
donkerbruin vermoeden dat die betrouwbare bron van jou helemaal niet zo 
betrouwbaar is” antwoordde ik en keek gelijktijdig naar één persoon aan de 
stamtafel. “Als je het maar laat”, vervolgde Willem. 
  
“Willem” zei ik zalvend. “Al bijna 50 jaar heb ik in het belang van de club me 
opgeofferd. Ik heb geblunderd, verkeerde voortzettingen genomen, kansloze 
openingen gespeeld en dat allemaal in het belang van D.C.IJ. En wat is de dank 
voor al deze handelingen? Die jonge blagen staan me grijnzend en vol 
leedvermaak aan te staren als ik weer een bok schiet. Dat knaagt aan me, 
Willem”. Ik had moeite om mijn tranen niet de vrije loop te laten na zoveel 
uitgestorte ellende. “Al die tijd heb ik voor die gasten als kanonnenvlees gediend. 
Nu is het mijn beurt dacht ik zo”. 
 
“Het is helemaal jouw beurt niet” viel Willem scherp uit. “Realiseer je je wel wat 
dat psychisch voor die knapen betekent? Net als ze denken dat ze lekker kunnen 
dammen gooi jij roet in het eten en blijf ik zitten met een aantal gefrustreerde 
dammers. En dan wil je zeker ook nog in het eerste aan bord één spelen?” 
Ik knikte. “Ik heb trouwens gehoord dat je niet goed tegen Chinees eten kan, je 
maag kan dat niet meer hebben. Een dissonant in de groep kunnen we al 
helemaal niet gebruiken”.  
 
“Dat heb je zeker van dezelfde betrouwbare bron vernomen?” “Oké, ik smeek je, 
ga niet voor de titel. Wij, of liever gezegd ik, ben bereid om elke week je 
barrekening te betalen als jij bereid bent door te gaan met wat je altijd deed”.  
“Willem, ik moet er nog over nadenken”.  
 >> 
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“Dat kan niet, ik wil het nu weten” schreeuwde hij en keek me met zijn mooie 
blauwe ogen fel aan. Aan de stamtafel hoorde ik een zacht gegniffel. Het was de 
betrouwbare bron die last had van binnenpretjes. 
 
“Nou goed, dan ik ga akkoord als ik aan het eind van het seizoen eindelijk met 
ratingpunten boven jouw betrouwbare bron mag komen”. 
“Dat mag” zei Willem en er viel duidelijk een pak van zijn hart.  
“Oké Willem, ik blijf ook het komende seizoen wel weer mijn bokken schieten. Het 
is ten slotte in het belang van ons aller D.C.IJ”. 
 
“Goed zo Jan, blijf jij maar gewoon je stukjes schrijven, want dat gaat je goed af. 
Als je dit gesprek maar niet opneemt in je schrijvenrijtjes vind ik het prima”. 
 
We gaven elkaar een hand, we dronken een glas en alles bleef zoals het was. 
 
 Jan Apeldoorn 
 
 
 
 

 

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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RICK HARTMAN EN JELMER GOUDA 

DOOR NAAR FINALE NK WELPEN 
 
Op zaterdag 14 april organiseerde Damclub IJmuiden in gebouw “Jan Ligthart” 
aan de Eksterlaan in IJmuiden de halve finale van het NK dammen voor welpen. 
Veertien spelers in de leeftijdscategorie t/m 10 jaar streden in negen rondes tegen 
elkaar om vijf plaatsen voor de finale in Wageningen. Thuisclub DCIJ was met 
maar liefst drie spelers vertegenwoordigd. Rick Hartman en Dana van der Wiele 
hadden zich geplaatst via het provinciale kampioenschap van Noord-Holland; 
Jelmer Gouda kreeg een wildcard van de organisatie. 
 
Al snel werd duidelijk dat de thuisspelers in vorm waren. Jelmer Gouda stuntte 
bijna in de eerste ronde tegen favoriet Alex Ketelaars uit Soest, maar verloor 
ongelukkig. Rick Hartman slaagde er wel in om van de favoriet te winnen en wist 
overtuigend zijn eerste vijf partijen te winnen. In de zesde ronde sloeg echter het 
noodlot toe, toen Rick in een gewonnen stand te frivool speelde en een direct 
verliezende combinatie over het hoofd zag. Ketelaars kwam langszij, waardoor de 
strijd om de eerste plaats tot de laatste ronde spannend bleef. Ketelaars wist met 
het nodige geluk in een remisestand te winnen. Rick trof een ontketende Dana 
van der Wiele, die na een zwakke start aan een inhaalrace begonnen was en nog 
kans maakte op een finaleplaats. Rick kwam onder druk te staan en kon met 
moeite naar een remisestand afwikkelen. Hiermee was de strijd om de eerste 
plaats beslist in het voordeel van Ketelaars. 
 
Ook Jelmer Gouda kon op een goed toernooi terugkijken. In het kielzog van de 
koplopers behaalde hij de derde plaats. Dana van der Wiele kwam een punt tekort 
voor een finaleplaats en eindigde op de zevende plaats. 
 

 
Vlnr: Marco de Leeuw, Alex Ketelaars, Jelmer 
Gouda,  Arie van der Knaap en Rick Hartman. 

Aan het eind van de dag 
kon iedereen gevuld met 
kroketten en genietend 
van de warmte 
terugkijken op een 
geslaagd toernooi. Na 
nog even kort gevoetbald 
te hebben voor het 
clubgebouw van Damclub 
IJmuiden, aanvaardde 
éénieder de thuisreis. 
 
 
 
 >> 
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 EINDSTAND HF NK WELPEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pnt WP SB 

1. Alex Ketelaars Soest  0 2 2 2 2  2 2  2 2    16 89 148 

2. Rick Hartman  IJmuiden 2  2 0 2  1 2 2 2 2      15 91 149 

3. Jelmer Gouda  IJmuiden 0 0  1 2 2    2    2 2 2 13 81 88 

4. Arie van der Knaap  Kijk uit Zegveld 0 2 1  1  0 2 2 2 2      12 94 115 

5. Marco de Leeuw  RDC 0 0 0 1  1  2 2    2  2 10 88 67 

6. Sandra Langereis  HDC Den Helder 0  0  1  0 2 0 2    2 2 9 76 50 

7. Dana van der Wiele  IJmuiden  1  2 0 2  0  0 0 0 2 2 9 70 65 

8. Pim La Crois  Warffum 0 0  0 0 0 2     2 2 2  8 89 54 

9. Dylan van Wetten  Samen Sterk 0 0 0 0 0 2     2    2 2 8 87 42 

10. Tyren Harkes  Samen Sterk  0  0  0 2  0  0 2 2 2 8 71 40 

11. Raoul Bruens  Purmerend ’66 0 0  0    2 0  2  1 0 2 7 79 41 

12. Luca Vollebregt  Naaldwijk 0  0  0  2 0  0 1  2 2 7 75 33 

13. Falco Toet  Velo    0    0 0 0 0 0 2 0  2 4 69 14 

14. Nathalie van der Linden  Huizum    0  0 0 0  0 0 0 0 0  0 75 0 

 
 Martin van Dijk 
 

HALVE FINALE NK WELPEN 
 
Vrijdag dacht ik: misschien kan ik vijfde worden, want ik ken een heleboel spelers 
niet. Zaterdag was de halve finale NK welpen. We gingen loten, dat vond ik leuk. 
Ik had dat nog nooit gedaan. Ik had nummer 12. 
 
Als eerste moest ik tegen Marco de Leeuw. Ik kwam in een opsluiting terecht, 
maar hij maakte een foutje en ik won. De 2e en 3e partij won ik. De 4e partij 
speelde ik tegen Alex Ketelaars en ik won. Door deze winst stond ik nu eerste. Na 
de pauze won ik van Jelmer. De partij hierna, tegen Arie van der Knaap, maakte 
ik een grote fout en verloor ik. Nu stond ik gelijk met Alex. De volgende partij won 
ik weer en zo ook de één na laatste. De laatste partij speelde ik tegen Dana. Alex 
zat een tafel achter mij te spelen. Ik ging steeds op zijn bord kijken. Dana moest 
winnen om nog kans te hebben op de vijfde plaats. Uiteindelijk werd het remise en 
werd ik hierdoor tweede. 
 

 

In de pauze kregen we kroketten. De 
scheidsrechter was aardig en schoot 
lekker op. Hierdoor waren we al om half 3 
klaar. Ik vond het leuk dat er verschillende 
mensen van de club kwamen kijken. Op 26 
mei ga ik naar Wageningen voor de finale 
NK welpen. Het was een spannend 
toernooi. 
 
 
 
 
 Rick Hartman 
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WELPENTEAM N-H ONDANKS MAN 

MINDER DERDE VAN NEDERLAND 
 
Op 28 April 2007 was de jeugddamdag in Harderwijk. Vlak voor we moesten 
beginnen hoorden we dat er één afzegging was. We moesten het nu met zijn 
vieren doen. Wel jammer, want bij elke wedstrijd hadden we een 2-0 achterstand 
op de tegenstanders. Ik speelde in een team met Dana van der Wiele, Sandra 
Langereis en Liza Zwemmer. Onze leider was meneer Nico (Konijn;red.) van 
damclub SNA. 
 
De eerste ronde speelden we tegen Overijssel, die wonnen we met 8-2. De 
tweede ronde waren we vrij. Hierna speelden we tegen Utrecht en we wonnen 
met 6-4. De vierde ronde speelden we tegen Noord-Brabant; die wonnen we ook 
met 6-4. We stonden nu op de eerste plaats met 8 punten. Nu was het pauze. 
 
Na de pauze moesten we tegen nummer twee Gelderland. Deze partij verloren we 
met 2-8. We stonden nu op de tweede plaats. De zesde ronde speelden we tegen 
Friesland en we wonnen met 6-4. De zevende ronde moesten we tegen         
Zuid-Holland-Zuid; weer gewonnen met 6-4. 
 
De achtste ronde moesten we tegen Midden-Holland; we speelden remise met   
5-5. De laatste ronde speelden we tegen West-Holland, die verloren we met 4-6. 
We stonden op een gedeelde tweede plaats, maar op bordpunten werden we 
derde. We hadden sowieso al 18 verliesbordpunten. Eerste werd Gelderland, 
tweede Midden-Holland en wij derde. 
 
Ik had tijdens dit toernooi één keer verloren, de rest had ik gewonnen. 
 
 Rick Hartman 
 
 
 
 
 

MUTATIES 
 
 Nieuw lid: Nico van der Wiele 

 
De volgende leden hebben bedankt: Jeffrey Klarenbeek en Elbert Holkamp 
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HET KOMPAS OOST DOOR NAAR 

FINALE NK SCHOOLDAMMEN 
 
Onze school het Kompas Oost moest 
voor de halve finale schooldammen 
spelen in Bleskensgraaf (bij 
Rotterdam). We waren met z'n vieren, 
Vince, Siem, Jelmer en ik. Twee teams 
hadden afgezegd, Het Lover uit Asten 
en De Fuik uit Den Ilp. Er werd eerst 
een loting gedaan. We speelden 
volgens het Zwitsers systeem. 
 
De 1e ronde moesten we tegen OBS 
Meander uit Amersfoort. Deze partij 
wonnen we met  6- 2. Hierna speelden 
we tegen de Bernadetteschool 2 uit 
Naaldwijk. Dit was een makkelijke 
ronde, want we wonnen overtuigend 
met 8-0. Door deze winst stonden we 
op de 1e plaats. 
 

 

Nu moesten we tegen de School met de Bijbel 1 uit Bleskensgraaf. Deze partij 
was moeilijker, we wisten remise te halen ( 4- 4). Nu  stonden we op een 
gedeelde 1e plaats samen met Jorai uit Zegveld. De volgende partij moesten we 
tegen het Jorai uit Zegveld. Dit team had een tactische opstelling gedaan. Vooraf 
zongen ze steeds “wij gaan winnen”, maar wij speelden beter en wonnen met     
6- 2. Nu was er pauze. We stonden 1e.  
 
De 5e ronde speelden we tegen de Bernadetteschool 1 uit Naaldwijk. Jammer, 
deze ronde verloren we met  3- 5. We zakten naar de 3e plaats. We moesten nu 
tegen het Anker uit Velserbroek. Deze partij ging makkelijk, we wonnen met  8- 0. 
We klommen op naar een gedeelde 2e plaats. We hadden nu 9 punten. De School 
met de Bijbel 1 uit Bleskensgraaf had 10 punten en het Jorai uit Zegveld 9 punten.  
 
De 7e ronde moest de School met de Bijbel 1 tegen het Jorai. Het Jorai verloor 
deze ronde. Wij moesten tegen CBS De Bron uit Molenaarsgraaf. We speelden 
remise ( 4- 4). De School met de Bijbel 1 stond 1e met 12 punten, wij 2e met 10 
punten en hierna stonden wel 4 scholen op de 3e plaats. 
 
 >> 
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De laatste ronde was erg spannend. We moesten gewoon winnen om zeker te 
zijn van een finaleplaats.  De School met de Bijbel 1 had het makkelijk, want die 
moest tegen de één na laatste, de Dr. H. Bavinckschool uit Haarlem, die twee 
keer remise gespeeld had en de rest verloren had. Wij moesten tegen de 
Bontebrugschool uit Silvolde, die ook nog een kans had op een finaleplaats, want 
die stond op een gedeelde 3e plaats. Het was ontzettend spannend. Gelukkig 
wonnen we met  5 - 3.  
 
Uiteindelijk zijn we 2e geworden met 12 punten. De School met de Bijbel 1 werd 1e 
met 14 punten en nadat de scheidsrechters overleg hadden gehad over de 
weerstandspunten werd het Jorai 3e. Wij zijn blij dat we de finale gehaald hebben. 
Onze school heeft zich nog nooit geplaatst voor de finale van Nederland. Ik heb 
één keer remise gespeeld en de rest gewonnen.  
  
 Rick Hartman. 
 
 

ASP. TEAM N-H KAMPIOEN: CONALL 

SLEUTEL BEHAALT 100% SCORE! 
 
Op zaterdag 28 april werd in Harderwijk de nationale jeugddamdag gehouden. 
Het team van de aspiranten uit Noord-Holland bestond uit Casper Remeijer, 
Richard Bos, Dave Bleeker, Feroz en ik. Zo waren we ook opgesteld aan de 
borden. We hadden een sterk team met Groningen en Gelderland als grootste 
concurrenten. 
 
In de eerste ronde speelden we tegen Overijssel. Ik speelde tegen Joachim van 
Nieuwkerken. In het midden van de partij zou ik op zijn korte vleugel een schijf 
kunnen winnen, maar hij deed een twee om twee ruil waardoor hij geen schijf zou 
verliezen. Op zijn andere vleugel had hij nog twee schijven die vast stonden. Hij 
maakte een fout op zijn korte vleugel waardoor ik er tussen kon lopen en winnen. 
Deze wedstrijd wonnen we met  8- 2. 
 
Nu moesten we tegen Groningen spelen. In het team van Groningen zaten Roel 
Boomstra, Nick Hoving, Mei-Jhi Wu en Heike Verheul, die bij de meisjes 
Europees kampioene bij de pupillen was geworden. Ik moest tegen Jan-Peter 
Visser, hij werd vorig jaar vijfde op het NK pupillen. In het midden van de partij 
deed hij een ruil waarbij hij op twee manieren kon slaan. Bij de eerste manier 
bleef de stand gelijk; bij de andere verloor ik. Maar gelukkig zag hij dat niet. Later 
in de partij werd het klassiek en heb ik hem vastgezet. Hij offerde drie schijven om 
door te breken. Ondertussen had hij nog 10 seconden over en ik liet hem door zijn 
vlag gaan. Deze wedstrijd verloren we met  4- 6. 
 >> 
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In de derde ronde mochten we tegen Utrecht. Dit zou niet zo een moeilijke 
wedstrijd worden, omdat ze alles verloren hadden tot nu toe. Ik moest tegen 
Alexander vd Mheen spelen. Hij speelde snel en had een slechte 
schijvenverdeling op zijn lange vleugel, waar ik later doorbrak en won. Deze 
wedstrijd wonnen we net met  6- 4. Feroz haalde met nog 12 seconden op de klok 
het beslissende punt binnen. 
 
Groningen had in de derde ronde verloren van Friesland, waar wij nu tegen 
mochten spelen. Het zou een moeilijke wedstrijd worden. Ik moest tegen Johan 
van den Brink. Door hem had Groningen verloren. Op het einde van de partij nam 
ik een twee om twee doorbraak en won daarna nog een schijf. Op mijn lange 
vleugel had ik nog een schijf en hij liep erachter, waardoor ik won. We wonnen 
met  8- 2. 
 
We stonden nu gedeeld tweede met Groningen. Eerste stond Midden-Holland, 
waar we nu tegen moesten spelen. Ik moest tegen Peter de Bruijn. Hij zat voor de 
wedstrijd grappen te maken met Reindert Vetter. In de opening won ik makkelijk 
een schijf. Daarna dreigde ik een schijf te winnen, maar ik speelde een andere zet 
waarmee ik een drie om vier naar dam zou nemen als hij niet oplette. Hij lette ook 
niet op, zoals ik dacht en ik won binnen 6 minuten. We wonnen met  7- 3. 
 
Gelderland is een sterke damprovincie. Ze wonnen bij de welpen, pupillen en de 
junioren. Alleen bij de aspiranten ging het niet goed met ze. We moesten nu tegen 
Gelderland, dat al twee wedstrijden verloren had. Ze wilden ook niet meer spelen. 
Voor de wedstrijd hoorde ik er één zeggen: "kom op, we doen gewoon of we er 
zin in hebben". Ik moest tegen Sjuul Verheij. Op het eind van de partij stond ik 
slechter, maar hij speelde niet de beste zetten vond ik. Zo kreeg ik nog een 
doorbraak die zeker remise was. Een paar zetten later zou ik twee schijven 
winnen. Door een plakker dacht hij naar dam te lopen, maar hij had niet goed 
gekeken en ik sloeg er drie waarna hij meteen opgaf. Deze wedstrijd wonnen we 
met  8- 2. 
 
Groningen en wij stonden gelijk. Gelukkig werd er naar weerstandspunten 
gekeken en niet naar het onderling resultaat of het aantal bordpunten. Wij hadden 
2 weerstandspunten meer en daardoor werden we eerste bij de aspiranten. 
 
 Conall Sleutel 
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DIVERSE JEUGDSPELERS DCIJ 

NAAR NK SNELDAMMEN 
 
Op zaterdag 19 mei werd het eerder uitgestelde Noord-Hollands kampioenschap 
sneldammen voor jeugd in Krommenie gehouden. Helaas moest welp Dana van 
der Wiele verstek laten gaan, aangezien zij op hetzelfde moment in Den Bosch de 
finale van het NK meisjeswelpen speelde. Om niet achter te blijven bij de 
prestaties van Dana liet elke DCIJ'er zich van zijn beste kant zien. 
 
Bij de welpen werd Rick Hartman, die ook al Noord-Hollands kampioen algemeen 
was, kampioen. Hoewel in de laatste rondes de punten wat minder overtuigend 
werden binnengehaald, had hij al vanaf het begin een grote voorsprong op de 
concurrentie genomen en behield hij deze. Spannender was de strijd om de 
tweede plaats. In de laatste ronde wist Jelmer Gouda door een overwinning op 
zijn naaste concurrente de tweede plaats te behalen, waardoor hij samen met 
Rick Noord-Holland mag vertegenwoordigen bij het NK sneldammen, dat in 
Zaandam gehouden wordt. 
 
Bij de pupillen trof Vince van der Wiele een uitermate zwaar deelnemersveld. Na 
nederlagen in de eerste drie rondes kwam Vince op stoom en moesten een paar 
favorieten in Vince hun meerdere erkennen. Zelfs de nummer 3 van Nederland, 
die uiteindelijk sneldamkampioen zou worden, mocht met een remise niet klagen. 
Vince eindigde weliswaar in de middenmoot, maar heeft laten zien dat hij komend 
seizoen wel eens voor verrassingen zou kunnen gaan zorgen. 
 
Omdat er maar twee deelnemers bij de junioren waren, speelden de junioren 
samen met de aspiranten in één poule. Bij de aspiranten werd nieuw lid Casper 
Remeijer overtuigend eerste, gevolgd door Feroz Amirkhan. De derde DCIJ'er, 
Conall Sleutel, bleef tot de laatste ronde in de race voor de derde plaats. In een 
onderlinge confrontatie tegen Dave Bleeker ging Conall echter onderuit, waardoor 
hij op een vierde plaats eindigde. Ook Casper en Feroz hebben zich geplaatst 
voor het NK sneldammen. 
 
Tot slot mocht Jan-Maarten Koorn met Mike Koopmanschap strijden om de titel bij 
de junioren. Mike wist de eerste wedstrijd te winnen, maar kwam in de tweede 
wedstrijd in de problemen. In hevige tijdnood wist Jan-Maarten op de klok te 
winnen. Hierdoor was een barrage noodzakelijk. Jan-Maarten nam de 
zogenaamde Twin Towers stelling in (het tegelijk bezetten van de velden 27 en 
29) en merkte waarom die stelling zo genoemd wordt. Jan-Maarten werd dus 
tweede, maar mag wel aan het NK sneldammen meedoen. Hiermee komt het 
aantal DCIJ'ers dat aan het NK sneldammen meedoet op 5. 
 
 >>
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Uiteindelijk mag ook Conall Sleutel aan het NK meedoen. In het eerder gehouden 
Noord-Hollands kampioenschap voor senioren kwam hij in de C-klasse uit, maar 
om nationaal in deze klasse uit te mogen komen moest hij senior zijn. Bij de 
junioren was er echter nog een ticket over, waar hij nu gebruik van mag maken. 
 
 Martin van Dijk 
 

JAN-MAARTEN 2E NA BARRAGES BIJ 

NH SNELDAMMEN  
 
Zaterdag 19 mei 2007 werden de provinciale sneldamkampioenschappen 
gehouden voor de jeugd. Elke partij duurde 10 minuten per persoon. Aangezien er 
maar twee junioren waren (Mike Koopmanschap en ik) deden we eerst met de 
aspiranten mee en daarna hielden we zelf nog een kampioenschap voor de 
provinciale juniorentitel. We waren automatisch al geplaatst voor de halve finale 
NK. 
 
De eerste partij speelde ik tegen Casper Remeijer. Ik speelde niet slecht, maar op 
een gegeven moment dacht ik dat Casper een schijf voor zou komen. Door een 
handig zetje maakte ik zijn schijfvoorsprong ongedaan en werd het remise (later 
bleek ik de enige te zijn die een punt tegen hem pakte). De tweede ronde speelde 
ik tegen Simon Fritchy. Tegen hem gaf ik onnodig een schijf weg. Op het eind 
wilde hij het echter te mooi doen, waardoor ik twee dammen haalde en een punt 
wist te pakken. De derde ronde moest ik tegen Tim. Van hem had ik nooit 
gehoord, maar hij speelde prima. Op een gegeven moment dacht ik best wel 
gunstig te staan met een voorpost op 24, maar wat ik daarna deed sloeg nergens 
op. Toen ik dacht nog een punt te pakken (of misschien wel 2) bleek daar 
helemaal niets van waar te zijn en gaf ik hem de hand. De volgende partij was 
tegen Rick, ook al iemand waar ik nog nooit van gehoord had. Dit keer was ik het 
niet die blunderde en de eerste twee punten waren binnen. 
 
Van de volgende drie partijen weet ik de volgorde niet meer zeker, maar ik dacht 
Dave, Conall en Feroz. In de partij tegen Dave kwam ik ook onder druk te staan 
en kwam ik zelfs een schijf achter. Hij gaf die schijfvoorsprong terug om dam te 
halen. Hij deed het laatste echter niet, zodat ik met een ruil voorkwam dat hij dam 
haalde en zelfs beter stond. Helaas was het niet genoeg voor de winst. Ook tegen 
Conall kwam ik flink onder druk te staan; hij wist het wel goed af te maken. Tegen 
Feroz had ik voor de zoveelste keer weer last van miscalculaties. Hierna was 
Ruth mijn tegenstandster, weer iemand waar ik nog nooit van gehoord had. Zij 
bood in het middenspel remise aan, maar die heb ik terecht afgeslagen. Hierna 
nog twee onbekenden: Sander en Wesley. Tegen Sander wist ik na 1 schijf 
achterstand een simpel één om vijfje uit te halen en tegen Wesley had ik binnen 
twee minuten al een dam. >>  
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Nu was het grote moment aangebroken: het juniorenkampioenschap dat bestond 
uit Mike en ik. Om te bepalen wie er met de beker naar huis ging werden  er  twee  
 partijen gespeeld. De eerste partij 

speelde ik met wit en verloor ik vrij 
eenvoudig door een twee om drietje en 
later door onderdrukking. De partij die 
ik met zwart speelde verliep echter 
gehéél tegen de verhouding in. Ik 
stond wel eerst onder druk, maar wist 
hem vast te zetten en daardoor twee 
schijven te winnen. 
 
Vervolgens haalden we allebei dam, 
maar ik was veel eerder en wist nog 
een schijf te winnen. De partij verder 
uitspelen had geen zin, want Mike ging 
door z’n klok. In 2001 won ik voor het 
laatst van hem. Voordat de barrage 
van 5 minuten per persoon werd 
gespeeld was er de prijsuitreiking van 
de andere drie leeftijdscategorieën, 
zodat Mike en ik weer een beetje 
konden ontspannen. Voor de barrage 
heb ik wit geloot. Hier had ik een beetje 
de pest in, omdat de eerste twee 
partijen naar de zwartspeler gingen. 
Hierbij was dat helaas ook het geval. 
 
 Jan-Maarten Koorn 

  

 
 
 

 
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  

 

 

EREKLASSER MAATJE 

TE GROOT VOOR BEKERTEAM 
 

In het vorige clubblad stond beschreven hoe het IJmuidense bekerteam zich wist 
te plaatsen voor de landelijke beker. Omdat de bekerfinale in Noord-Holland 
echter verloren ging, zou het team gekoppeld aan een zware tegenstander 
worden. De zware tegenstander bleek van Stigt Thans, de verliezend finalist van 
vorig jaar. 
 
Toch lieten Stijn, Kees, Martin en Jesse zich niet ontmoedigen door de zware 
loting. We schatten in dat ze een aantal goede spelers en één topspeler op 
zouden stellen. Met een beetje geluk zouden we dan wel een kans kunnen 
hebben. De topspeler bleek Sven Winkel. De goede spelers waren Peter van de 
Stap, Ton Burgerhout en Guido van de Berg. >> 

AUTOMOBIELBEDRIJF 

BROCAR B.V. 
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De opening toonde de strategie van de tegenstander: de goede spelers moesten 
op remise spelen zodat de topper het af kon maken. Helaas werkte deze tactiek 
perfect. Stijn kreeg geen winstkansen tegen Van de Berg, Martin moest knokken 
voor remise en Kees kreeg wel optisch voordeel, maar dat leverde niets concreets 
op. Winkel wist Jesse na 65 zetten op de knieën te krijgen. Hierdoor is het 
IJmuidense bekerviertal al na de eerste ronde uitgeschakeld. 
 
 Jesse Bos 
 

“Youssra” presenteert: Onze “Youssra” prijzen 
 

 Knippen heren en dames 

 Wassen 

 Haarkleuring, haarbehandeling 

 Watergolven 

 Advisering haarproducten 

 Permanent, ontkroezen 

 High light 

 Opsteken 

 Wenkbrauw 

 Schoonheidsspecialist 

 Föhnen 

 Manicure 

 Epileren 

 Etc, etc… 

 

Heren:   

Knippen €  12,00 

Wassen €  1,50 

Dames:   

Knippen & drogen €  13,00 

Wassen €  1,50 

Haarmasker €  5,00 

Verven vanaf €  20,00 

High light €  18,00 

Föhnen €  13,00 

Permanent vanaf €  25,00 

Ontkroezen €  20,00 

Opsteken €  20,00 

Manicure €  10,00 

Wenkbrauw €  5,00 

Schoonheidsspecialist €  20,00 

Kinderen:   

Knippen t/m 11jr. €  8,00 
 

 
Graag heten wij u welkom in 

onze kapsalon aan de: 
 

Derkinderenstraat 60 

1062 BJ Amsterdam 

Tel. 020 – 615 19 13 

www.kapsalonyoussra.nl 
 

 
 
Bij ons kunt u 
terecht voor 
diverse heren en 
dames kapsels. 
 

 
 
Een afspraak 
maken is niet 
nodig, maar wel 
mogelijk 

 
Wij zijn geopend 
van maandag t/m 
zaterdag van 9:00 
t/m 19:00 uur. 

Telefoonnummer: 020 – 615 19 13 Voor Jong en Oud 
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NH KAMPIOENSCHAP SNELDAMMEN 
 
Op zaterdag 21 april vond het sneldamkampioenschap van Noord-Holland plaats. 
Vele malen werd dit toernooi in Purmerend gehouden, maar om verschillende 
redenen werd Damclub IJmuiden gevraagd het clublokaal ter beschikking te 
stellen. Dit vond het bestuur een prima gedachte en zo gebeurde het...      niet. 
Helaas was er vergeten in de agenda te kijken. Het bleek dat de schaakvereniging 
het clublokaal in gebruik had voor de wedstrijd Kijk Uit 1 tegen Wijker Toren 2. 
Gelukkig kwam Martin op het idee om te vragen of er voor die dag nog plek was 
bij de vogeltjesvereniging. Deze gaven hun medewerking en zo had het Noord-
Hollands kampioenschap sneldammen toch nog een dak boven het hoofd. 
 

Het toernooi werd dubbelrondig gespeeld in twee groepen. De eerste groep was 
categorie A, aangevuld met een junior en de tweede groep bestond uit de 
categorieën B en C aangevuld met een dame, junior en aspirant. 
 

Bij de categorie A wisten de DCIJ-
ers Martin van Dijk, Jack van Buuren 
en Joop Wind nog niet een deuk in 
een pakje boter te slaan. In deze 
categorie moest na een gelijke 
eindstand een barrage gespeeld 
worden voor de eerste plaats. Deze 
match tussen Hein Meijer en Henk 
Klarenbeek werd gewonnen door 
Henk. Deze heren verzekerden zich 
zo van deelname aan de Halve 
finale van Nederland. 

 
 

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

1. Henk Klarenbeek 
 

 2  1  2  2  1  2  2  2 
24 

1  0  0  1  2  2  2  2  

2. Hein Meijer 
 0 

 
 1  2  2  1  2  2  2 

24 
1  1  1  2  1  2  2  2  

3. Johan Wiering 
 1  1 

 
 1  1  2  2  0  2 

23 
2  1  1  2  2  1  2  2  

4. Benno van Straten 
 0  0  1 

 
 0  0  2  1  2 

17 
2  1  1  0  1  2  2  2  

5. Martin van Dijk 
 0  0  1  2 

 
 1  0  2  1 

16 
1  0  0  2  2  2  1  1  

6. Erik van Kampen 
 1  1  0  2  1 

 
 1  1  1 

14 
0  1  0  1  0  0  2  2  

7. Jack van Buuren 
 0  0  0  0  2  1 

 
 2  2 

11 
0  0  1  0  0  2  1  0  

8. Joop Wind 
 0  0  2  1  0  1  0 

 
 1 

9 
0  0  0  0  1  0  1  2  

9. Ruud Holkamp 
 0  0  0  0  1  1  0  1 

 
6 

0  0  0  0  1  0  2  0  

 >> 
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In de categorie B was het Martin Kruijswijk die met 
de hoogste eer ging strijken. Hier deed onze Koos 
de Vries ook mee, maar hij kwam net tekort om 
zich te plaatsen voor de halve finale van 
Nederland. Hij had weliswaar evenveel punten als 
de nummer twee, maar bij een gelijk aantal 
punten telt het onderling resultaat. 
 
In de categorie C was het Henk Fokkink die 
weinig van de concurrentie te duchten had. 
 
Onze eigen Nicole Schouten werd bij gebrek aan 
tegenstandsters kampioene en plaatste zich voor 
de halve finale van Nederland. 

 
Martin Kruijswijk 

 

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

1. Martin Kruijswijk B 
 

 2  2  2  2  2  2  2 
25 

1  1  1  2  2  2  2  

2. Rein Losekoot B 
 0 

 
 2  1  2  0  2  2 

17 
1  1  1  2  1  0  2  

3. Koos de Vries B 
 0  0 

 
 2  2  1  1  2 

17 
1  1  1  2  0  2  2  

4. Henk Fokkink C 
 0  1  0 

 
 2  1  1  1 

13 
1  1  1  2  1  0  1  

5. Cor Verdel C 
 0  0  0  0 

 
 0  0  0 

0 
0  0  0  0  0  0  0  

6. Jan-Maarten Koorn Jun. 
 0  2  1  1  2 

 
 2  1 

17 
0  1  2  1  2  1  1  

7. Conall Sleutel Asp. 
 0  0  1  1  2  0 

 
 1 

14 
0  2  0  2  2  1  2  

8. Nicole Schouten Vr. 
 0  0  0  1  2  1  1 

 
9 

0  0  0  1  2  1  0  

 

 
Vlnr: Losekoot, Kruijswijk, Meijer, Klarenbeek, Schouten en Fokkink 

 
 Jack van Buuren. 
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CONSTANT-CHARLOIS R'DAM - DCIJ 1 
Ronde 11:  3 maart 2007. Uitslag 13- 7. 

 
 Constant-Charlois R'dam  DCIJ 1   

1. Daouda Soumah (1241) - Martin van Dijk (1255) 1 -  1 (10) 
2. Eduard Autar (1373) - Joop Wind (1169) 2 -  0 (  9) 
3. Radjinder Jharap (1169) - Kees Pippel (1356) 1 -  1 (  6) 
4. Radjes Balkaran (1235) - Harry van der Vossen (1088) 1 -  1 (  7) 
5. Ben Smeenk (1333) - Jesse Bos (1273) 1 -  1 (  5) 
6. Salomon de Jong (1270) - Stijn Tuytel (1258) 2 -  0 (  8) 
7. Harry Bisambhar (887) - Elbert Holkamp (1057) 1 -  1 (  4) 
8. Mehmet Yoney (1183) - Cees van der Vlis (1103) 2 -  0 (  1) 
9. L. Schinkel (879) - Marcel Kosters (1191) 0 -  2 (  2) 

10. Jurgen Tholel (1064) - Willem Winter (1257) 2 -  0 (  3) 

    13 -  7  
 
 
We hadden goed gescoord de laatste tijd en waren bijna veilig en we hadden al 
jaren niet meer verloren van Constant, dus we gingen vol vertrouwen naar 
Rotterdam. Hoe anders zou het aflopen. 
 
Jesse speelde een wereldpartij tegen 
de sterke Ben Smeenk, maar miste 
helaas de winst hier door  (17-22)  en 
(44-49) dam halen. Wit kan dan alleen 
maar 27-21 doen en zwart heeft dan 
een gewonnen stand. Op alle andere 
zetten slaat Jesse steeds via veld 3 het 
bord leeg. 

 

Jesse Bos  ...1 

 
Ben Smeenk  ...1 

 

Salomon de Jong  ...2 

 
Stijn Tuytel  ...0 

Salomon de Jong die wij allemaal 
kennen als Sally de Jong zal wel het 
laag-bij-de-grondse en logische 
dammen verwisseld hebben voor het 
zweverige. In elk geval noemt hij zich 
nu anders. Maar dammen kan hij nog 
wel. Stijn had geen schijn van kans.  
 >> 
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Zwart speelde  (13-18),  maar had al kunnen winnen door  (14-20)  te spelen. Op  
41-36  volgt  (23-28)  met slag naar 43 en op  33-28  volgt  (13-18)  met slag naar 
45. 
 
Na   9- 4  kon Elbert met  (28-32)  
remise maken, maar als wit eerst      
38-33  had gespeeld en daarna dam 
halen op 3 of op 4, zoals het uitkomt, 
had Elbert verloren. 

 

Elbert Holkamp  ...1 

 
Harry Bisambhar  ...11 

 

Mehmet Yoney  ...2 

 
Cees van der Vlis  ...0 

Cees kan zich melden bij de 
jeugdopleiding, want daar oefenen we 
dit soort openingzetjes. Na  (23-29)  
kon Cees opgeven. 
 

Jurgen Tholel  ...2 

 
Wim Winter  ...0 

Hier  loop  ik  in  een  lokzet   tegen   de  
schurk. (12-18) 50-44 (18x27) 

28-22 (27x18) 32-28 (23x41) 
34x  1 (25-30) 36x47 (30-34) 
40x29 (13-18) 1x23 (19x50) 

en daar was ik niet zo blij mee. 
 
Maar thuis werd het nog erger, want ik 
bleek  gewoon  een  winnende  dam   te  
hebben kunnen nemen door (12-18) 

32-27 (21x41) 36x47 (18x27) 
28-22 (27x18) en  33- 28  met wel  

een goede dam op 1.  Verdulleme! 
    
        

 
 >>
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Eduard Autar  ...2 

 
Joop Wind  ...0 

 

Joop speelde  30-25  en kon opgeven 
na  (19-24)!  omdat  37-32  niet mag 
door  (23-28).  Als Joop nu eerst  37-32  
had gespeeld en dan  30-25  loopt de 
partij remise.  
 
Kees Pippel kwam er niet doorheen en 
moest remise toestaan en Harry zat in 
de verdrukking tegen de sterke 
Balkaran, maar wist toch de remise te 
bereiken. 
 

Martin van Dijk  ...1 

 
Daouda Soumah  ...1 

Bij Martin aan bord  1 was het 
spannend. Martin heeft twee keer in 
tijdnood  gezeten  en   in   het   eindspel 
stond hij gewonnen en verloren. Er 
gebeurde van alles. 
 
Hier mist Martin een zekere winst door 
(19-23)  en  (18-23)  met slag naar 45. 
 

Marcel Kosters  ...2 

 
L. Schinkel  ...0 

Marcel won hier een schijf door (23-28) 
33x21 (16-21) 27x16 en (12-17) 
11x21  met vijfslag naar 29. 

 
Al met al werden we dus ingemaakt en 
konden we ons opmaken voor de 
nacompetitie. 
 
 
 
 
 Wim Winter 
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DCIJ 1 - OERTERP 
Nacompetitie:  10 Maart 2007. Uitslag 14- 6. 

 
 DCIJ 1 - Oerterp   

1. Willem Winter (1257) - Gerrit Terpstra (999) 2 - 0  (  1) 
2. Jesse Bos (1273) - Cees Dijkstra (939) 2 - 0  (  9) 
3. Joop Wind (1169) - Karel de Bruin (935) 2 - 0  (  2) 
4. Kees Pippel (1356) - Sipke Doller (1185) 1 - 1  (  7) 
5. Harry van der Vossen (1088) - Rein van der Wal (1105) 1 - 1  (  8) 
6. Stijn Tuytel (1258) - Hendrik Veenstra (1223) 2 - 0  (  5) 
7. Cees van der Vlis (1103) - Rudolf Smedinga (1170) 0 - 2  (  4) 
8. Martin van Dijk (1255) - Jan van Dijk (1019) 1 - 1  (10) 
9. Elbert Holkamp (1057) - Harrie Mennema (799) 1 - 1  (  6) 

10. Marcel Kosters (1191) - Dennie van Dijk (940) 2 - 0  (  3) 

    14 - 6  
 
Ik in elk geval was gespannen voor deze belangrijke wedstrijd. Kees Pippel zal 
zijn dag niet hebben en vroeg verliezen. Anderen moeten dan zonodig de zaak 
gaan forceren. Je weet het maar nooit. Tot mijn grote verrassing gaf ik zelf het 
goede voorbeeld. Je moet ook wel als voorzitter natuurlijk. 
 
Zwart deed wat ik dacht en hoopte. Gerrit Terpstra  ...0 

 
Willem Winter  ...2 

 (17-21) 37-32 (21-26) 
35-30 (26x28) en 38-33 Na het 

slaan sta ik een gezond schijfje voor. 
    

Karel de Bruin  ...0 

 
Joop Wind  ...2 

    
Zwart speelde  (12-17)  en Joop was 
snel klaar door  34-29  en  27-21. 

 
    

        
 
 
 >> 
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Stijn heeft hier  (21-26)  gespeeld en wit 
kan nu heel sterk met  28-22  dam op 2 
halen. En dan krijgt Stijn het heel 
moeilijk. Gelukkig zag Veenstra het niet 
en won Stijn hierna vlot. 
 
Cees van der Vlis kwam in een flauwe 
forcing terecht en verloor. Marcel 
knoopte zijn tegenstander op en Elbert 
en Harry speelden keurig remise. Kees 
Pippel liet een eindspel remise lopen. 
Zijn we niet gewend van Kees. En 
Jesse won weer op onnavolgbare wijze 
in een remisestand. 
 

Stijn Tuytel  ...2 

 
Hendrik Veenstra  ...0 

Martin speelde tegen een naamgenoot. 
    Wit speelde  40-34,  maar na  39-34  

(14-20)  had wit  34-30  en  22-17  
kunnen doen met slag naar 9. Leuk.  
 
En zo hebben we ons weer op het 
nippertje gehandhaafd net als vorig jaar 
en dat jaar daarvoor en dat jaar 
daarvoor. 
 
 
 
 
 
 

Wim Winter 

Martin van Dijk  ...1 

 
Jan van Dijk  ...1 
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DES LUNTEREN 2 - DCIJ 2 
Ronde 11:  3 maart 2007. Uitslag 10-10. 

 
 DES Lunteren 2  DCIJ 2   

1. Matthias de Kruijf (1003) - Koos de Vries (1006) 0 -  2 (  5) 
2. Harmjan Lammers - Daniël de Vreugd 2 -  0 (  3) 
3. Edwin Loozen (1033) - Arjan van Roode (1098) 1 -  1 (  7) 
4. Arjan van Galen (1261) - Feroz Amirkhan 0 -  2 (  1) 
5. Henk Timmer (1088) - Peter Pippel 1 -  1 (10) 
6. Arno Bos (906) - Cees van der Steen (987) 0 -  2 (  6) 
7. Henri van Hierden (1060) - Conall Sleutel 2 -  0 (  4) 
8. Jacco Bos - Nicole Schouten (901) 2 -  0 (  9) 
9. Jaap van Hierden (1006) - Jan-Maarten Koorn (759) 0 -  2 (  8) 

10. Arwin Lammers - Kees van Nie 2 -  0 (  2) 

    10 -10  
 
Lunteren kon deze dag kampioen worden, maar dan moet je nooit tegen 
IJmuidenaren moeten, want dat gaat altijd fout. Koos won van de bekende 
Matthias de Kruijf. 
 
Feroz moest tegen de sterke Arjan van 
Galen die zonder te spelen al dacht 
gewonnen te hebben van de jonge 
Feroz. Zwart speelde  (18-23)  en kon 
opgeven na  38-32  en  49-44. 
 

Arjan van Galen  ...0 

 
Feroz Amirkhan  ...2 

 

Jan-Maarten Koorn  ...2 

 
Jaap van Hierden  ...0 

Jan Maarten heeft uitstekend 
gepresteerd het afgelopen seizoen en 
ook hier weer: na  28-22  volgde  26-31 
met winst, hoe wit ook slaat. 

 
 
 >> 
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Hier speelde zwart  ( 7-11)  en Cees 
was er als de kippen bij met  33-28  en  
43-38. 
 

Arno Bos  ...0 

 
Cees van der Steen  ...2 

 

Harmjan Lammers  ..2 

 
Daniël de Vreugd  ...0 

Daniël had hier  39-34  gespeeld en 
kon meteen opgeven na  (24-30),     
(22-27),  (13-19)  en  (12-18). 

Nicole  speelde  tegen   de   broer   van  Jacco Bos  ...2 

 
Nicole Schouten  ...0 

 

Jesse en deed hier 27-21 (16x27) 
32x21. En toen volgde (12-17) 
21x12 (18x07) 29x27 en (14-20) 

met doorbraak naar 40. 
 

Peter Pippel  ...1 

 
Henk Timmer  ...1 

De laatste wedstrijd speelde Peter en 
hij moest remise maken voor de 10-10. 
Als wit hier  29-23  had gespeeld weet 
ik niet hoe het was afgelopen. Dam 
halen op 46 mag niet door  24-19 en op 
47 mag ook geen dam gehaald  worden  

door 23-19. Maar gelukkig werd het remise en had ons tweede een prestatie van 
formaat geleverd. 
 
 Wim Winter 
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AGENDA DAMCLUB IJMUIDEN 
 

vr 25 mei 2007 ALGEMENE LEDENVERGADERING DAMCLUB IJMUIDEN 
za 26 mei 2007 Finale NK Welpen in Wageningen 
     
vr 17 augustus 2007 KERST DE JONG TOERNOOI 
zo 26 augustus 2007 BARBECUE DCIJ 
vr 31 augustus 2007 Inleveren kopij IJ’dammer nr. 4 
     
za 15 september 2007  1

e
 ronde Nationale competitie 

za 29 september 2007  2
e
 ronde Nationale competitie 

     
za 13 oktober 2007  3

e
 ronde Nationale Competitie 

za 27 oktober 2007  4
e
 ronde Nationale Competitie 

     
za 10 november 2007  5

e
 ronde Nationale Competitie 

za 24 november 2007  6
e
 ronde Nationale Competitie 

     
za 8 december 2007  7

e
 ronde Nationale Competitie 

zo 30 december 2007 OUDEJAARSTOERNOOI DCIJ 
     
za 12 januari 2008  8

e
 ronde Nationale Competitie 

za 26 januari 2008  9
e
 ronde Nationale Competitie 

     
za 9 februari 2008  10

e
 ronde Nationale Competitie 

za 23 februari 2008  11
e
 ronde Nationale Competitie 

     
vr 21 maart 2008 PAASDAMSCHAAKTOERNOOI 2008 
     
vr 30 Mei 2008 ALGEMENE LEDENVERGADERING DAMCLUB IJMUIDEN 

 
 

WEDSTRIJDAGENDA SCHAAKVERENIGING KIJK UIT 
 

     

vr 01-06-2007  Algemene voorjaarsledenvergadering Kijk Uit    

za 09-06-2007  Schaakmatch Newcastle - IJmond    

     

     

     

 
Het verschijnen van de volgende IJ’dammer is 7 september 2007. 

Kopij kunt u inleveren bij tot en met vrijdag 31 augustus (liefst eerder) bij: 
Jack van Buuren 

 
E-mailen heeft de voorkeur! 

Stuur deze over de elektronische snelweg aan dit adres: 
 

ijdammer@damclubijmuiden.nl 
 
 
 
 



 



 

 

 
 


