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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.
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VAN DE VOORZITTER
“Dit jaar worden we met het eerste kampioen”, zei ik na afloop van Brunssum. En
dat kwam met name door het vertoonde spel van Feroz. Hij speelde als een
hoofdklasser en kreeg ook volop complimentjes van grootmeesters. Het was ook
prachtig om te zien. Voor de echte top waren zes tafels gereserveerd. Daar zit ik
dan de eerste ronde, maar daarna nooit meer. Wie er wel zat was Feroz en dat
hield hij vol tot na de zesde ronde. Jesse heeft het prima gezien. Dit soort
toernooien zijn een fantastische voorbereiding voor het nieuwe seizoen en geven
de jongeren een enorme impuls. Een damimpuls om wel te verstaan. Het was
heel gezellig en goed voor de onderlinge verhoudingen. Koos heeft al
aangegeven dat hij volgend jaar meegaat. En nu hoop ik dat er nog meer
jongeren mee gaan. Ouderen mogen ook natuurlijk. Met Casper en Feroz erbij
reken ik er op dat we dit seizoen gaan verrassen. En nu weet ik wel, dat er clubs
zijn met een gemiddelde rating van 1320 en dat wij met 1170 de laagste rating
hebben van de hele poule, maar dat maakt niet uit. De voorzitter heeft er
vertrouwen in. Nu moet Conall nog eens even gaan doorbreken, want volgend
jaar in de ereklasse moeten we natuurlijk nog sterker worden. Zoals u weet ben ik
pas tevreden als ik rustig in het tweede mag gaan dammen.
Het tweede tiental zie ik ook hoge ogen gaan gooien en dat moet ook, want er
moet voor het volgende seizoen een derde tiental gevormd gaan worden. De
jeugd moet opgeleid worden en waar gebeurt dat beter dan in een van de
vertegenwoordigende teams.
De barbecue was ook weer gezellig dit jaar. Helaas mag ik vanwege de jicht niet
al te veel vlees meer hebben, maar de sfeer zat er weer goed in. In totaal een
man of dertig gaven acte de présence. Ik miste alleen de ouwe hap, Jan, Piet,
Leo…. Volgend jaar verplicht aanwezig zijn heren, anders zwaait er wat. Het kan
natuurlijk niet zo zijn dat de jeugd de boventoon gaat voeren. Net als op de
clubavond hoort er een herenhoekje te zijn. Daar hoeft niet speciaal gedamd te
worden - dat doen de jongeren wel - , maar de jeugd moet blijven begrijpen dat er
een hoekje bestaat waar je zomaar op het matje geroepen kunt worden.
Het Kerst de Jong toernooi werd
drukker bezocht dan in de afgelopen
jaren. Voor het eerst hadden we weer
drie groepen. De poedelprijs waren we
niet vergeten. Twee prijzen voor elke
groep en dan een poedelprijs, maar
door de uitbreiding naar drie groepen
kreeg Feroz zijn poedelprijs niet. Het
kan niet altijd feest zijn, Feroz.
>>
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Damclub Beverwijk viert op 22 september het feit dan zij 80 jaar bestaan. Vanaf
12 uur is er een 5-rondig toernooi met 25 minuten per persoon. Ik heb Beverwijk
beloofd met twee viertallen aanwezig te zijn.
De eerste deelnemer van ons oliebollentoernooi heeft zich inmiddels aangemeld
en dat is niemand minder dan Michael van Dieken die zich in die periode in
Nederland voor een vakantie bevindt. Misschien kan hij nog een wedstrijdje voor
ons eerste meedoen.
Tot slot allemaal de groeten van Elbert Holkamp. Ik ben even bij hem langs
geweest en hij vertelde dat hij het altijd heel leuk heeft gevonden bij DCIJ. Hij
speelt nu voor de Zaanstreek en moet binnenkort spelen tegen ons tweede en dat
vindt plaats in ons clubhuis, dus dan kunnen we hem allemaal begroeten.
Wim Winter

ER WORDT NOG STEEDS
GEDAMD IN DE MAAN!!!
kom eens aan in
Café de Halve Maan
Hagelingerweg 36
Santpoort
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DCIJ-ER VAN DE MAAND
Naam:
Geboren:
Woonplaats:
Werk/studie:

Casper Remeijer
donderdag 3 januari 1991
Haarlem
e
5 klas gymnasium

Andere sporten/Hobby's:
Andere damclubs:

Hockey en tennis
HDC

Lid van D.C.IJ. sinds:

juli 2007

Hoe ben je met dammen in aanraking gekomen?

En met DCIJ?:

Mac Liems kwam damles
geven op mijn basisschool

Het NK Pupillen 2003 dat door DCIJ gehouden werd

Positieve punten van DCIJ:
Eigen locatie, hoger niveau (dan bij HDC)
Negatieve punten DCIJ/wat zou er nog beter kunnen?
De barprijzen zouden
lager mogen zijn
Wat vind je het leukst aan dammen?
Dat je heel diep kan rekenen
en de zetten van je tegenstander kan proberen te raden

Mooiste partij:

Met zwart tegen Hugo Simons Jr.

Lastigste tegenstander:

Guntis Valneris

Sterkste dampunt:
Zwakste dampunt:

Rekenvermogen
Eindspel
2e op NK Pupillen 2004

Beste damprestatie:
Favoriete T.V. programma:
Favoriete film:
Favoriete gerecht:

Geen
The Last Samoerai
Kip Tandoori

Over welke speler van de club zou je in de volgende
IJ’dammer wat meer te weten willen komen?

Casper, bedankt voor dit interview!
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Harry van der Vossen

TUSSENSTAND
ONDERLINGE COMPETITIE
SEIZOEN 2007/2008
Stand 7 september 2007
Pl.
1.
2.
3/4.
3/4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11/12.
11/12.
13/14.
13/14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21/23.
21/23.
21/23.
24.
25/26.
26/26.

Gr.
B
A
A
C
B
A
B
B
A
B
B
B
B
A
B
C
C
A
C
A
B
B
C
C
B
B

Periodekamp.
1e periode
2e periode
3e periode

Speler
Casper Remeijer
Stijn Tuytel
Paul Smit
Rick Hartman
Bram van Bakel
Wim Winter
Jan-Maarten Koorn
Leo Binkhorst
Harry van der Vossen
Cees van der Steen
Kees van Nie
Conall Sleutel
Feroz Amirkhan
Jesse Bos
Kees Pippel
Rosa Vermeulen
Berrie Bottelier
Jan Apeldoorn
Jelmer Gouda
Martin van Dijk
Piet Kok
Peter Pippel
Rien Hühl
Vince van der Wiele
Cees van der Vlis
Nicole Schouten

Totaal
5000
3800
3200
3200
3000
2800
2700
2500
2200
2170
2100
2100
2000
2000
1900
1800
1600
1500
1200
1000
900
900
900
600
270
270

Groep A

Gem.
1667
1267
1067
1067
1000
1400
900
833
733
723
1050
1050
1000
1000
950
1800
533
500
1200
1000
900
900
900
200
270
270

Groep C

W
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
3
3
1
1
1
1
1
3
1
1

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

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

- Pt.
0
5
0
4
1
3
1
3
0
3
0
3
0
3
0
3
1
2
1
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
2
1
2
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
3
0
1
0
1
0

Groep E

Kees Pippel
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UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL
Velen van u, en dan met name de jongeren, weten nauwelijks wat de plakboeken
zijn en wie Dukel was. Welnu, voor de onwetenden onder ons volgt hier een
beknopte uitleg.
Barend, of Baris, Dukel was de eerste dammer in IJmuiden die nationaal en
internationaal grote bekendheid verwierf. Zo’n kleine 40 jaar verzorgde hij een
wekelijkse damrubriek in de ‘IJmuider Courant’. Al deze rubrieken plakte hij in.
Daarvoor gebruikte hij behangstalenboeken. Enorme boeken van waaruit moeder
den vrouw vroeger een keuze kon maken welk nieuw behangetje er op de muren
zou verschijnen. De daarin verzamelde rubrieken geven ons een kijkje in de
prestaties, of zo men wil wanprestaties, van dammers van de club, uit de regio en
de nationale en internationale wedstrijden en toernooien. Alle onderdelen van het
spel bracht hij onder de aandacht. Hij streefde ernaar om de moeilijke materie zo
eenvoudig mogelijk voor het voetlicht te brengen, zodat ook de minder
getalenteerde dammer er door werd geboeid.
Dukel zelf was een buitengewoon sterke dammer die zich liefst 17 keer plaatste
voor de finale om het persoonlijke kampioenschap van Nederland. Daarin legde
hij enkele malen beslag op een zeer verdienstelijke 2de plaats. Eerst in 1958, in de
herfst van zijn damcarrière, werd hij kampioen van Nederland. Mede hierdoor
mocht hij deelnemen aan het toernooi om de wereldtitel. En hoewel hij zich ook in
dit internationale gezelschap goed weerde, werd duidelijk dat hij met zijn geliefde
aanvallende stijl geen al te grote potten meer kon breken.

Dukel-Koeperman
Alleen tegen de regerende wereldkampioen, de Rus Iser Koeperman, speelde hij
als in zijn beste jaren. Tot en met de 38ste zet althans.
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>>Iser Koeperman

Met de laatste zet (14-19) begaat de
Rus een ernstige fout. Dukel, indien in
goeden doen, had zeker het volgende
elegante zetje uit de stand getoverd.
37-31
(26x48)
27-22
(18x29)
39-34
(48x30) en 25x 3.
Dukel was echter oververmoeid en
speelde als in een roes verder.
39. 28-22 9-13 40. 42-38 18-23
41. 25-20 12-18 42. 33-28 4- 9
43. 38-33 23-29 44. 33x24 19x30.
Na deze ruil kan Dukel opnieuw een
winnende combinatie nemen door:
20-14
( 9x20) 28-23
(18x29)
Barend Dukel
27-21
(26x28) en 32x14.
45. 20-15 9-14? Koeperman is ook al enige tijd het spoor bijster. Wit kan nu
ten derde male afwikkelen naar een wel zeer gunstig afspel.
40-34
(11-16)
34x25
(16-21) 27x16
(18x38)
25-20
(14x25) en 15-10.
46. 37-31 26x37 47. 32x41 14-20
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

UIT DE ONDERLINGE 2007/2008
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Paul Smit heeft ook sinds kort de beschikking over ‘Truus’. “Volgens mij hebben
we geen zetjes gemist” zei ik nog na afloop van de partij. “Volgens mij ook niet”
was het optimistische geluid van Paul. “We zullen onze machientjes er op
loslaten” repliceerde ik. En ja hoor, het was weer een paar keer raak.
Paul heeft zojuist
32. .. - .. 13-19?
gespeeld. Ik weet niet of ‘Truus’nu wint
maar mijn machientje gaf aan:
23-18
(12x23)
32-27 (23x21) A
37-32
(26x28) en 33x35.
A.
(23x41) 36x47
(26x37)
38-32
(37x28) en 33x35.

Paul Smit

Voor Paul en mij moet het een hele
geruststelling zijn dat ook de cracks van
het eerste wel eens een foutje maken.
Stijn Tuytel
Jan Apeldoorn
Vanuit de diagramstand hiernaast
vervolgde Stijn met: 20. .. - .. 21-27
21. 31x22 17x28 22. 26-21 16x27
23. 36-31 27x38 24. 43x25.
Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling
zijn van Stijn.
Stijn Tuytel

Cees van der Steen
We komen er weer in wanneer Stijn het
imposante werkstuk zojuist met:
49. .. - .. 22-28 heeft afgemaakt.
Cees onder enorme druk speelde:
50. 37-32 28x37 51. 38-33 15-20
52. 24x15 37-42
en Cees staakte
de strijd. Wel wat snel en dat zijn we
niet gewend van hem, aangezien hij
altijd tot het gaatje gaat.

Cees van der Steen
>>
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Het volgende was nog mogelijk:
33-28
(42-48) 28-23 (48-43)A 23x12
(14-20) 25x14
{Niet slaan met 5x24 wegens (13-19)
24x13
(27-31) 36x27 (43x33).}
.. - ..
(43x21)
15-10
(21-16) 36-31
(27x37)
29-23
(36-41)
10- 4 en het is remise.
A
(18-22) 29-24 (13-18)B 23x12
(14-20) 25x14
(48x17)
15-10
(22-28) 10- 5 en winst is nog lang niet zeker, zoniet onmogelijk.
B Ook
(14-20) 25x14
(48x 3) 23x12
( 3x21)
en 15-10 is niet
toereikend voor de winst.
Maar Cees, je weet maar nooit hoe die jonge blagen er toch nog een winst uit
weten te peuren. Je had vanuit de diagramstelling ook als volgt een remise
kunnen halen door:
36-31
(27x36)
38-32
(18-22) 32x23
(22-27)
25-20
(14x34) 29x40
(26-31)
moet wel!
37x26
(36x41)
40-34 en het punt is binnen! Want op
(41-46) komt 34-29 en op
(41-47) is 23-19 remise en op (27-32) is 34-30 kat in bakkie.
Dus Cees, nog effe langer doorgaan voortaan.

TENSLOTTE EEN OPROEP
Om deze rubriek wat inhoud te geven vraag ik aan alle deelnemers
van de onderlinge leuke en mooie fragmenten op te sturen. Ook
mag u na afloop uw partij inleveren bij ondergetekende. Een week
later krijgt u hem dan terug.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Jan Apeldoorn
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RICK HARTMAN (10) GRIJPT NET
NAAST TICKET EK DAMMEN
Op zaterdag 26 mei werd in Wageningen het NK dammen voor welpen
(leeftijdscategorie t/m tien jaar) gehouden. Maar liefst twee jeugdspelers van DCIJ
hadden zich, via de in IJmuiden gehouden halve finale, voor deze finale geplaatst.
Met veertien andere deelnemers streden zij naast de podiumplaatsen ook om drie
tickets voor het EK welpen, dat in augustus in Sint Petersburg gehouden werd.
De IJmuidenaren kenden een goede start. Rick Hartman wist, onder andere
dankzij een winstpartij op één van de favorieten, aansluiting met de kopgroep te
vinden. Door twee nederlagen tegen directe concurrenten moest hij afhaken in de
strijd om het kampioenschap, maar hij knokte zich terug in het toernooi. Met nog
één ronde te gaan had hij slechts een achterstand van één punt op de nummers
twee en drie. Toen één van zijn concurrenten, Alex Ketelaars uit Soest, leek te
gaan verliezen en Hartman een schijf voorsprong had genomen tegen de
Nederlands kampioene welpenmeisjes, leek de derde plaats nog binnen bereik.
Toen Ketelaars onverwacht nog met het nodige geluk de winst binnen wist te
slepen was de strijd beslist en Rick eindigde op een knappe vierde plaats.
Ook Jelmer Gouda wist de nodige punten te verzamelen en viel op door zijn
verzorgde, volwassen positiespel. In de afwerking miste hij echter nog de nodige
ervaring, aangezien hij, in tegenstelling tot veel tegenstanders, pas sinds januari
actief damt. Hij eindigde met een score van 8 punten uit 9 wedstrijden op een
gedeelde negende plaats.
Het damseizoen was nog niet afgelopen voor de twee IJmuidenaren, aangezien
zij in juni nog aan het NK sneldammen in Zaandam deelnamen (zie verslag
verderop in de IJ’dammer). Daarnaast vertegenwoordigden zij samen met Vince
van der Wiele en Siem Gouda hun school Het Kompas-Oost bij de finale van het
NK schooldammen.

1.
2.
3.
4.
12.

Eindstand van het NK welpen
Martijn van IJzendoorn
(Wateringen)
Jannes Kromhout
(Wageningen)
Alex Ketelaars
(Soest)
Rick Hartman
(IJmuiden)
Jelmer Gouda
(IJmuiden)

9 - 18
9 - 13
9 - 13
9 - 11
9- 8

(totaal zestien deelnemers)
Martin van Dijk
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RICK HARTMAN
VIERDE BIJ NK WELPEN
Zaterdag 27 mei 2007
ging ik samen met
Jelmer
Gouda
naar
Wageningen voor het NK
welpen. Om kwart over
10 kwamen we aan bij
WSDV.
Als
eerste
mochten we een lootje
uit een glazen pot halen.
Ik had nummer zeven,
hierdoor kon ik mijn
eerste partij met wit
spelen.
Jelmer
had
nummer twaalf. Nadat
iedereen er was begon
het toernooi.

Finalisten NK welpen

Mijn eerste partij speelde ik tegen Max Gerritsen van WSDV. Hij had heel veel tijd
nodig. Ik had dat in de gaten en zo won ik makkelijk, omdat zijn tijd om was.
Hierna moest ik tegen één van de favorieten, Henk-Jan Merkus van BDSV
Barneveld. Ik speelde met zwart en won vrij makkelijk. De volgende partij speelde
ik tegen Mick van Rooijen van DC Zenderstad. Het werd al snel remise.
Ondertussen waren Martin, Jesse en Wim gekomen. Dat was leuk en erg handig,
want we kregen nu te horen wat we beter hadden kunnen doen.
De vierde partij speelde ik tegen Alex Ketelaars van DVSB Soest. In het begin
deed ik niet zo'n goede zet en kwam een aantal schijven achter. Ik probeerde het
nog goed te krijgen, maar dat ging niet meer.
Hierna speelde ik tegen Sil Spieard van VBI Huissen. Ik wilde doorspelen, want ik
dacht dat ik kon winnen, want ik had drie dammen en hij één dam, maar de
scheidsrechter kwam en zei dat het remise was. Dit was een grote teleurstelling,
want normaal mag je wel doorspelen. Martin heeft het nog nagevraagd, maar bij
deze finale waren de regels anders dan gebruikelijk bij de welpen.
Ik moest nu de zesde partij spelen. Mijn tegenstander was nu Lisa Aleven van VBI
Huissen, zij was tweede geworden bij het NK voor meisjes. Het ging goed en ik
won. Ik had nu 8 uit 6 gehaald, ook Henk-Jan Merkus had dit. Alex had 9 uit 6 en
Jannes Kromhout 7 uit 6. Martijn van IJzendoorn had 12 uit 6. Ik stond nu op een
gedeelde derde plaats.
>>
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De zevende partij moest ik tegen Martijn van IJzendoorn van DC Velo Wateringen
en ik verloor. Hij was voor ons allemaal te sterk. Tussen de partijen door had je
steeds een pauze van ongeveer 10 minuten. Nu moest ik tegen Freek van Stijn
van DEZ Culemborg. Ik won deze achtste partij. Er moest nu nog één partij
gespeeld worden en de stand was;
1. Martijn
2. Alex
3. Jannes

16
11
11

punten
punten
punten

Ik stond vierde met 10 punten. Nu lag het
eraan wie tegen wie moest spelen. Alle drie
konden we nog tweede, derde of vierde
worden.

Mijn laatste partij moest ik tegen Gerlinda Schaafsma van DES Lunteren. Zij was
de week voor het toernooi eerste geworden bij het NK meisjes. Uiteindelijk dacht
ik: het wordt remise. Ik bood het aan, maar ze wilde niet. Zij had twee dammen en
ik had één dam en één schijf. Van Jesse en Martin had ik eerder op de dag
gehoord dat als je je schijf weggaf het alleen nog maar remise kon zijn. Ik vroeg
aan de arbiter of het zo was dat als ik mijn schijf gaf het remise zou worden. De
arbiter zei ja en ik offerde mijn schijf en het werd remise.
Uiteindelijk ben ik vierde geworden. Ik ben
hier erg blij mee. Ik hoop dat ik bij het NK
sneldammen een podiumplaats kan
pakken. Jelmer had het ook goed gedaan,
want hij eindigde op een gedeelde negende
plaats.

IJmuidenaren Jelmer Gouda (12e)
en Rick Hartman (4e)
Rick Hartman
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HET KOMPAS OOST
VIJFTIENDE OP NK SCHOOLDAMMEN
Door: Rick Hartman
Op 9 juni gingen Vince, Siem, Jelmer en ik voor de finale schooldammen pupillen
naar Heino. Bij aankomst mocht Jelmer een lootje pakken uit een pot. Jelmer had
nummer 14 gepakt. Het begon om kwart voor elf. Vince zat aan bord één, ik aan
bord twee, Jelmer aan bord drie en Siem aan bord vier.
De eerste ronde speelden we tegen de Oleander uit Arnemuiden, we wonnen met
5-3. Hierna speelden we tegen OBS ’t Walien uit Winterswijk. Deze ronde ging
ook goed: we wonnen met 7- 1. Onze schoolshirtjes hadden we nu uitgedaan,
omdat het zo warm was. De derde ronde moesten we tegen de School met de
Bijbel uit Noordeloos. Het ging niet en we verloren met 0- 8. Het was bloedheet in
het gebouw geworden. Buiten was het in de schaduw nog te doen, maar binnen
was het te warm. Ons haar was helemaal nat van het zweet. Gelukkig hadden we
nu een kwartier pauze.

>>
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Na de pauze speelden we tegen de School met de Bijbel uit Bleskensgraaf. Ik
speelde goed en maakte het spannend, want ik had gezien dat ik toch kon
winnen. Ik liet hem een dam halen, zelf had ik al een dam en ik had nog veel
schijven over, pakte zijn dam snel van hem af en won. De vijfde ronde speelden
we tegen de Koningin Julianaschool uit Heteren. Ik ging nu aan bord één zitten en
Vince aan bord twee. De jongen die tegen Jelmer speelde riep de scheidsrechter
over het slaan van een schijf. De scheidsrechter zei gewoon doorspelen, maar
hierdoor werd er niet geslagen. Vince zijn moeder ging naar de scheidsrechter, hij
probeerde de stand van dat moment terug te halen, maar helaas ging dat niet
meer. Nu werd deze partij remise. Jammer, want anders hadden we gelijk
gespeeld. Nu verloren we met 5- 3.
De volgende ronde moesten we tegen het Jorai, we speelden gelijk. De zevende
ronde speelden we tegen de Julianaschool. We verloren allemaal, dus 0 - 8. De
laatste ronde moesten we tegen de Oranje Nassauschool, het werd gelijk.
Uiteindelijk zijn we vijftiende geworden. Misschien hadden we hoger kunnen
eindigen, maar het ging vandaag niet. Ik ben wel trots, want we hebben toch maar
mooi de finale schooldammen pupillen van Nederland gespeeld.

V.l.n.r.: Vince van der Wiele, Rick Hartman,
Jelmer Gouda en Siem Gouda
Rick Hartman
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DCIJ IN MIDDENMOOT BIJ HET NK
SNELDAMMEN JEUGDTEAMS
In het verre Roermond werd het Nederlands Kampioenschap sneldammen voor
jeugdteams georganiseerd. Mee mochten doen een viertal bestaande uit een
junior, een aspirant, een pupil en een welp. Vince van der Wiele als pupil en Rick
Hartman als welp hielden zich prima staande met respectievelijk een score van 16
en 14 punten, maar aan de kopborden ging het niet zo goed. Berrie Bottelier, die
de avond tevoren net zijn Sijbrands diploma behaald had, kwam tot een schamele
4 punten en Jan-Maarten Koorn, toch vaste speler van het tweede, wist ook zijn
gemiddelde niet te halen en eindigde op 9 punten. Het resultaat was dat DCIJ als
viertal onderin de middenmoot eindigde.
BORD
1.
2.
3.
4.

Cat.
Jan-Maarten Koorn Junior
Berrie Bottelier
Aspirant
Vince van der Wiele Pupil
Rick Hartman
Welp

+
4
1
7
6

=
1
2
2
2

5
7
1
2

P
9
4
16
14

Links het team van DCIJ met Bord 4: Rick Hartman, Bord 3: Vince van der
Wiele, Bord 2: Berrie Bottelier en Bord 1: Jan-Maarten Koorn

Wim Winter
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RICK HARTMAN VIERDE BIJ
NK SNELDAMMEN VOOR WELPEN
Het begon 's morgens al fout. We konden de school niet vinden en moesten de
weg vragen. Een man reed ons voor, maar bracht ons naar de andere locatie van
de Compaen-school. Opnieuw wilde iemand ons voorrijden en uiteindelijk
kwamen we bij de juiste school aan. Hierdoor misten we de eerste ronde en
Jelmer en ik kregen twee verliespunten. Gelukkig was er eerst een halve finale. Ik
won al mijn partijen. Hierdoor werd ik tweede in mijn poule en mocht ik de finale
spelen in de eerste groep. Jelmer moest nog een barrage spelen tegen R.
Moorrees. Hij won en werd hierdoor vierde in zijn poule. Jelmer mocht in de
tweede groep de finale spelen.
Na de pauze was de finale. Na de vierde ronde stond ik op een gedeelde derde
plaats samen met Henk-Jan Merkus. In de vijfde ronde was ik aan zet, maar er
viel een steen op de grond. Volgens mij stond ik remise. Ik raapte hem op en
opeens moest ik slaan en verloor zo twee schijven. Ook een toeschouwer
bemoeide zich met de partij en riep: “je moet slaan”. Nu verloor ik deze partij. Als
ik remise had gespeeld dan stond ik op de derde plaats. Door dit verlies stond ik
nu vierde. Ik ging na de partij naar de scheidsrechter, meneer Van Zanen. Die kon
er niets meer aan doen, want de partij was afgelopen.
Hierna moest ik tegen Sil
Spieard, en won. Mijn
laatste partij moest ik
winnen om nog derde te
kunnen worden. Ik moest
tegen
Martijn
van
IJzendoorn. Ik had deze
kunnen winnen, maar
mijn tijd was bijna op,
toen werd het remise.
Hierdoor werd ik vierde.
Ik ben hier niet blij mee,
want door die vijfde
ronde is het nu anders
gelopen. Ik heb er van
geleerd. Ik zorg ervoor
dat wat er in de vijfde
ronde is gebeurd, mij niet
meer zal gebeuren.

Rick Hartman

Rick Hartman
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CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT

‘MANOR’

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

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

Apart afhaalbuffet
Speciale gerechten
Tevens gelegenheid
tot het houden van recepties
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NK SNELDAMMEN ZAANDAM
Naast Rick speelde nog een aantal andere DCIJ'ers mee. Bij de vrouwen
belandde Jacqueline Schouten in de tweede finalepoule. Ze eindigde in totaal op
een gedeelde dertiende plaats. Bij de junioren kwamen Jan-Maarten Koorn en
eerstejaars aspirant (!) Conall Sleutel in de derde finalepoule terecht. Ze
eindigden samen op een gedeelde éénentwintigste plaats. Bij de aspiranten
wisten beide DCIJ’ers de eerste finalepoule te bereiken. Casper Remeijer wist
achter supertalent Roel Boomstra tweede te worden en Feroz Amirkhan eindigde
op een gedeelde zevende plaats. Tot slot belandde Jelmer Gouda bij de welpen in
de tweede finalegroep en hij eindigde op een dertiende plaats.
Martin van Dijk

GESLAAGD!
Op vrijdag 29 juni heeft een aantal jeugdleden examen gedaan. Berrie Bottelier
behaalde het Sijbrands-zwart diploma en mag na de zomer beginnen aan de
Roozenburgmap. Melvin Claassen en Willem van Schie slaagden voor hun
Wiersma-wit. Helaas kwamen Jelmer Gouda en Dana van der Wiele een paar
punten tekort om te slagen.

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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NK SNELDAMMEN 2007
Het feit dat er met het Fishersysteem gespeeld werd van 5 minuten plus 5
seconden per zet maakte dat tijdnoodperikelen niet direct tot verlies door
tijdsoverschrijding hoefden te leiden en dat eindspelen uitgespeeld konden
worden, hoewel er dan wel snel gespeeld diende te worden. Ik heb twee keer een
(lastig) overmachteindspel tot winst kunnen voeren, wat hoogstwaarschijnlijk niet
gelukt was met het gebruikelijke tempo van 10 minuten voor de hele partij!
’s Ochtends in de halve finalepoule ging het nog niet heel erg goed, maar
desondanks won ik wel alle vijf de partijen. Hierbij had ik zelfs een keer een
eindspelblunder van Wouter Sipma nodig om tot winst te komen. Ook kon ik
revanche nemen op Bas van Engelen, want ik won met een combinatie, terwijl hij
in de halve finale van het NK van begin mei tegen mij een (remise)combinatie
uithaalde.
In de eerste finalepoule begon ik ook stroef met twee remises tegen de latere
nummers 4 en 5. Dat waren ook partijen waarin ik nergens ook maar een beetje
aan de winst heb mogen ruiken en tegen Dave Bleeker mocht ik op het eind zelfs
blij zijn met remise. Daarna kwam ik gelukkig los en won ik vier van de vijf
volgende partijen. Die ene partij die ik niet meer won was natuurlijk tegen Roel
Boomstra, de onbetwiste en zoals gewoonlijk ijzersterk spelende nummer één. Ik
ben zeer tevreden met remise tegen hem en het was ook een leuke partij.
Roel Boomstra

Roel staat hier iets beter, maar ik weet
steeds de goede verdediging te vinden
en kan aldus relatief eenvoudig de
remisehaven bereiken:
48-43 (de
enige)
(20-24) 42-37 (lijkt lelijk,
maar is beter dan 41-37, omdat hij
(13-18) verhindert).
(24-29)
33x24
(14-20) 25x14
( 9x40)
35x44
(15-20) 30-25
(20-24)
en nu staat wit zelfs iets beter, omdat
de zwarte aanval op de witte lange
vleugel nooit succes zal oogsten en
zwart dan in een ongunstig klassiekje
zal verzeilen (hij staat tien tempi voor).
Casper Remeijer
47-42
en direct staat zwart weer
beter, omdat wit met 39-33 ( 3- 9) had moeten verhinderen.
( 3- 9)
39-33
( 9-14) 33-28
(13-18) 41-36 (17-22)A 28x17
(11x31)
36x27 A Zwart had moeten voorkomen dat ik schijf 42 ontwikkel en snel op 28
kan komen door (24-29) te spelen.
( 6-11) 38-33
(11-17)
46-41
(23-29) 33-28
(17-22) 28x17
(21x12) 44-40
>>
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geen enkele van de afgelopen zetten was de beste zet, maar dit was toch wel
een erg slechte zet, want met (29-33) kan zwart groot, misschien wel winnend
voordeel verkrijgen. Ook is (19-23) nog beter dan de partijzet, maar hier is het
sneldammen voor en beide speler verkeerden ondertussen in tijdnood. (12-17)
en nu heeft wit weer groot voordeel en hoewel ik me daar terdege van bewust
was zie ik op de volgende zet een wanhoops-/remisezetje over het hoofd, maar
kom ik nog met een puntendeling weg. 32-28 (17-21)
hier had ik moeten
plakken met (25-20), maar zwart kan het nog wel remise houden.
37-32? (26-31)
27x36 (18-22)
28x26 (24-30)
25x23 (19x39)
40-34 (39x30)
36-31 30-34
41-36 (34-39)
26-21
en remise gegeven.
Ook in de finale won ik van Bas, maar deze keer ‘helaas’ niet met een zetje. Bij
aanvang van de laatste ronde stond Roel zoals verwacht aan kop en volgden
Frerik Andriessen en ik op één punt. Bovendien viel er achter ons een gat van drie
punten en mochten Frerik en ik tegen elkaar spelen en dus uitmaken wie tweede
en wie derde werd, want we dachten allebei wel dat Roel in de laatste ronde
gewoon zou winnen, wat hij inderdaad ook deed. Wat hierna volgde, de partij
tegen Frerik, maar bovenal de uitslag, was het mooiste van die dag voor mij: ik
won van hem, voor de eerste keer in een officiële partij!! (ook al was het maar
sneldammen). Zie het volgende diagram.
Na een spannende partij van aanval vs.
omsingeling is deze stand op het bord
gekomen. Frerik met zwart dacht hier
een dammetje te kunnen behalen door
.. - ..
(33-39) 34x43
(19-24)
20x29
(23x34)

Frerik Andriessen

In de diagramstand moest natuurlijk
.. - ..
(17-21)
en dan is er na
26x17
(22x11)
31-26
(11-17)
37-31 en een offer van zwart: (16-21)
en dan 33-38 weinig voor hem aan de
hand. Maar na het onnodig weggeven
van een schijf laat ik niet meer los:
Casper Remeijer
49-44
(28-33)
(op 34-40 volgt
26 of 27-21)
35-30
(33-39) 44x33
(34-40) 33-28
(22x33)
27-21
(16x27) 31x11
(40-44) 11- 7
(44-49)
7- 1
(49x46)
1x47
(9-14) 30-24
en hoe het verder is gegaan weet ik niet meer,
aangezien dit in vliegende tijdnood gebeurde en het nog zeker 20 zetten duurde
eer hij inzag dat het gewoon een winnend overmachteindspel voor mij was en
opgaf.
Casper Remeijer
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ALLEEN MAAR PRIJSWINNAARS
BIJ N-H JEUGDCUP DEN ILP
Door: Martin van Dijk/Rick Hartman
Op zaterdag 23 juni werd in Den Ilp het Dooworld toernooi gehouden. Dit was het
laatste toernooi dat meetelde voor de Noord-Holland Jeugdcup. Vooral voor
DCIJ’er Rick Hartman was het spannend, aangezien hij gedeeld bovenaan stond
in het algemeen klassement. Hieronder volgt Ricks verslag van de beslissende
dag:
“Vanaf eind maart keek ik al uit naar de laatste wedstrijd in de Noord-Holland cup.
Na Heerhugowaard stond ik op een gedeelde eerste plaats samen met Ad van
Amerongen. Ik zat samen met Ad en Raymond Koopmanschap weer in één
groep. Had ik ook verwacht, want nu konden we onderling de strijd aangaan. Er
waren nog drie spelers die ook eerste konden worden: Ritchie Wijnker, Sandra
Langereis en Liza Zwemmer.
De eerste partij speelde ik tegen Kevin van der Burg uit Rijnsburg. Deze partij won
ik. Hierna moest ik tegen Eline Dijkstra. Ik kende haar nog van de finale
schooldammen Noord-Holland. Eerst bood ik twee keer remise aan, maar dat
wilde zij niet. Daarna bood zij remise aan, toen wilde ik niet. Had ik het maar wel
aangenomen, want door één stomme zet verloor ik de partij. Meteen moest ik de
derde partij spelen tegen Raymond Koopmanschap. Ik had geen kans en verloor.
Ik baalde, want ik had nu twee punten, maar ik had op Ad na de zware partijen
gehad. Ad had nu uit drie partijen vier punten gehaald.
De vierde partij speelde ik tegen Leen Vergunst uit Reeuwijk. Ik won. Hierna
moest ik tegen Ad. Ad had twee punten meer dan ik. Ik won deze partij. We
hadden nu evenveel punten. De zesde partij was tegen Raoul Bruens uit
Purmerend, opnieuw won ik. De laatste partij moest ik tegen Thomas Schuiling uit
Reeuwijk. De laatste moest ik ook winnen en gelukkig deed ik dat. Sandra en Liza
hadden geen veertien punten gehaald. Ritchie kon dat nog wel. We stonden dan
met z'n drieën op de eerste plaats in de Noord-Holland Cup en ik wist niet hoe ze
het dan gingen doen.
Ik hoorde dat we barrages moesten spelen, want Ad had gewonnen van Eline
Dijkstra. In onze poule was Raymond 1e geworden en Ad, Eline en ik stonden
samen op de tweede plaats. Ik mocht de eerste barrage spelen tegen Ad. De
voorgaande barrages tegen Ad in de andere wedstrijden had ik verloren. Het was
erg spannend. Gelukkig had ik net vorige week nog sneldammen gedaan, wat nu
goed uit kwam. Ik won de eerste barrage. Meteen hierna moest ik een barrage
spelen tegen Eline. Zij ging door haar klok heen en ik won.
>>
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Nu was ik tweede geworden. Ad moest nog een barrage spelen tegen Eline. Twee
keer werd het remise. Volgens de regels had Ad nu gewonnen, maar Ad was heel
sportief en zei dat hij er wel voor wilde spelen. De derde keer won Ad. Hierdoor
werd Ad derde. Het was nog steeds spannend, want we moesten wachten tot
iedereen klaar was. We wisten niet wie er nu eerste, tweede of derde was
geworden.
De prijsuitreiking begon en voor de derde plek werd Ritchie Wijnker genoemd.
Toen werd Ad genoemd. Nu wist ik dat ik eerste was geworden. Ik kreeg een
enorm grote beker. Dit is mijn mooiste beker die ik ooit gewonnen heb. Ik ben er
erg blij mee."

V.l.n.r.:

Ritchie Wijnker (derde), Ad van Amerongen (tweede) en
Rick Hartman (eerste). (Bron foto: Enkhuizer Damclub)
Rick Hartman

Ook de andere DCIJ’ers wisten het podium te bereiken. In de vierde groep verloor
Vince van der Wiele zijn eerste partij. De rest van het toernooi speelde hij zeer
sterk en wist hij toch nog eerste te worden. Ook in de eerste groep waren de
DCIJ’ers op dreef. Feroz Amirkhan en Conall Sleutel streden samen met Reindert
Vetter uit Rijnsburg om de eerste plaats. Uiteindelijk kwam Conall één punt tekort
en moest Feroz een barrage tegen Reindert spelen. In een partij met een
speeltempo van 3 minuten per persoon hield Feroz het hoofd koel en won. Door
deze overwinning werd hij de nieuwe Dooworld kampioen.
Foto's en eindstanden zijn terug te vinden op de nieuwe site
http://www.enkhuizerdamclub.nl/. Ook is er een artikel verschenen op DamZ!.
Martin van Dijk
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MUTATIES
Nieuw: Rosa Vermeulen
Rosa heeft onlangs het EK aspirantenmeisjes in Sint Petersburg gespeeld en
komt het tweede tiental versterken.
Uitgeschreven: Peter Sintenie
Martin van Dijk

“Youssra” presenteert:















Onze “Youssra” prijzen
Heren:
Knippen
Wassen
Dames:
Knippen & drogen
Wassen
Haarmasker
Verven vanaf
High light
Föhnen
Permanent vanaf
Ontkroezen
Opsteken
Manicure
Wenkbrauw
Schoonheidsspecialist
Kinderen:
Knippen t/m 11jr.

Knippen heren en dames
Wassen
Haarkleuring, haarbehandeling
Watergolven
Advisering haarproducten
Permanent, ontkroezen
High light
Opsteken
Wenkbrauw
Schoonheidsspecialist
Föhnen
Manicure
Epileren
Etc, etc…

€
€

12,00
1,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13,00
1,50
5,00
20,00
18,00
13,00
25,00
20,00
20,00
10,00
5,00
20,00

€

8,00

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

Graag heten wij u welkom in
onze kapsalon aan de:

Een afspraak
maken is niet
nodig, maar wel
mogelijk

Derkinderenstraat 60
1062 BJ Amsterdam
Tel. 020 – 615 19 13
www.kapsalonyoussra.nl
Telefoonnummer: 020 – 615 19 13
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Wij zijn geopend
van maandag t/m
zaterdag van 9:00
t/m 19:00 uur.

Voor Jong en Oud

DEN HAAG INTERNATIONAAL
ZOMERTOERNOOI ( DNC OPEN)
Van zaterdag 14 juli tot zaterdag 21 juli heb ik het int. Zomertoernooi in Den Haag
gespeeld. Ik moest elke dag één wedstrijd spelen van gemiddeld 4 uur. Alleen op
dinsdag moest ik er twee spelen. Ik logeerde die week bij meneer Baksoellah, dat
is ook een dammer.
De eerste ronde moest ik tegen Andreas Pohan Simandjuntak (rating 700 en nog
wat). In de halve finale junioren heb ik ook tegen hem gespeeld. Toen heb ik de
winst laten liggen en werd het remise. Deze keer won ik wel.
De tweede ronde moest ik meteen tegen een grootmeester, Flaubert Ndonzi
(1506) uit Frankrijk! Hij is uiteindelijk tweede geworden. Ik mocht tussen alle
grootmeesters spelen achter de touwen. Ik was heel bang bij elke zet die ik
speelde en durfde het ook steeds niet. Hij zei dat ik niet mijn handen boven een
schijf moest houden en dan weer terugtrekken, maar ik was niet echt
zelfverzekerd. De partij ging wel heel goed. Ik had een goede flankaanval en later
een flankcentrumaanval. Kees Thijssen, Anton van Berkel, Daouda Soumah,
Ndjofang en nog andere mensen uit de zaal kwamen heel vaak bij mijn partij
kijken. Ik stond ook de hele partij beter en dat kreeg ik later ook nog te horen,
maar doordat ik steeds bang was voor een combinatie durfde ik weinig. Ik dacht
veel te lang na en ik had nog maar 22 minuten over voor 20 zetten. Dat is erg
weinig. Dus ik ging wat sneller spelen en toen trapte ik meteen in iets heel simpels
in een betere stand. Dat was wel jammer. Na de partij ( de hele week) kreeg ik
wel vaak te horen dat ik goed speel van verschillende mensen. Het was ook mijn
beste partij van het toernooi denk ik.
‘s Avonds was er park blitz (sneldamtoernooi). Ik was er een beetje vroeg en
Soumah ook en ik sprak nog heel lang met hem. Hij was heel positief over mijn
spel. Het park blitz ging niet heel goed. Niek Smeitink won de eerste prijs in mijn
categorie.
De derde ronde speelde ik tegen Mike Koopmanschap (1270). Ik had die avond
ervoor ook tegen hem gespeeld. De opening die avond ervoor ging zo (ik met wit):
33-29 (17-22) 34-30 (20-24). Maar ik speelde die avond niet heel goed en ik
verloor. De opening begon hetzelfde: 33-29 (17-22) 34-30 en toen speelde hij
(11-17) en ik nam een goede flankaanval, die na een stuk of 15 zetten zo goed
werd dat hij bijna verloren stond. Maar ik trapte weer in een hele simpele
combinatie waar ik helemaal niet op had gelet, dus ik verloor weer.
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De vierde ronde was op dinsdag. We moesten toen twee wedstrijden spelen. De
eerste moest ik tegen Tobias Pohan Simandjuntak (614 maar sinds 1 juli boven
de 1000). Hij speelde helemaal niet serieus. Ik nam een combinatie die nog niet
zo snel gewonnen was, hoewel ik veel makkelijker had kunnen winnen, wat ik wel
had gezien. Maar ik ging toch maar voor de combinatie. Uiteindelijk won ik toch. Ik
moest nog best wel lang wachten voor de vijfde ronde begon, dus in de tussentijd
ben ik gaan bowlen met een groepje. Het toernooi werd in een heel groot
bowlingcentrum gehouden, dus dat was makkelijk.
De vijfde ronde moest ik tegen Daan van Os (1148). Ik speelde gewoon een
Roozenburg aanval en daarna Partie-Bonnard. Ik dacht dat alles gewoon
helemaal goed ging en ik dacht dat ik zou gaan winnen. Maar uiteindelijk verloor
ik toch. Ik nam een zetje, maar na die hele afwikkeling in een Partie-Bonnard
(heel ingewikkeld) zat er nog een combinatie voor hem achteraan. Ik heb de partij
nog geanalyseerd met Anton van Berkel. Hij vond dat ik het goed speelde. Een
paar zetten konden beter. Ik vond het erg jammer dat ik die partij verloren had.
De zesde ronde was op woensdag. Die avond zou ik één avond naar huis gaan
en de volgende dag weer terugkeren. Ik moest die dag tegen Maurits Meijer (1078
ofzo). Ik nam eerst een flankaanval, maar hij ruilde alles eraf. Hij hield een stand
over met wat zwaktes. Daar speelde ik ook op. Ik dacht dat ik wel zou winnen,
maar uiteindelijk in een iets betere stand trapte ik in een combinatie. Later hadden
we nog allebei twee minuten op de klok. Ik had het nog remise kunnen maken,
tenminste hoe hij het van plan was om tegen te spelen. Als hij het goed
tegenspeelde won het wel voor hem, maar dat had hij zelf niet gezien. Ik verloor
die partij alsnog. Ik had toen vier punten uit zes rondes. Je zou denken dat je dan
nooit meer in de prijzen kan vallen als je concurrenten al twee punten meer
hebben. Dat vertelde ik ook en ik had er zelf ook weinig vertrouwen meer in. Ik
stond in mijn klassement op de vierentwintigste plaats.
De zevende ronde moest ik tegen Ton Weenink. Na een half uur had ik al een van
de simpelste combinaties uitgevoerd in de Roozenburg aanval. Hij ging nog een
half uur verder met een dam tegen en een schijf minder. Ik won wel. Ik moest toen
heel lang wachten en ik vond het niet leuk dat het zo snel was afgelopen. Ik stond
na de zevende ronde in mijn klassement op de achttiende plaats. Ik ben wel twee
uur gaan bowlen.
‘s Avonds was er disco blitz (sneldamtoernooi in een disco). Voor dat disco blitz
ben ik met Jeremy Pauwels gaan disco bowlen, dat was heel leuk. Het disco blitz
ging best wel goed. Ik had één punt te weinig voor de geldprijs. Dat disco blitz is
echt hartstikke leuk. Ik speelde wel heel snel en je kunt je niet goed concentreren,
maar het was meer voor de lol. Ik heb ook lekker gejumpt en toen kwam er later
een man naar me toe die zei dat ik goed kon breakdancen, haha. We gingen aan
het eind met z’n allen op de foto met Darya Tkachenko (wereldkampioen
vrouwen).
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De ochtend erna had ik een beetje hoofdpijn en kon ik niet opstaan, want dat
disco blitz was om 12 uur afgelopen. Ik moest de achtste ronde tegen Alex
Wijnhorst (1084). Het ging niet heel goed. Hij ruilde in het begin alles eraf, maar
hij stond wel beter. In het klassieke middenspel nam ik een kerkhofaanval. Als hij
erachter ging dan had ik een combinatie, waardoor ik veel beter kwam te staan.
Hij wachtte eerst één zet en liep er daarna achter en toen nam ik die combinatie.
Toen stond ik beter en ik kreeg een voordelig eindspel. Toen trapte hij in iets heel
simpels, mijn stand was wel gewonnen. Na de achtste ronde stond ik op de
achtste plaats met acht punten uit acht wedstrijden. We zijn natuurlijk weer gaan
bowlen na de wedstrijd.
De laatste ronde was heel belangrijk. Iedereen die boven mij stond in ons
klassement moest tegen een speler boven de 1150. Mensen met evenveel punten
als ik, maar die onder mij stonden, kregen minder sterke spelers. Ik moest de
laatste ronde tegen Hans Jacobsen (1109). Alleen als ik won en iedereen die
negen punten had verloor of acht punten had en remise speelde zou ik eerste
worden. Het ging eerst heel goed, een hele goede Roozenburg aanval. Ik dacht
echt dat ik het zou gaan winnen. Op een gegeven moment liep ik achter zijn
centrumschijf en kon hij de twee om twee terug steeds niet nemen, omdat ik dan
een combinatie had. Maar toen wist ik echt niet meer wat ik moest doen en
speelde ik een hele rare zet in een Roozenburg stand. Hij zette me meteen vast
en ik stond helemaal verloren. Maar toen wilde hij een aanval nemen. Hij moest
meerslag slaan, dat zag hij niet. Dus hij sloeg enkel, maar ik zei dat hij meerslag
moest slaan en hij hield een hele slechte stand over. Toen won ik in een klassieke
stand met dus veel geluk.
Iedereen die boven mij stond, behalve Piet Rozenboom, was al klaar. Dat was
dus de partij om 50 euro. Ik vond het heel spannend, maar we gingen met een
hele groep disco bowlen. Niek Smeitink stond in ons klassement het hele toernooi
eerste. Hij werd uiteindelijk derde. Hij was heel boos dat ik nog hoger geëindigd
was dan hij. Hij vond het niet eerlijk, want hij heeft zwaardere tegenstanders
gehad. Maar daar kon ik ook niks aan doen. Piet Rozenboom speelde uiteindelijk
remise en ik was dus eerste in mijn klassement! Van de vierentwintigste plaats
naar de achttiende naar de achtste en naar de eerste! Op het eind is het dus toch
nog goed gegaan. Ik heb 100 euro gewonnen en ik vind dat ik wel goed heb
gespeeld. Alleen de laatste twee rondes gingen wat minder, maar toen won ik wel.
Het was een hele leuke week en ik denk dat ik volgend jaar weer mee ga doen. Ik
ben op een plus één score geëindigd (tien uit negen) met een gemiddelde
tegenstanderrating van 1036 en heb het klassement van 900 tot 1050 gewonnen.
De top 3 in ons klassement:

Feroz Amirkhan
Hans de Vast
Niek Smeitink
Valneris heeft het toernooi gewonnen.

( € 100,- )
( € 50,- )
( € 25,- )
Feroz Amirkhan
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KAMPEREN IS CREPEREN
Het is begin mei wanneer de laatste bestuursvergadering van het seizoen
2006-2007 plaatsvindt. Op het moment dat alle punten voor de agenda van de
algemene ledenvergadering besproken lijken te zijn, presenteert jeugdleider
Jesse Bos een plan dat er uiteindelijk voor zorgt dat zes IJmuidenaren begin
augustus samen op de camping in Heerlerheide staan. Jesse blijkt, net als de rest
van het bestuur, erg tevreden te zijn met de huidige structuur van de
jeugdafdeling. De pupillen en welpen zijn hard bezig met de KNDB-mappen en
menig jeugdtoernooi wordt afgelopen. Alleen voor de oudere jeugd blijken er nog
weinig faciliteiten te zijn. De oudere jeugdspelers zijn bijna de KNDB-mappen
ontgroeid en dienen vooral de in de mappen opgedane kennis in de praktijk te
brengen. Daarom presenteert Jesse een ambitieus plan dat ervoor moet zorgen
dat deze spelers per jaar genoeg wedstrijden spelen om hun kennis toe te kunnen
passen.
Jesses idee is om een aantal aspiranten en junioren op kosten van de club mee te
laten doen aan twee grote toernooien. Gekozen wordt voor het zomertoernooi in
Brunssum en het paastoernooi in Amsterdam. Brunssum heeft als voordeel dat er
één partij per dag gespeeld wordt. Bovendien kan er tegen een laag tarief door de
groep overnacht worden op een dichtbijgelegen camping. Daarnaast is het
deelnemersveld dusdanig dat zowel gevorderde als onervaren jeugdspelers
tegenstanders van hun niveau kunnen treffen. Het paastoernooi heeft weer als
voordeel dat het in Amsterdam gehouden wordt en de jeugdspelers thuis kunnen
slapen. Naast de rest van het bestuur blijkt ook de algemene ledenvergadering
het plan goed te keuren en daarmee wordt er groen licht gegeven voor het plan
talentontwikkeling.
Ik was zelf vooral enthousiast over het plan om met een groep naar Brunssum te
gaan. Ikzelf heb in de jaren dat ik in Brunssum meespeelde de zogenaamde
‘Stoop-bus’ meegemaakt. Deze bus is het binnen de damwereld bekende
Volkswagenbusje waar de al even bekende jeugdleider Henk Stoop zo’n tien à
twaalf jeugdspelertjes mee vervoerde en stad en land mee afreisde. Deze
jeugdspelers kregen van Denk en Zet Culemborg de kans om wedstrijdervaring
op te doen in binnen- en buitenland. Vooral bij het zomertoernooi in Brunssum
was er altijd een grote delegatie Culemborgers aanwezig. Er werd gezamenlijk
gekampeerd op camping ‘De Hitjesvijver’ in Heerlerheide en de jongens werden
zolang het toernooi duurde in het gareel gehouden. Dat dit beleid zijn vruchten af
heeft geworpen moge duidelijk zijn, gezien het feit dat spelers als Boudewijn
Derkx, Dik de Voogd en Pim Meurs in Brunssum waarschijnlijk hun eerste
voorzichtige stappen in de damwereld hebben gezet.

>>
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Uiteindelijk werd er met een groep van zes, bestaande uit jeugdspelers
Jan-Maarten Koorn en Feroz Amirkhan en begeleiders Jesse Bos, Wim Winter,
Stijn Tuytel en ik (Martin van Dijk) in twee groepen naar Brunssum afgereisd. Op
donderdag vertrok een groep bestaande uit Jesse en zijn vrouw Esther,
Jan-Maarten en ik; op vrijdag Wim, Feroz en Stijn, die net uit Salou terugkwam.
Op de heenweg werd de toon direct door Jan-Maarten gezet met one-liners als
‘kamperen is creperen’. En inderdaad, de eerste nachten waren niet echt
comfortabel.
Wat was het geval: Jesse had bij de organisatie om een tent voor Jan-Maarten en
Feroz gevraagd. Deze tent kon opgehaald worden bij de speellocatie, een school.
In de loop der jaren heb ik in Brunssum in heel wat scholen gespeeld. Toen we in
Brunssum aankwamen, zou ik Jesse naar de juiste school loodsen, althans dat
dacht ik. De eerste school bleek een andere naam te hebben. De tweede school
had wel de juiste naam, maar niet de juiste straatnaam. Ook werd er rondom de
school heel wat gebouwd en zag de school er verlaten uit. Ook deze school viel
dus af. Het bleek uiteindelijk dat de juiste school slechts een paar straten
verderop was, maar door vreemde bochten in de weg en het feit dat ik die school
uit mijn geheugen gewist had duurde het nog een tijd voordat we de school
vonden. Gelukkig was de organisator nog op de school aanwezig en konden we
de tent nog meenemen. Ook wist ik moeiteloos de weg naar de camping terug te
vinden.
Op de camping aangekomen moesten de tenten nog opgezet worden. Jesse en
Esther gingen direct door naar Valkenburg, waar Jesses ouders toevallig
verbleven. Jan-Maarten en ik bleven over en mochten de tenten op gaan zetten.
Besloten werd om in ieder geval eerst mijn tentje op te zetten en daarna te kijken
of er nog tijd voor de andere tent was. Ik kreeg wat tips van veteraan en
tentspecialist Pieter Roozenboom en ging aan de slag. Waar het opzetten van
een tent me overdag niet zoveel moeite kost, bleek het in het donker toch
behoorlijk lastig te zijn. Na verwoede pogingen om het opzetten op Pieters manier
te doen, besloot ik weer vanaf het begin te beginnen en het nu op mijn manier te
doen. Zowaar was mijn tent in een kwartiertje opgezet en konden Jan-Maarten en
ik eindelijk gaan slapen. De andere tent zou de volgende dag wel opgezet
worden, dachten we….
Het aantal dammers op de camping was in vergelijking met voorgaande jaren
enorm afgenomen. Slechts een stel diehards had de afgelopen jaren het ietwat
fascistische regime van de campingbaas overleefd. Verder waren er een aantal
Franse spelers en de Russische grootmeester Kalmakov, die het leuk vond om op
de camping te staan. Een van de diehards was arbiter Ludi Brink, die Jan-Maarten
en mij aanbood om eerst een stuk van de reis naar de speelzaal per bus af te
leggen en vervolgens nog een stuk te gaan wandelen. De wandeling (vanaf de
camping een krappe drie kwartier) beviel me wel, dus ben ik elke ochtend samen
met Stijn van de camping naar de speelzaal gaan wandelen.
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Bij de school aangekomen mocht iedereen een lootje uit een kom met spelers uit
dezelfde ratinggroep trekken. De verbazing was groot dat vier van de zes
IJmuidenaren tegen elkaar mochten. Ik mocht tegen Stijn en Jan-Maarten mocht
tegen Feroz. En daarvoor reis je helemaal naar Zuid-Limburg af…
Hoewel ik Stijn de mogelijkheid
tot een goed ogende omsingeling
bood, kwam ik in de partij niet in
enorme problemen. Ik hoopte
zelfs nog op tegenkansen, maar
de partij eindigde in een
gelijkwaardige remise.
Jan-Maarten had tegen Feroz een
goede KVO op het bord staan,
maar ging aan de verkeerde
vleugel bouwen en moest een
doorbraak toestaan. Feroz liet
Stijn tegen Martin. Foto: Marius Coolen
nog een 4-om-2 eindspel toe,
maar onder het genot van wat
chips wist hij nog de winst te vinden. Ook Jesse leek te gaan winnen van de
degelijke Limburger Lewkovicz, maar in tijdnood pakte hij een 4-om-2 eindspel
verkeerd aan en werd het nog remise. Toen was het wachten op Wim, die een
paar keer gewonnen stond tegen grootmeester Jean-Marc “El Animal” Ndjofang.
Wim kwam uiteindelijk in een complex dammeneindspel terecht, waarin Ndjofang
na zes uur spelen nog toesloeg.
Aangezien de eerste ronde pas rond half twee begonnen was en Wims partij
uitliep, kwamen we laat op de camping aan. Jan-Maarten mocht samen met Feroz
de grote tent op gaan zetten. Dit leidde tot kolderieke situaties. Zo zocht Feroz
tevergeefs naar de haringen, die zuur noch zout bleken te zijn en werd de
binnentent niet helemaal goed opgezet (er ontbrak een lijn om de tent strak te
trekken), waardoor er maar één persoon in de tent paste. Feroz mocht zich dus in
zijn eentje in de tent zien te redden en Jan-Maarten mocht wederom in mijn tentje
overnachten. Tot overmaat van ramp bleek het luchtbed van Feroz ook nog lek te
zijn en werd de hele camping midden in de nacht getrakteerd op dialogen als:
“Wim, WIIIIIIM, slaapt u al?” “Nu niet meer, Feroz!”.
Ook het bezoek aan de diverse restaurants bleek voor Feroz een ontdekkingsreis
te zijn. Op de eerste dag ontmoette Feroz in de plaatselijke snackbar al de niet
onaardig ogende Sandy, die 28 en alleenstaand moeder bleek te zijn. Feroz had
het blijkbaar flink te pakken, want de hele week vroeg hij of we weer naar de
snackbar konden. Ook het bezoek aan het plaatselijke wokrestaurant was
memorabel. Zo vergat Feroz dat het eten nog gewokt moest worden en wisselde
hij dessert, voorgerecht en hoofdgerecht om. Zijn poging om het restaurant failliet
te eten faalde jammerlijk.
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Terug naar het toernooi. In de tweede ronde mocht ik het opnemen tegen Erik van
de Weerdhof. In een zeer goed ogende positie moest ik in tijdnood een plan
kiezen. Het plan faalde jammerlijk en tot overmaat van ramp offerde ik in tijdnood
een schijf teveel. Na de tijdnoodfase moest ik kijken of ik een nadelige 4-om-2 nog
naar remise kon spelen. Ergens heb ik de remise gemist, maar makkelijk was het
niet. Na zes uur spelen kon ik capituleren.
De dag daarop mocht ik tegen Gerhard Gerritsen, vader van tweeling Max en
Luuk, die samen met een tiental andere jeugdspelers van WSDV Wageningen
aan het toernooi meededen. Het feit dat mijn schijven wel goed ontwikkeld waren
woog niet op tegen de tempoachterstand die ik opgelopen had. Na de veertigste
zet heb ik het remiseaanbod van mijn tegenstander maar geaccepteerd,
aangezien ik geen heil meer in de stand zag. Al met al kostbaar puntverlies.
In de vierde ronde trof ik Jan-Maarten. In de opening probeerde ik direct druk te
zetten. Jan-Maarten kon echter alle aanvallen makkelijk onschadelijk maken en
na dertig zetten moest ik zelfs alles eraan doen om niet te verliezen. Rond de
veertigste zet had ik de stand weer onder controle en bij de vijftigste zet forceerde
ik een winnende doorbraak. Hiermee kwam ik weer op mijn gemiddelde en dat
was ook hard nodig, aangezien ik niet achter wilde blijven bij de prestaties van de
overige IJmuidenaren. Jesse en Wim waren na een rampzalige start weer aan het
klimmen, Stijn had een plusscore en Feroz was de revelatie van het toernooi.
Feroz had zelfs na drie rondes samen met Bert Woolschot aan kop kunnen staan,
maar vergat in tijdnood onder het toeziend oog van Harm Wiersma de winst te
forceren.
In de vijfde ronde mocht ik tegen Tom Henriquez. Ik bouwde een enorme
tempovoorsprong op en kon veld voor veld pakken. Op het moment dat ik de
winst had uitgerekend, verwisselde ik echter de eerste met de tweede zet,
waarmee ik mijn tegenstander nog een kans op remise bood. Gelukkig vond mijn
tegenstander, die net als ik tijdnoodproblemen had, de goede zet niet en won ik
alsnog. Hoewel ik nog steeds niet helemaal scherp speelde, had ik het gevoel dat
ik na een paar dramatische wedstrijden weer het goede gevoel te pakken had.
In de zesde ronde mocht ik tegen de Duitser Clemens Crucius, normaal
gesproken een tegenstander die ik zou moeten kunnen hebben. Crucius speelde
degelijk en het grote voordeel bleef uit. Ik verloor mijn geduld en nam een
voorpost, die er tien zetten later kansloos vanaf ging. Met een schijf minder wist ik
nog een doorbraak te forceren. Op het moment dat ik dacht dat ik nog een
remisegaatje had gevonden, bleek ik een ruil over het hoofd gezien te hebben. De
overgebleven 4-om-2 kon ik na wederom zes uur spelen niet meer in remise
omzetten. Dit was een enorme domper. Ik kon hoogstens nog een score van plus
drie halen en dat zou niet genoeg zijn voor een plaats bij de eerste tien. Op dat
moment was het een goede optie om maar eens te stoppen met dammen…
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Gelukkig was het op de camping wel leuk. Zo werd er een sjoeltoernooi gehouden
en werd er door de dammers nog gebarbecued. Verder werd er veel gebruik
gemaakt van het zwembad en werden er heel wat partijen op de campingtafel met
Kalmakov geanalyseerd. Ook was het leuk om te zien hoe Feroz, die het
kamperen aanvankelijk niet zag zitten, in de loop van de week helemaal ging
genieten van het campingleven en steeds meer meisjesharten op de camping
veroverde. Aanvankelijk zou ik ook aan een dropping meedoen, maar gezien het
slechte weer besloten Jesse en ik in de campingbar een film te gaan kijken.
Gezien het spel van de IJmuidenaren die wel aan deze dropping hebben
meegedaan en pas om vier uur terug op de camping kwamen, was het een goede
keuze. Vooral Feroz was bekaf en mocht blij zijn dat hij ondanks een blunder nog
remise speelde.
In de zevende en achtste ronde had ik eindelijk het geluk aan mijn zijde. Zowel
tegen een broer van Bronstring als tegen de Fries Rein van der Wal (die
overigens een niet onaardig uitziend groen blaadje had meegenomen,
waarschijnlijk opgepikt in een Fries asielzoekerscentrum) mocht ik in de opening
een eenvoudige combinatie uithalen. Beide partijen mocht ik met een schijf
voorsprong rustig uitspelen.
Inmiddels was het vrijdag en er zou die avond een schuimfeest in de Peppermill in
Heerlen zijn. Stijn en Jurgen Tholel, die allebei die dag verloren hadden en
daarmee hun kans op een goed klassement hadden verspeeld, voelden ook wel
wat voor een feestje. Helaas had Jurgen de hele week al problemen met zijn auto,
waardoor we niet makkelijk bij de Peppermill konden komen. Uiteindelijk besloten
Stijn, Jurgen, Jan-Maarten en ik om dan maar naar de Koempelclub in Brunssum
te lopen. Helaas kreeg Jan-Maarten onderweg last van blaren, waardoor het voor
hem een hele klus werd om de wandeling van meer dan een half uur vol te
houden. In de Koempelclub aangekomen bleek er een R&B-avond te zijn. In
tegenstelling tot Jurgen, die helemaal in zijn element was en zich als een soort
Usher op de dansvloer manifesteerde, vonden Stijn, Jan-Maarten en ik er niet
veel aan. Gelukkig bleek er naast de Koempelclub een rockcafé te zijn, waar we
elkaar wel konden verstaan en rustig een potje konden poolen. We moesten
echter nog terug naar de Koempelclub, aangezien Jurgen nog heel wat
consumptiemuntjes over had. Daar werd ik verrast door twee dames, die wel heel
handtastelijk werden. Tot groot vermaak van de andere dammers reageerde ik
hier niet al te handig op. Uiteindelijk ben ik zo’n beetje de club uitgevlucht.
De slotdag is altijd het zwaarst. Waar de rondes normaal gesproken pas om
twaalf uur begonnen, begon de laatste ronde al om tien uur. Daarbij mocht ik ook
nog tegen de Limburgse topper Brion Koullen aantreden. Voor aanvang van de
wedstrijd werd ik nog door de organisatie verrast. Vraag me niet waarom, maar ik
was speler van de dag geworden. Misschien had het ermee te maken dat ik
samen met Pieter Roozenboom een barbecue op de camping geregeld had… De
prijs bestond uit een door dammer Juul Meesters vervaardigd vaasje, dat me sterk
aan een urn deed denken.
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De wedstrijd zelf verliep redelijk. Ik had weinig last van mijn slaapgebrek, maar in
een voor mij onbekende opening verbruikte ik wel veel tijd. Na een spannende
opening, waarin ik me uiteindelijk toch moest terugtrekken, kwam ik in de
problemen. Ik wist echter steeds tactische wendingen in de stand te brengen,
waardoor de genadeklap uitbleef. Ook na de tijdnoodfase bleek het erg moeilijk
voor mijn tegenstander te zijn om de partij in winst om te zetten. Zelf moest ik ook
uit een aantal varianten kiezen. Ik koos voor een nadelige 5-om-3 waarin ik
remise dacht af te dwingen. Na bijna zes uur dacht ik in wederzijdse tijdnood de
remise te forceren. Ik had echter een simpel damoffer over het hoofd gezien,
waardoor ik direct verloor. Daarmee had ik voor de derde keer na zes uur spelen
verloren en was tevens de laatste partij van het toernooi afgelopen. Mijn
tegenstander werd dankzij zijn overwinning zesde; zelf eindigde ik op een
beschamende 32e plaats.
Wat heeft het toernooi ons opgeleverd? Zelf heb ik het dus niet al te best gedaan,
maar de anderen hebben toch wel verdienstelijk gespeeld. Jan-Maarten pakte niet
zoveel punten, maar kwam in de meeste wedstrijden wel goed te staan. Nu wordt
het voor hem een taak om een goede stand in winst om te zetten. Stijn ging één
keer onderuit tegen Patrick Martin, die na Brunssum aan het kampioenschap van
Frankrijk heeft meegedaan. Voor de rest heeft Stijn volgens mij wel redelijk
gespeeld. Wim had bijna Ndjofang te pakken en Jesse pakte zelfs een punt tegen
hem. Afgezien van de dramatisch verlopen partij tegen Michelle Roumans heeft
Jesse een goed toernooi achter de rug. Tot slot was er Feroz. Feroz was degene
die zo’n beetje elke ronde tussen de grootmeesters zat en iedereen verraste.
Afgezien van de eerste ronde speelde Feroz erg geconcentreerd. Hij won ook
verdiend de eerste prijs bij de aspiranten.
Afgaande op de algemene prestaties op het dambord en de sfeer op de camping
denk ik dat het initiatief om met een groep naar Brunssum te gaan geslaagd is. Ik
hoop dat andere IJmuidenaren door onze verslagen te lezen ook zin krijgen om
eens in Brunssum mee te doen. Ons is het in ieder geval goed bevallen. Feroz
vond het zelfs jammer om naar huis te gaan!
Martin van Dijk
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BRUNSSUM 2007
Door: Feroz Amirkhan
Ik deed mee aan het Brunssum damtoernooi. Ik zat met Martin, Jesse, Stijn, Wim
en Jan-Maarten op de camping. Het was daar erg gezellig. We hebben daar hele
leuke dingen gedaan.
De eerste ronde moest ik tegen Jan-Maarten. Ik speelde het niet erg goed, maar
hij trapte in een zetje waardoor ik won. Die avond moest ik met Jan-Maarten mijn
tent opzetten; dat was echt een ramp. Uiteindelijk is het met heel veel hulp toch
nog gelukt.
De tweede ronde moest ik tegen Klaas Mondria (970). Het ging toch niet heel erg
makkelijk. Ik kreeg wel voordeel. Ik gaf mijn voordeel alleen weg om op een
lokzetje te spelen. Dat was niet erg slim. Gelukkig trapte hij er wel in. Ik won de
partij ook meteen. Hij vond dat ik het erg goed had gespeeld, maar zelf vond ik
van niet. Die avond zijn we nog uit eten gegaan en hebben we Jurgen Tholel en
Andrej Kalmakov op de camping ontmoet.
De derde ronde waren er zes spelers die alles had gewonnen. Daar was ik er één
van. Ik mocht toevallig aan bord één spelen tegen Johan Rademaker (1080). Het
ging echt geweldig. Ik kreeg steeds meer tempovoordeel. En uiteindelijk deed ik
een hele rare zet, tenminste daar leek het op. Die dag erna zei Ron Heusdens
nog erover dat hij het een prachtige zet vond. Ik vond die zet ook wel goed,
anders deed ik hem natuurlijk niet. Daarna kwamen er een paar ruilen en nam ik
een centrumaanval. Ik bouwde het steeds verder uit, maar ik deed alleen geen
moeite om er een flankcentrumaanval van te maken. Als ik dat had gedaan had ik
waarschijnlijk wel gewonnen. Mijn centrumstand was sowieso wel gewonnen; hij
was namelijk erg sterk.
Na de 49e zet raakte ik in paniek toen ik
nog 30 seconden had. Ik had een
simpele forcing kunnen nemen, maar ik
zag het niet. Ik speelde:
50. 29-24?
Beter was 50. 27-22!
en wit staat in alle varianten gewonnen.
Na de tijdnoodfase heb ik nog een keer
de winst gemist. Ik had het wel gezien,
maar ik zag een andere winst die
uiteindelijk nog bijna verloren was na
de zetten die ik van plan was. Dat zag
ik nog net op tijd, anders had ik
verloren. Het werd uiteindelijk remise
en ik was er niet erg tevreden mee. Na
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Johan Rademaker

Feroz Amirkhan
>>

de partij kwam Harm Wiersma die partij nog even met me bekijken. Hij vond dat ik
goed had gespeeld en plaatste die dag erna een stukje over mij in de Telegraaf.
De vierde ronde moest ik tegen Marcel Monteba (1332). Hij heeft een erg hoge
rating. Ik had er ook niet echt vertrouwen en ik dacht dat ik wel zou verliezen. Het
ging nog wel goed. Er gebeurde niet zo veel. Ik kreeg wel voordeel, maar toen
nam hij een zeven om zeven ruil en toen was het hele bord leeg en was het
gewoon een beetje aanschuiven. Ik was natuurlijk blij met remise. Hij wilde het
alleen niet en ging nog wel lang door. Later in de tijdnoodfase waren er nog twee
partijen bezig en alle grootmeesters kwamen bij onze partij kijken. Toen had ik
een mooie remise gevonden. Dus dat vond ik wel leuk. Toen begon de aandacht
van de grootmeesters. En remise tegen Monteba is natuurlijk ook niet verkeerd!
Na die partij ben ik daar ook wat bekender geworden als jongetje van 14.
De vijfde ronde moest ik tegen Erik van den Weerdhof (1270). Martin had eerder
in het toernooi al van hem verloren. Ik begon met mijn standaardopening. Hij gaf
mij een flankaanval en het ging wel goed. Ik had beter kunnen wachten. Ik
speelde iets te vlot. Dat was niet goed. Daardoor kreeg ik later ook problemen.
Uiteindelijk werd het een hele flank-omsingelingspartij en ik zat zwaar in de
problemen. Later kwam hij in tijdnood, waardoor hij zijn voordeel weggaf. Ik kreeg
nog een betere stand, maar ik ruilde een zwakke schijf van hem af en bood
meteen remise aan. Dat nam hij aan. Ron Heusdens zei na de partij dat als ik die
schijf niet af had geruild dat ik dan winstkansen had, maar ik had dan ook gewoon
remise aangeboden, omdat ik bang was dat ik het nog zou verpesten.
De zesde ronde moest ik tegen Theo Dijkstra (1250). Het was echt een saaie
partij. Het zou gewoon remise worden, maar toen trapte ik in een 2 om 3. De partij
ging in ieder geval niet heel goed en ik lette niet goed op. Op het moment dat ik in
een 2 om 3 trapte stond Ndjofang erbij en hij vond het niet erg leuk. Die avond
bleven we nog met Florence en Laurent Nicault zitten in de kantine. Om 12 uur
waren zij 10 jaar getrouwd!
Feroz Amirkhan

Theo Dijkstra

Voordat de zevende ronde begon werd
er eerst even gezongen voor het paar
dat 10 jaar was getrouwd. De zevende
ronde moest ik tegen Erwin Heunen
(1256). Dat is de kampioen van
Limburg.
Ik
begon
met
een
Roozenburg. Later liep hij achter mijn
schijf. Ik sloot het en het werd een
spannende Partie Bonnard.
Hier sloot ik het dus met (16-21).
41-37
(18-23) meteen vastzetten.
48-42 hier zag ik dat hij waarschijnlijk
hierna 39-34 ging doen en dan ruilen
met 33-29.
>>
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Dat moest ik voorkomen, omdat ik anders slecht zou staan. Ik had er iets op
gevonden. Ik begon met
(12-18). Ik kon ook beginnen met (14-20), maar
ik koos voor (12-18). Hij speelde
39-34
wat ik al had verwacht. Nu
speelde ik (14-20)!
Feroz Amirkhan
In de partij deed hij
33-29
(22x33)
31x11
( 7x16) 26x17
(33-39)
en ik win altijd een schijf.
Later kwam hij met een moeilijke
variant die hij op dat moment kon doen
in plaats van 33-29, namelijk 30-25.
- 1.
(24-30) kan niet vanwege
25x14
(30x48)
47-41
(19x10)
28x19
(13x24)
49-43
(48x28)
32x 1
en na damafname staat het
gelijk, maar dat blokje wat voorin blijft
staan staat heel slecht en dan wint hij
ook altijd een schijf.
- 2.
40-34

( 4-10)
(48x 9)

25x14
32-28

(24-29)
(22x33)

Theo Dijkstra
Stand na (14-20)

33x24
31x 4.

(19x48)

28x19

(13x24)

Ik kan wel gewoon opvangen met
( 4- 9) 25x14
( 9x20).
Dat heb ik in Truus gegooid en dan heeft hij een probleem, want na
34-29
(23x34) 40x29
doe je ( 7-11) Dreigt met (19-23) en (22-28)
en als hij het sluit met 43-39 doe je
(19-23) 28x30
(22-28)
32x12
(20-25). Dus 34-39 kan niet en na 34-30 doe je gewoon (24-29).
Terug naar de stand na (14-20). Als hij nu niks doet en even wacht met 50-44
doe je
( 7-11).
47-41 Mag niet vanwege (24-29), dus 43-39 is
gedwongen. Dan doe je
(20-25) 49-43
(15-20) 47-41
en dan
kun je iets doen, maar hij staat helemaal vast! Truus zegt dat na
(14-20)
43-39 nog de beste zet is, maar dan krijg je ook
(20-25)
49-43
( 7-11)
en na 34-29 krijg je daarna altijd (24-29) met een dam,
dus 50-44 (15-20) en dan staat hij weer vast. Hij kan dus helemaal niks meer in
de partij!
Ik won wel een schijf, maar op het eind, toen ik helemaal gewonnen stond en hij
op het punt stond om op te geven, maar nog op een zetje speelde, trapte ik er nog
in en werd het remise.
Die avond hadden we een dropping. Ik was met Stijn, Jurgen en nog een paar
mensen van de camping. We liepen helemaal de verkeerde kant op. Uiteindelijk
kwamen we zo rond half vier weer terug op de camping. Ik ging zo rond vier uur
slapen.
>>
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De volgende ochtend was ik heel erg moe en ik kon niet opstaan. Ik moest toen
gaan dammen, maar ik had er helemaal geen zin in. Ik moest tegen Harry
Velraeds (1200). Het ging niet erg goed. Ik lag half te slapen achter het bord. Hij
had een forcing en daarna kwam een Haarlemmer. Ik stond toen een schijf achter,
maar ik wist het nog remise te maken. Ik was daar erg blij mee. Die avond hadden
we nog een barbecue. Na de barbecue ging ik even naar de familie Nicault en
daar was Ndjofang ook. Toen zijn we naar de kantine gegaan en daar hebben
Patrick Martin, Ndjofang, Laurent en ik heel lang zo’n airhockey spel gespeeld.
Dat was heel gezellig en daarmee kon ik tenminste van ze winnen. Ndjofang deed
soms een dansje als hij bij me scoorde, dat vond ik wel grappig. Ik heb toen nog
tot ongeveer half drie rondgehangen op de camping, want het was daar heel
gezellig.
De laatste ronde moest ik tegen Piet Moerenhout ( 980). Die man liep bij elke zet
weg en ging steeds de zaal uit of hij ging stukjes uit de krant lezen. Voordat hij de
zaal uitliep keek hij eerst of ik al gezet had en dat kwam een beetje raar over.
Iemand zei tegen me dat ik moest uitzoeken waar hij naartoe ging, want één keer
bleef hij heel lang weg. Ik zocht hem heel lang, maar ik kon hem niet vinden. Een
kwartier later kwam hij terug met een boodschappentas. Dus hij was gewoon
tijdens de partij naar de supermarkt gegaan. Ik kreeg daarna een flankaanval. Hij
deed echt de raarste zetten, hij dacht ook niet lang na bij z’n zetten. Hij speelde
heel snel en ging de krant lezen of hij stond op. Dus volgens mij had hij mij wel
een beetje onderschat.
Een keer dreigde ik met een zetje. Hij wilde bijna iets spelen waarna ik het kon
nemen. Maar toen zag hij het en zette hij dat gat meteen dicht met z’n basisschijf
(één van de belangrijkste schijven om een flankaanval tegen te spelen). Toen
ging het wel erg makkelijk. Ik had bijna een streefstand bereikt. Hij offerde er toen
een paar en dacht door te kunnen breken. Ik kon hem makkelijk tegenhouden,
maar hij wilde maar niet opgeven. Na ongeveer drie en een half uur was het al
helemaal afgelopen. Maar hij ging nog zeker een uur door. Ik werd er echt moe
van. En hij dacht bij elke zat tien minuten na. Maar ik moest iets doen, want
anders gaat het heel erg vervelen en bijna alle andere partijen waren al
afgelopen. Ik ging toen maar mijn schoenen poetsen en nog wat andere dingen
doen. Pas toen hij helemaal niks meer kon zetten gaf hij op.
Op het eind was de prijsuitreiking. Ik heb de eerste prijs gewonnen in mijn
aspirantencategorie ( € 50,-). In het algemeen klassement ben ik op de 20e plaats
geëindigd tussen allemaal 1200 spelers. De nummer twee in mijn categorie is
veertig plaatsen onder mij geëindigd. Ik mocht niet meedoen in de ratingcategorie
tot 1100. Dat was alleen voor de senioren. Maar als ik daar ook mee had gedaan
had ik daar ook de eerste prijs gewonnen, dat was € 60,-. Ik had ook de 2e prijs
met de combinatieprijs, maar ik kreeg er geen prijs voor. Jesse is nog boven me
geëindigd en Stijn net één plaats op weerstandspunten. Martin en Wim zijn onder
me geëindigd.
>>
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Dit toernooi was wel erg leuk! Ik had verwacht dat het veel minder leuk zou zijn.
Op de camping was het ook erg gezellig. En het toernooi is geweldig gegaan. Mijn
rating was per 1 juli 932 en nu is het na Den Haag en Brunssum 1068! Dit
toernooi heb ik gespeeld als een 1188 speler.
Feroz Amirkhan

DAMSCHAAKBARBECUE 2007
Zondag 26 augustus 2007:
De jaarlijkse barbecue van de dammers en schakers samen werd voor het eerst
op een zondag gehouden. De hieronder geplaatste foto’s spreken boekdelen:

Zie website voor meer foto’s: www.damclubijmuiden.nl.
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BRUNSSUM 2007
Door: Stijn Tuytel
Wel of niet gaan? Gisteren teruggekomen van Salou en morgen begint Brunssum.
Heb eigenlijk wel zin om mee te doen, maar heb ik (lichaam plus portemonnee)
geen rust nodig? Martin haalde me over. Een telefoontje naar Wim en nog geen
24 uur later speelde ik in Brunssum. Tegen Martin.
Die partij ging redelijk gelijk op. Mijn omsingelingskansen in het late middenspel
waren niet voldoende voor de winst. De tweede partij was tegen Rudy Claes, de
ex-Belgisch kampioen. Wederom werd lange tijd het evenwicht niet verstoord. Ik
had zelfs het idee tegen een soort spiegelbeeld van mezelf te spelen; veel van
zijn zetten zou ik ook geproduceerd kunnen hebben. Half hierover fantaserend
kwam 32-28! en stond ik weer met beide benen op de vloer. Of in het drijfzand,
want na deze zet ging het snel achteruit. Na (14-20) ((15-20) was misschien
sterker) en 42-37 kwam de volgende stand op het bord.
Net als de zet hiervoor is
(18-23)
verhinderd door
34-29
(18x45)
28-23
(19x28) 33x22
(17x28)
en 44-40.
Aangezien de overige
zetten verloren koos ik voor (20-25).
Echter, ook deze zet is foutief vanwege
28-22!
en
37-31.
Gelukkig zag
behalve ik Claes het ook niet en trok hij
me uit het gevaarlijke zand, waarna de
partij in remise strandde.

Stijn Tuytel

Het toernooi werd gespeeld volgens het
Zwitsers systeem. Na de eerste twee
ronden was iedereen uit zijn op rating
Rudy Claes
gebaseerde beginpoule en konden de
kaarten geschud worden. Ik trof Martin van der Hout, een speler die afgelopen
seizoen tegen me in een openingszetje trapte. Hiermee is hij naar mijn weten de
enige speler die vorig jaar tijdens een competitiewedstrijd tegen mij in een zetje
trapte. Voor mij een memorabel moment. Hij zei het alweer vergeten te zijn. Ik zag
mijn kans schoon en na een uur kon ik met plus één mijn toernooi beginnen.
Waar gedamd wordt, wordt ook geanalyseerd. Internationaal grootmeester en
medekampeerder Andrej Kalmakov was zo vriendelijk onze partijen te bekijken en
aanwijzingen te geven. Het is leerzaam om te zien hoe een speler van zijn kaliber
bepaalde standen aanpakt.
>>
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Maar naast Andrej waren er nog meer fanatieke dammers op de camping. Zo was
de Franse top aanwezig, als voorbereiding op hun nationale kampioenschap,
bestaande uit Laurent Nicault, Patrick Martin en Marc Arendo. Feroz richtte zijn
aandacht op de 36-jarige vrouw van Laurent die er, inderdaad Feroz, niet slecht
uit zag voor haar leeftijd.
Het thema jong-oud kwam meerdere keren in de vakantie terug. Het begon met,
hoe kan het ook anders, Feroz. In de snackbar kwamen Martin, Jan-Maarten,
Feroz en ik twee vrouwen tegen die we rond de twintig schatten. De schok was
groot toen bleek dat we te maken hadden met twee 28-jarige moeders. Dit maakte
het alleen maar interessanter voor Feroz, die het de hele vakantie over Sandy had
en alleen nog maar naar die snackbar terugwilde.
Dat ook 14-jarige meisjes steeds verder naar boven kijken bleek op een van de
vele regenachtige avonden. Jesse en ik zaten onder een boom toen er twee niet
al te oude meisjes toch wel erg aardig en geïnteresseerd deden. Hoewel het echt
zo’n eerste-zoenplek was, beproefden de dames na enige tijd hun geluk toch
elders.
Jong-oud deed zich ook, zij het in mindere mate, voor bij Jurgen Tholel. De
fanatieke maar vooral sympathieke Surinamer vroeg de eerste avond of ik
meeging naar een beach party in Brunssum, om even later rond middernacht met
slippers en al in het zand te staan. Dat op zich was al gaaf. Ook Jurgen (30,
getrouwd en twee kinderen) was in zijn element en ging tot mijn grote verbazing
telefoonnummers regelen van dames van mijn leeftijd. In die positie nog zo met
vrouwen omgaan, de grote vraag hoe een volwassen Feroz eruitziet, was meteen
beantwoord.
Stijn Tuytel

De vierde ronde had ik een prettige
tegenstander getroffen in Marc Arendo.
Op de camping analyseerden we nog
wel eens onze partijen. Hieruit kwam
naar voren dat hij gedurfd speelt en het
krachtsverschil tussen ons gering is. In
het diagram hiernaast zijn 49-44 en
37-31 verboden door het offer (23-29)
met daarna (13-18). Op 49-43 pak ik
de dam met (24-29) en op 41-36
komt (12-18), waarna 14 naar 25 loopt
en wit vervelende beslissingen moet
nemen. Aangezien op
27-22
het
dammetje met (21-27), (23-29)
en
Marc Arendo
(12-18) volgt en hij in
tijdnood een beslissing moest maken, had ik enigszins vertrouwen in een goede
afloop. Marc gooide het nu over de combinatieve boeg en na het verrassende
34-29! 28-23 en 27-22 26x10 werden de punten gedeeld.
>>
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De ronde erop mocht ik tegen de aspirant Jesse van Beek. Toen ik tegen Marc
speelde zette de jeugdspeler een fantastische pot neer. Al snel bleek dat hij dit
kunstje niet kon herhalen, waarna het steeds harder bergafwaarts ging en hij
helemaal onder aan de berg opgaf. Vooral over de manier waarop hij naar
beneden ging was ik tevreden.
Deze eerste partijen was mijn spel redelijk goed. Voor het eerst had ik het idee
dat de grove miskleunen eruit waren en dat met gedegen spel zelfs de sterkere
spelers het lastig konden krijgen. Na de partij tegen internationaal grootmeester
Pieter Rozenboom (1056) stond ik weer met beide benen op de vloer.
In mijn toen nog euforische stemming
Pieter Rozenboom
speelde ik 30-25. Na het gespeelde en
gedwongen ( 4- 9) was het plan
35-30. Nu mag (20-24) niet vanwege
33-29. Op (13-19) komt eerst 30-25
en daarna
33-29.
Aangezien op
(20-25) schijfwinst volgt met 37-32-28
is ( 3- 9) gedwongen, waarop zwart na
(30-25) en ( 9-14) achter de feiten
aanloopt. Met schijf 35 bijna in de hand
viel mijn blik op de ruil met (22-28) en
(20-24).
En
houthakker
Pieter
kennende was dit zeker het verloop
geweest. Na 43-39 kwam hij nog wel
Stijn Tuytel
in het nadeel, maar na een onhandige
zet van mijn kant moest er in remise worden berust. Dat was toch wel heel erg
jammer. Nu stond de sterkere Bert Woolschot op het programma, waardoor +3
een stuk verder weg was. Toch deed de mogelijkheid zich voor op een punt
waarvan ik wist dat dit hét moment was.
Bert Woolschot

Na 37-32 (11-16) en slaan moest er
toch iets in zitten!? Ik kwam na de ruil
tot 30-24 (op 42-37 komt (17-21)!),
waarna 24-19 en 33-28 dreigt. Maar
omdat na het gespeelde ( 9-13) 33-29
(het Kelleroffer) 38-33 (34-39)* en
(27-32) de overgebleven stand minder
goed was dan berekend kwam
42-38x38, waarna we al snel tot remise
besloten.

>>

Stijn Tuytel
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Jesse, die net van Erik van de Weerdhof had gewonnen en zo blij als een kind
was, gaf aan hoe een werkelijk prachtige winst kon worden bereikt. Oordeelt u
zelf. Na 37-32 (11-16) volgt 44-39. Nu dreigt 33-28 met na (23-28)* 39-34!
en 49-44!! (zie diagram).
Bert Woolschot
Het offer had ik gezien, maar alleen
met het tegenvallende
42-37
als
vervolg.
Zwart heeft nu twee mogelijkheden. Op
(19-23-28) komt 34-29, waarna wit
gewoon twee keer achter 27 loopt en
zwart zijn voorpost verliest. De tweede
variant laat zwarts sterkste verweer
zien; ( 2- 7) 44x33 ( 7-11) en nu het
verrassende 42-37!
Bert Woolschot

Stijn Tuytel

Stijn Tuytel
Het o zo gewilde (22-28) verliest door
slaan met 31 en daarna simpel 30-25.
Het gedwongen (19-23) levert zwart
ook nul punten op na 37-32 (11-16)
en na het slaan het dubbeloffer met
34-29!! en 48-42. Met twee schijven
minder dreigt wit met 33-28 met
doorbraak. Aangezien
(17-21)
en
27-32 niks voorstellen moet (22-28).
Na 33x11 (12-17) 11x22 en (27x18)
is de stand gelijk, maar bouwt wit de
formatie 21, 26, 27 en 32 op en
(21-17x17) dodelijk is voor zwart.

Een winstforcing van maarliefst twintig zetten diep! Andrej en Jean-Marc Ndjofang
waren er ook van onder de indruk. Ik baalde enerzijds als een stekker niet naar
49-44 te hebben gekeken na het offer, maar anderzijds kwam er ook een,
overheersend, warmer gevoel naar boven.

>>
-42-

Patrick (een Maître National) speelde
de gehele partij sterk. Na 27-21 zette
hij met een mooi offer de kroon op zijn
partij met (18-22)! (22-28)! 32-27*
(14-19) 35-30 en ( 9-14). Nu is 28-33
een serieus probleem. Het voorbereide
dubbeloffer met 12- 7 27-22 en 39-33
was net niet genoeg voor remise.

Patrick Martin

Misschien dat de verliespartij door de
dropping kwam van de vorige avond,
misschien ook niet. Met +1 en slechts
een ronde te gaan behoorde een mooie
eindklassering tot de onmogelijkheden.

Stijn Tuytel

Hoewel de nederlaag meer dan terecht was deed het pijn. Pijn die maar op één
manier verzacht kon worden. Martin, Jan-Maarten, Jurgen en ik vertrokken die
avond naar de Koempelclub in Brunssum. Ondanks de dansmoves van Jurgen
was het Martin die het vrouwelijk schoon toegeworpen kreeg. Even later
vertrokken we naar een gezellig rockcafé met pooltafel om net voor sluitingstijd
naar de Koempelclub terug te keren om de muntjes snel op te maken. Gevolg was
dat het uur lopen terug een stuk sneller ging dan heen.
Vanwege de vroege aanvang van de laatste ronde stroomde de alcohol nog
dunnetjes door mijn lichaam, hetgeen geen averechts effect had. Tegen Gerard
Zijlema, die er net als Pieter om bekend staat graag met een grote bijl over het
bord te gaan, kwam verrassend genoeg een spannende stand op het bord.
Stijn Tuytel

Hier hoopte ik op 49-43, waarna de
dam met (14-20) (24-29) (26-31) en
(13-18) zou volgen. Wit speelde echter
34-29. Nu kan zwart het beste verder
omsingelen, maar ik koos voor (15-20).
Wit staat nu goed, maar het luistert
allemaal akelig nauw. De hoeveelheid
keus is overweldigend en dan gaat het
vaak fout voor zwakkere spelers, zo
ook mijn opponent. Hij besloot een
combinatie te nemen onder het motto
‘eerst een schijf weggeven en dan zien
we wel verder’.

Gerard Zijlema
>>
-43-

Met een schijf minder moet het
geplande 31-27 wel, omdat op 41-36
(21-27)
komt met
(28-32)
als
dodelijke dreiging. De verrassende
remise in de stand is slaan naar 13
(het was mij ook ontgaan). Na (12-18),
(16x 7) en (28x19) mag 31-36 niet
vanwege de damcombinatie met
39-33! en 37-31!, waarna een lang
eindspel in het verschiet lag en de
prijsuitreiking allicht nog langer op zich
liet wachten. Mijn tegenstander had hier
geen zin in en sloeg naar 11 met
daarna
35-30,
waarop het offer
(20-24) en de achterloop (31-36)
genoeg was voor de hand.

Stijn Tuytel

Gerard Zijlema

De verrassing van de laatste ronde was Jesse die Ndjofang op remise hield. Waar
de Kameroenees bij winst de grootste beker in ontvangst mocht nemen belandde
hij nu op een teleurstellende vijfde plaats. Slechts zeven plaatsen boven Jesse,
die zich uit een diep dal wist te vechten en als beste DCIJ-er eindigde. Ook Feroz
kan terugkijken op een goed toernooi. Met een overtuigend spel behaalde hij een
+2 score en bewees hij een aanwinst voor het eerste team te zijn.
Uiteindelijk was mijn +2 goed voor de 19e plaats. Zoiets had ik van tevoren ook
verwacht. Het was jammer dat er geen toppers zoals Andrej, Ron Heusdens en
Ndjofang op het menu stonden. Maar ja, dan moest er ook maar beter worden
gepresteerd. Al met al een toernooi waarin ik met name op strategisch gebied
veel heb geleerd. De analyses met Jesse en Andrej hebben hier in belangrijke
mate aan bijgedragen. In ieder geval was dit een goede voorbereiding op een
nieuw seizoen met het eerste. En volgens mij ben ik niet de enige DCIJ-er die er
zo over denkt. Ik kan eenieder aanraden, of nu het dammen of juist de
gezelligheid hoog in het vaandel staat, met dit zomertoernooi mee te doen.
Stijn Tuytel
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SUPPORTERS
Een damclub moet het niet hebben van een grote belangstelling. Tenminste,
wanneer één van de tientallen in een thuiswedstrijd om de punten knokt. Veelal
blijft het akelig stil en ook na afloop wordt er niet gedronken, gezopen en gelald
door schare supporters die daarna als ‘Hooligans’ IJmuiden intrekken om het één
en ander te verbouwen. Dat past niet bij het nobele damspel. Hoogstens zien we
in de speelzaal enkele grijze eminenties die van tijd tot tijd haastig sloffend de
barruimte opzoeken om een stand van een van de spelers deskundig onder de
loep te nemen. Maar voor de rest is het rustig en zo hoort het ook.
Ik kom hier op omdat we in de tachtiger jaren niet alleen over een fantastisch
tiental beschikte maar tevens over een supporter die de ontwikkelingen van
D.C.IJ. op de voet volgde. Hoewel hij in de analysezaal zelden een bord pakte liet
hij zich niet onbetuigd in zijn commentaar. “Sijbrands staat niet best en zal
tevreden moeten zijn met een nipte remise” hield hij me op een keer voor. En
Adriaan Masteling, dat was de man, sprak met enig gezag. Hij was zelf namelijk
ook al eens, in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog, met een tiental kampioen
van Nederland geweest. Weliswaar in de Rooms-katholieke bond, maar toch. Het
was in de tijd dat gelijkgestemden, nog strikt gescheiden, sport, zang, toneel,
gymnastiek, schaken en dammen bedreven.
In de tijd dat Masteling ons als supporter nauwgezet volgde was hij al dik in de
zeventig. Een pittig ventje voor zijn leeftijd. Hij zelf weet zijn goede conditie aan
twee zaken t.w.; de wandelsport en het vrijgezellenbestaan. Het één had veel zo
niet alles te maken met het ander. “Door de sport bleef er geen tijd over voor de
veeleisende vrouwtjes”, zo vertelde hij een keer. “Want de wandelsport vereiste
nu eenmaal een gedegen training en navenante leefwijze”, aldus Masteling. En
dat hij zijn wandelsport serieus nam bleek wel uit het feit dat hij de Nijmeegse
Vierdaagse zo´n veertig keer uitliep.
Masteling had altijd wandelschoenen aan. Van die zware kisten waar degenen die
in militaire dienst gezeten hebben tot grote ergernis mee rondgebanjerd hebben.
Daarnaast torste hij altijd een rugzak mee waarin het nodige proviand zat. Een
paar bruine broodjes, een flesje melk, een appel en een paar worteltjes. Hij had
twee damclubs die hij bij thuiswedstrijden een bezoek bracht. Naast D.C.IJ. was
hij ook regelmatig aanwezig bij het Amsterdamse VAD.
Ik kwam hem regelmatig tegen als toeschouwer bij Telstar. Ook dat wisselde hij af
met de thuiswedstrijden van F.C. Haarlem. Dan had hij naast de eeuwige rugzak
nog een attribuut dat hij meezeulde. Een stoof. Want Masteling was een kleine
man die amper de 1.65 m haalde. Als hij dan op de staantribune plaatsnam stond
hij boven op de stoof en keek zo over de hoofden van de andere toeschouwers.
>>
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Want enige slimheid kon deze Haarlemmer niet ontzegd worden. Aan het einde
van een bondswedstrijd stapte hij steevast op mij af en feliciteerde me met het
resultaat van het tiental. “Maar ik heb toch helemaal niet meegedaan”, zei ik dan.
“Nee, dat niet, maar u bent wel de coach van die knapen en het is een helse klus
om tien individualisten tot een team te smeden. Daar weet ik alles van”.
Hij draaide zich om en maakte aanstalten om de speelzaal te verlaten. “Oh ja nog
even dit, u moet die Cisca Butter in het tiental invoegen, dat is een vechtster die
jullie goed kunnen gebruiken. Want als het ergens aan scheelt bij jullie is het
vechtlust meneer”. Met een paar stappen verdween hij door de deur. Ik wilde hem
nog zeggen dat Cisca geen lid meer was van D.C.IJ., maar hij was al weg.
Jan Apeldoorn

AUTOMOBIELBEDRIJF

BROCAR B.V.

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

VEEL SCHERP GEPRIJSDE
OCCASIONS OP VOORRAAD

Onderhoud & reparatie alle merken
APK keuringen
Diesel roetmeting

ook voor alle autoschades
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KEES PIPPEL ONGENAAKBAAR IN
KERST DE JONG-TOERNOOI
Traditiegetrouw begint ons damseizoen met het Kerst de Jong-toernooi. Een
enorme bokaal, ooit door de legendarische oud-voorzitter Kerst de Jong
beschikbaar gesteld, is de inzet. Vierentwintig deelnemers, door wedstrijdleider
Martin van Dijk ingedeeld in een drietal klassen, vochten een felle strijd uit waarbij
elke speler slechts over een bedenktijd van vijf minuten beschikte. Dergelijke
partijen leveren vaak sensationele en onverwachte uitslagen op. Prachtige,
diepverborgen combinaties wisselen zich met regelmaat af met grove fouten,
blunders en kloknederlagen. Toch gaat er een grote charme uit van het spelen
van vluggertjes. In normale wedstrijden hebben de spelers uren ter beschikking
om een goede partij af te werken. Diepe berekeningen, listige combinaties,
lokzetten, offers en theoretische varianten zijn enkele van de wapenen waarover
de speler beschikt. Alleen in tijdnood moet er snel gehandeld worden. Om in deze
fase koelbloedig te blijven en de juiste zetten uit te voeren is een kwaliteit apart.
Mede daardoor is het spelen van vluggertjes een uitstekende training. Men moet
snel en goed beslissen.
In poule A toonde Kees Pippel zich ongenaakbaar. Van de zeven ontmoetingen
won hij er zes en hij moest slechts één remise toestaan. Met drie punten minder
legde Stijn Tuytel beslag op de tweede plaats en derde werd de jeugdige
nieuwkomer Casper Remeijer met vijf punten. Hij moest die plaats overigens
delen met Willem Winter en Jesse Bos.

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

POULE A
Kees Pippel
Stijn Tuytel
Casper Remeijer
Jesse Bos
Wim Winter
Martin van Dijk
Hans Vermeulen
Feroz Amirkhan

1 2
2
0
0 2
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0

3 4 5 6
2 2 2 1
0 2 2 2
2 0 0
0
2 2
2 0
2
2 0 0
0 0 0 2
0 0 0 0

7
2
2
2
2
2
0
0

8
2
2
2
2
2
2
2

TOT
13
10
8
8
8
5
4
0

GEM
1,86
1,43
1,14
1,14
1,14
0,71
0,57
0

In de B-poule vielen de meest verrassende uitslagen. Winnaar Joop Wind won
weliswaar vijf partijen, maar daar stonden twee nederlagen tegenover. Ook Koos
de Vries, de tweede aankomende in deze poule ontkwam niet aan onverwachte
nederlagen. In deze klasse viel het resultaat van Jan-Maarten Koorn op. En dan in
positieve zin. Samen met gerenommeerde dammers als Jacqueline Schouten en
Marcel Kosters deelde hij de derde plaats.
>>
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

POULE B
Joop Wind
Koos de Vries
Jacqueline Schouten
Jan-Maarten Koorn
Marcel Kosters
Cees van der Vlis
Paul Smit
Conall Sleutel

1 2
0
2
2 0
0 1
0 0
0 2
0 2
0 1

3 4 5 6
0 2 2 2
2 1 2 0
2 0 1
0
2 2
2 0
1
1 0 1
2 0 0 0
0 2 0 2

7
2
0
0
2
2
2

8
2
1
2
0
2
0
2

0

TOT
10
8
7
7
7
6
6
5

GEM
1,43
1,14
1
1
1
0,86
0,86
0,71

De revelatie van het Kerst de Jong toernooi werd de 14-jarige Rosa Vermeulen.
Met goed spel won ze zes potjes en rekende daarbij af met haar directe
concurrenten. Alleen tegen de immer gevaarlijke Henk von Grumbkow moest zij
een nederlaag incasseren. Rosa Vermeulen komt uit het Noord-Hollandse dorp
Den Ilp. Daar leerde zij de eerste beginselen van het damspel. Haar vader, zelf
een zeer verdienstelijke hoofdklasser, was daarbij haar steun en toeverlaat. Voor
het komende seizoen gaat ze DCIJ vertegenwoordigen in de bondscompetitie. Zij
komt dan uit in het tweede tiental. Zoals het er bij de eerste kennismaking uitzag,
is zij een versterking en kan de damclub nog veel plezier beleven aan de
nieuwelinge.

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

POULE C
Rosa Vermeulen
Jan Apeldoorn
Leo Binkhorst
Henk von Grumbkow
Piet Kok
Rick Hartman
Berrie Bottelier
Nicole Schouten

1 2
2
0
0 1
2 0
0 1
0 0
0 0
0 0

3 4 5 6
2 0 2 2
1 2 1 2
2 1 2
0
1 1
1 1
1
0 1 1
0 0 1 1
0 0 0 0

7
2
2
2
2
1
1

8
2
2
2
2
2
2
2

0

TOT
12
10
10
8
7
5
4
0

GEM
1,71
1,43
1,43
1,14
1
0,71
0,57
0

De definitieve uitslag van het Kerst de Jong-toernooi luidt:
1.
2.
3.

Kees Pippel
Rosa Vermeulen
Joop Wind

(gem. 1.88)
(gem. 1.71)
(gem. 1.43)

Jan Apeldoorn
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RATING EN TEAMOPSTELLING
DCIJ 1 EN DCIJ 2 SEIZOEN 2007-2008
Pl.
Land.
1565
219
277
462
98
419
293
759
831
307

Spelers DCIJ 1

Rating

Feroz Amirkhan
Jesse Bos
Martin van Dijk
Marcel Kosters
Kees Pippel
Casper Remeijer
Stijn Tuytel(c)
Cees van der Vlis
Harry van der Vossen
Wim Winter

932
1272
1245
1172
1353
1193
1236
1096
1078
1231

Stijn Tuytel
(stijntuytel@hotmail.com)
is de nieuwe teamcaptain van DCIJ 1

Pl.
Land.
711
1328
1423
-

Pl.
Land.
787
836
1839
1181
1226
520

Spelers DCIJ 2
Bram van Bakel
Jan-Maarten Koorn
Peter Pippel
Arjan van Roode
Jacqueline Schouten(c)
Nicole Schouten
Conall Sleutel
Paul Smit
Daniël de Vreugd
Koos de Vries
Rosa Vermeulen (res.)
Joop Wind (res.)

Rating
846
903
1089
1077
874
705
1007
1044
997
1157

Jacqueline Schouten
(penningmeester@damclubijmuiden.nl)
is wederom captain van DCIJ 2

Spelers met rating Rating
Jack van Buuren
Ron Tielrooij
Leo Binkhorst
Jan Apeldoorn
Cees van der Steen
Piet Kok
Kees van Nie
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1127
1106
1027
979
977
962
635

DCIJ VERLIEST NIPT IN
OEFENDUEL TEGEN RDC
Op zaterdag 25 augustus, een krappe maand voor de start van de nieuwe
bondscompetitie, heeft DCIJ in Rijnsburg een oefenduel gespeeld tegen RDC.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat ook Den Haag en SNA deel zouden
nemen, maar deze teams bleken niet in staat te zijn om een team op de been te
brengen. Ook DCIJ kende wat personele problemen. Hierdoor werd er door een
zeer jong team, bestaande uit vier spelers van DCIJ 1, vijf spelers van DCIJ 2 en
Hans Vermeulen, voorzitter van de PNHDB en vader van Rosa, naar Rijnsburg
afgereisd.
Hoewel RDC zeven basisspelers opstelde, kwam DCIJ nog dichtbij een gelijkspel.
DCIJ kwam zelfs snel op voorsprong, doordat nieuwe teamcaptain Stijn Tuytel al
in de opening zijn tegenstander onder druk zette en een schijf won. Rosa
Vermeulen, die onlangs in Sint Petersburg aan het EK aspirantenmeisjes
meedeed en eerste reserve voor DCIJ 2 is, werd in een flankpartij verrast door
een combinatie en kon de partij niet meer redden. Feroz Amirkhan, die in
Brunssum de sterren van de hemel speelde, kwam weer met beide benen op de
grond, nadat hij in de opening na een zwakke zet werd weggespeeld door Richard
Kromhout.
Jan-Maarten Koorn bracht de stand weer in evenwicht, nadat hij een eenvoudige
doorbraak mocht nemen. Vervolgens moest Cees van der Vlis, die een
bestorming van zijn lange vleugel niet meer tegen kon houden, een dam toestaan.
Hierna was het pleit snel beslecht. Conall Sleutel vergat zijn lange vleugel te
ontwikkelen en moest een schijf offeren, maar behaalde nog wel een eindspel.
Een nederlaag was echter niet meer af te wenden.
Peter Pippel had de mogelijkheid om DCIJ weer terug in de wedstrijd te brengen.
Hij kwam een schijf voor, maar kon in het eindspel de winst niet vinden.
Vervolgens wist Arjen de Mooij met een overwinning op gastspeler Hans
Vermeulen de overwinning voor RDC binnen te halen. De overwinningen van
Martin van Dijk en Bram van Bakel zorgden er nog voor dat DCIJ een knappe
eindscore op het scorebord bracht. Martin was tegen kopman Cor van Dusseldorp
in een nadelige hekstelling beland. De stand sloeg om toen Van Dusseldorp
foutief naar de rand ging en Martin het centrum kon pakken en een schijf won.
Bram leek aanvankelijk een sterke centrumstand opgebouwd te hebben, maar
door een onnauwkeurigheid kon zijn tegenstandster de stand klassiek maken.
Nadat zij een remiseruil miste wist Bram alsnog toe te slaan.
De gedetailleerde uitslagen zijn als volgt:
>>
-50-

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

RDC
Cor van Dusseldorp (1405)
Richard Meijer (1286)
Richard Kromhout (1306)
Arjen de Mooij (1308)
Frerik Andriessen (1190)
Erik-Jan van Reenen (1217)
Eric Hogewoning (1122)
Gera Hol (963)
Matthijs Ravensbergen (609)
Kees Majoor (854)

-

IJmuiden
Martin van Dijk (1245)
Stijn Tuytel (1236)
Feroz Amirkhan (932)
Hans Vermeulen (1169)
Cees van der Vlis (1096)
Conall Sleutel (705)
Rosa Vermeulen (-)
Bram van Bakel (-)
Peter Pippel (903)
Jan-Maarten Koorn (846)

002222201011 -

2
2
0
0
0
0
0
2
1
2
9

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

Martin van Dijk

AGENDA SCHAAKVERENIGING KIJK UIT
za 15-09-2007 1e ronde Z.S.C. Saende 2

-

Kijk Uit 1

za 06-10-2007 2e ronde Kijk Uit 1

-

De Waagtoren 3

e

za 10-11-2007 3 ronde Aartswoud 1
za 24-11-2007 4e ronde Kijk Uit 1

Kijk Uit 1
- S.V. De Wijker Toren 2

za 15-12-2007 5e ronde De Uil 1
Kijk Uit 1
vr 28-12-2007
Snelschaakkampioenschap van Kijk Uit
vr 11-01-2008

Corus Chess Tournament t/m 27 januari 2008
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za 09-02-2008 6e ronde Kijk Uit 1
Het Witte Paard 1
zo ?? Schoolschaakkampioenschap 2008 voor basisscholen
za 08-03-2008 7e ronde S.C. Aalsmeer 1 Kijk Uit 1
vr 21-03-2008
Paaseieren-schaak-damtoernooi
za 29-03-2008 8e ronde Kijk Uit 1
Santpoort 1
za 19-04-2008 9e ronde De Waagtoren 2

-

Kijk Uit 1

AGENDA DAMCLUB IJMUIDEN
za 15 september
za 22 september
za 29 september
za

6 oktober

-

DCIJ 1
DCIJ 2

-

DCIJ 1
DCIJ 2

-

Univé CTD
DVSB 3

-

DCIJ 1
DCIJ 2

2007 NK aspirantenteams
DCIJ 1
DCIJ 2
2007 Van der Wiele Jeugdtoernooi
Witte van Moort 2
2007 Vierde ronde NC
WSDV 2

za 13 oktober

2007 Derde ronde NC

zo 14 oktober
za 27 oktober
wo

Hoogeveen
HDC Haarlem
2007 ENECO Damtoernooi Beverwijk
Apeldoorn
2007 Tweede ronde NC
BDV Bennekom
2007 Eerste ronde NC

7 november

za 10 november
zo 18 november
za 24 november
za

1 december

za

8 december

2007 Schooldamtoernooi Gemeente Velsen voor basisscholen
DCIJ 1
2007 Vijfde ronde NC
DCIJ 2
2007 Van der Wiele Jeugdtoernooi (Noord-Holland Jeugdcup)
Nijverdal
2007 Zesde ronde NC
Harderwijk 2
-

zo
9 december
zo 30 december

2007 NK welpen- en aspirantenteams
DCIJ 1
2007 Zevende ronde NC
DCIJ 2
2007 Van der Wiele Jeugdtoernooi
2007 OUDEJAARSTOERNOOI DCIJ

za 12 januari

2008 Achtste ronde NC

Franeker/Visser
Zaanstreek 2
DCIJ 1
DCIJ 2

-

Hiltex 2
Hiltex 3

-

DCIJ 1
DCIJ 2
Het Noorden
WSDV 3

zo 27 januari

DES Lunteren 1
DES Lunteren 2
DCIJ 1
2008 Negende ronde NC
DCIJ 2
2008 Van der Wiele Jeugdtoernooi

za

2008 Tiende ronde NC

DCIJ 1
DCIJ 2
- Bart Smit Edam/Volendam
SNA 2

zo 24 februari

Huizum
Zenderstad
DCIJ 1
2008 Elfde ronde NC
DCIJ 2
2008 Van der Wiele Jeugdtoernooi

vr 21 maart

2008 PAASDAMSCHAAKTOERNOOI 2008

vr 30 Mei

2008 ALGEMENE LEDENVERGADERING DAMCLUB IJMUIDEN

za 26 januari

9 februari

za 23 februari

In de volgende IJ’dammer:

Het dossier Brunssum door Jesse Bos
Op een Winteravond door Wim Winter

Het verschijnen van de volgende IJ’dammer is 16 november 2007.
Kopij kunt u inleveren bij tot en met vrijdag 9 november (liefst eerder) bij:
Jack van Buuren
E-mailen heeft de voorkeur!
Stuur deze over de elektronische snelweg aan dit adres:

ijdammer@damclubijmuiden.nl
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