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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
Ik mis meneer Hühl de laatste tijd. Zijn plekje wordt niet meer bezet en niemand
durft er ook te gaan zitten. Snel terugkomen meneer Hühl. De clubavond is niet
wat ie wezen moet, als u er niet bent.
De onderlinge wordt trouwens steeds beter bezocht. Een volle zaal is geen
uitzondering meer en dat is precies het doel waarnaar wij streven. Een volle bak
op de clubavond en een goede baromzet, want dat is ook nodig. Op
woensdagmiddag hield Cees van der Vlis de zaal open voor de schakers. Het
Noord-Hollands kampioenschap veteranen werd er gespeeld en volgens Cees
was het heel gezellig.
Ik had het boekje van de nationale competitie er eens op nagekeken en was tot
de conclusie gekomen dat we in de laatste wedstrijd van Bart Smit met Sijbrands
in de gelederen zouden winnen en kampioen bleken te zijn geworden. Daar geloof
ik zelf nu ook niet meer in. Maar Casper en Feroz gaan scoren. U zult het zien.
Laten we in elk geval proberen toch zo hoog mogelijk te eindigen. Eigenlijk
hadden we nog geen wedstrijd hoeven te verliezen.
Ons aspirantenteam is inmiddels doorgedrongen tot de finale van het Nederlands
kampioenschap door de halve finales te winnen en gaat ook de finale gewoon
winnen. De welpen gaan op deze zelfde dag ook de finale winnen, maar dan
ergens anders. Op 1 december gaan we dus met z’n allen mee en een feestje
vieren met de welpen of de aspiranten of misschien met beide. Oude tijden
herleven. Let op mijn woorden. Is het niet nu, dan toch morgen. Laatst was ik op
bezoek bij een oude IJmuidenaar en die vertelde mij, dat in de tijd dat
Stormvogels betaald voetbal speelde, Baris Dukel kampioen van Nederland werd.
Het was in de tweede helft en de speaker was heilig, daar kwam niemand aan.
Maar toen Dukel kampioen werd, ging de speaker open en het werd omgeroepen.
Een enorm gejuich barstte los op de tribune en het spel viel stil. De spelers
stonden verbaasd om zich heen te kijken. “Ik zal het nooit vergeten”, zei deze
oude IJmuidenaar. Stormvogels is terug in het betaalde voetbal en wij komen
terug in de hoogste klasse.
Inmiddels beginnen de jonge ‘gassies’ volop mee te draaien in het tweede en zo
hoort het ook. Rick heeft op 10-jarige leeftijd zijn eerste punten in het tweede
binnengesleept en dat heeft in IJmuiden volgens mij nog nooit iemand op zo’n
jonge leeftijd gepresteerd. En dat allemaal natuurlijk dankzij onze geoliede
jeugdopleiding. Vince en Berrie hebben inmiddels ook meegedaan met het
tweede. Dat gaat allemaal prima dus. Het bestuur heeft wat acties gestart om
meer rust in het tweede te brengen. Iedereen zal daar ondertussen wel van op de
hoogte zijn.
>>
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Op 7 november is weer het scholentoernooi gehouden en de winnaar is Kompas
Oost geworden met Rick, Jelmer en Dana in de gelederen. Nieuwe jeugdleden
stromen weer toe en nu is het natuurlijk zaak om de nieuwe leden vast te houden.
We doen ons best en vragen iedereen om begrip voor de onrust de komende
weken. De jeugd moet wennen aan ons en dat kost tijd. En verder vraag ik de
leden om vooral in de uren dat de jeugd aanwezig is ook bij de bar niet te roken.
De jeugd heeft daar last van en het maakt geen goede indruk naar de ouders toe.
Ook het Nico van der Wiele jeugddamtoernooi draait al weer een keer per maand
op de zondagmorgen. Het is er altijd heel gezellig. Zaterdag spelen we voor het
eerste en de dag er op gaan we lekker analyseren met een bakkie koffie van onze
Cees. Gelukkig winnen we al onze thuiswedstrijden, dus de stemming is vrolijk.
Het oliebollentoernooi wordt dit jaar op zondag gehouden. De reden was dat op
zaterdag de klaverjasvereniging de zaal bezet hield. Jesse is dit jaar
toernooidirecteur en hopelijk wordt het net zo gezellig als altijd. Zelf doe ik mijn
uiterste best om in die periode over mijn winterdip te komen. Even genieten van
het zonnetje en als ik terugkom beginnen de dagen weer te lengen. Dan kan ik er
weer tegen tot de lente komt.
Oud-voorzitter Anton Blok is overleden en op de club hebben we er aandacht aan
besteed. In de jaren na Baris Dukel was Anton heel actief onder meer als
voorzitter, maar ook in andere bestuursfuncties. Op latere leeftijd kon hij wegens
lichamelijke beperkingen ons clubhuis helaas niet meer bezoeken. Moge hij
rusten in vrede.
Wim Winter

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

-4-

DCIJ-ER VAN DE MAAND
Naam:
Geboren:
Woonplaats:
Werk/studie:

Rosa Vermeulen
dinsdag 13 april 1993
Den Ilp
VWO3

Andere sporten/hobby's:
Andere damclub(s):

Atletiek en schaatsen
Ons Genoegen Den Ilp

Lid van D.C.IJ. sinds:

juli 2007

Hoe ben je met dammen in aanraking gekomen? Mijn vader zit ook op dammen
en toen ging ik ook dammen
Positieve punten van DCIJ:
Negatieve punten DCIJ/wat zou er nog beter kunnen?

Gezellige club
De verwarming

Wat vind je het leukst aan dammen?
Combinaties, ook als een tegenstander
er één uithaalt, want verliezen vind ik niet erg, maar winnen is ook leuk
Mooiste partij:
Tegen Ton Sijbrands
Lastigste tegenstander: Mijn vader (nog nooit verslagen), maar dat komt nog wel
Sterkste dampunt:
Diep rekenen, ik heb eigenlijk geen idee
Zwakste dampunt: Het afmaken van een partij en mijn concentratie erbij houden
Beste damprestatie:

Het EK behalen

Favoriete tv-programma:
Favoriete film:
Favoriete gerecht:

Ik heb amper tijd om tv te kijken vanwege school,
maar ik heb ook geen favoriet tv-programma
Ik vind Big Momma heel leuk,
maar Pirates of the Caribbean heel spannend
Hartige taart met broccoli en zalm

Over welke speler van de club zou je in de volgende IJ’dammer wat
meer te weten willen komen?
Degene die hier al het langst damt

Rosa, bedankt voor dit interview!
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UIT DE ONDERLINGE
Willem Winter en Cees van der Steen
Wim Winter
maakten er een waar spektakel van in
hun treffen. Willem speelde hier:
21. .. - .. 10-15 Hij zag dat (12-18)
niet speelbaar was door de damzet
32-27
(21x32) 38x27
(23x21)
en 34x 1
Cees had zich in kunnen laten met de
volgende variant.
48-42
(21-26)
42-37
(16-21) 46-41
met
schijfoffer (21-27) (verplicht) en wit
wint een schijf.
Wanneer Wim niet wil offeren met
(21-27) maar ( 5-10) speelt dan volgt:
Cees van der Steen
36-31
zet (12-18) is nog steeds
verhinderd. (21-27) 32x21
(23x32) 37x28
(26x46) 34x23
(17x26)
22-18
(13x22) 28x 6
(19x28) 30x19
(14x23) 25x 3 en na b.v.
.. - ..
(28-32) 38x27
(10-14)
3x25
(15-20) 25x32
(46x10)
5- 1 kan Willem met zijn pies naar de dokter.
22. 47-41 21-26 23. 41-37 Ook nu kwam 48-42 (16-21) en 42-37 sterk
in aanmerking om dezelfde reden als eerder aangegeven.
23. .. - .. 16-21
Wit beschikt nog steeds over de beste papieren. Dan moet hij bijv. spelen
48-42 ( 5-10AB)
36-31
(11-16) 22x11
(12-17) 11x22
(21-27)
32x21
(23x41) 34x23
(16x29) 46x37
en de stand is in materieel
opzicht gelijk, maar zwart zal nog een weg moeten zoeken om zijn lange vleugel
te ontwikkelen.
A Op (12-18) volgt
32-27
(21x41) 46x37
(23x41) 34x01
(17x28)
36x47 en wit gaat winnen.
B Op (11-16) volgt
22x11
(21-27) 32x21
(23x41) 46x37
(26x 6)
34x23
(19x28) 30x10
( 5x14) 33x22
en zwart staat nu een blokje
achter. De volgende interessante mogelijkheid kan nog volgen met:
(16-21)
39-33
(12-18) 40-34
(18x27)
37-31
(07-12) 31x22
(12-18)
33-29
(18x27)
38-32
(27x47)
34-30
(47x24) 30x10
(15x04)
en 25x12. Dit had Cees toch wel kunnen zien aankomen. Niet waar Cees?
Maar Cees deed het anders en verloste Willem uit zijn lijden. Onze voorzitter
speelt altijd onder het motto: “Wat ik niet zie, zie jij ook niet”.
24. 37-31 26x37 25. 32x41 23x32 26. 38x16 29x38 27. 43x32 17x37
28. 41x32 24-29 29. 34x23 19x37
en er stond nog weinig in de weg voor de voorzitter om de winst veilig te stellen.
>>
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Cees van der Steen

Attention, Achtung, look-out, opgelet.
Al weer enige tijd speelt Cees van der
Steen ook op zetjes. Dat is niet de
bedoeling, Cees. Houd jij je nu maar
bezig met je geliefde randspel en stop
subiet met die ongein. Let op, hier
probeert hij de door een ieder zo
gewaardeerde Paul te verschalken.
Cees had snode plannen indien Paul
zou voortzetten met: 34-29? Dan was
hij lelijk de boot in gegaan middels:
.. - ..
(19-23) 28x19
(13x24)
22x 2
(12-17)
2x30 en(25x41).
Paul trapte er natuurlijk niet in.

Paul Smit
Bram, zo liet hij weten, wilde ook wel
eens een potje winnen tegen die ouwe
knarren. Dat valt niet mee, zal hij
ervaren.

In de diagramstand speelde Leo 39-33.
Een andere mogelijkheid is
39-34
(24-29) verpl. 35-30 (dreigt met 30-24)
.. - ..
(14-20) 26-21
(16x18)
30-24
(19x39) 28x19
(13x24)
en 43x21.
Deze afwikkeling was
misschien wel te prevaleren boven de
nu volgende mogelijkheid. Bram kon na
39-33 een voor wit lastig te bestrijden
voorpost plaatsen.
.. - ..
(24-30) 35x24
(19x30)
28x10
(17x39) 43x34
(15x04)
34-29
en Leo moet maar zien hoe hij dit probleem oplost.

Bram van Bakel

Leo Binkhorst
(30-34)

29-23

(34-39)

Hier was plaats ingeruimd voor één of meerdere fragmenten van de partij die
Jesse Bos uitvocht tegen Willem Winter. “Er deed zich een aantal leuke
mogelijkheden voor. Het was een partij met wisselende kansen. Dan stond ik
weer beter en even later Willem. Ik denk dat we allebei zelfs wel gewonnen
hebben gestaan”, aldus Jesse die keurig z’n notatiebiljet overhandigde. Dat Jesse
lekker kan dammen dat weten we intussen wel. Maar om zijn partijen na te spelen
mag je wel over een coderingsomvormer beschikken. Een 1 lijkt op een 8, een 3
op een 7 en een 4 op 4. Kortom, ik kwam er niet uit. Voortaan maar aan Willem
vragen of ik zijn notatiebiljet mag gebruiken.
Dan maar iets uit eigen keuken.

>>
-7-

Al enige tijd vind ik dat Feroz, zeker nu hij in het eerste tiental heeft
plaatsgenomen, van mij moet winnen. Dat wil zeggen, hij moet het spel maken.
We vochten in een leuke wedstrijd fel om de punten.
Feroz Amirkhan

Feroz was bepaald niet in goeden
doen. Anders had hij wel (14-20)
gespeeld.
37. .. - .. 11-17?
38. 30-24 19x39 39. 28x10
Waarschijnlijk kan zwart nog het beste
in schijfverlies berusten middels (18-22)
27x 9
( 3x 5) en 43x34.
39. .. - .. 39-44? 40.
?
Waarom een ? zult u zich afvragen.
Welnu, ik bood hier remise aan. Ik zag
een eindspel met wederzijdse dammen
en een beperkte speeltijd niet zitten.
Feroz ging onmiddellijk akkoord.

Jan Apeldoorn

Maar daar kwam Stijn even langs en
toonde de fraaie winst die voor mij mogelijk was na;
37-31
(26x28)
10- 5
(21x32)
35-30
(25x34)
43-38
(32x43) en 5x26.
Lekker voor je zelfvertrouwen zo’n bezoekje van Stijn.
“Ik moet even goed tellen” zei ik tegen
Feroz voordat ik 35-30 speelde. “Want
(20-24) kost nogal wat rekenwerk voor
een oude man. Met een blik die geen
twijfel herbergde liet hij me weten dat
(20-24) voor zwart altijd een schijf
verliest. “Kan het wat stiller, het is geen
praatje bak hoor” klonk de stem van de
voorzitter.

Feroz Amirkhan

Vindt u het gek dat er op zo’n moment
alles van me gevergd wordt.
(20-24)
27-22
(24x44) 22x 4A
(44-50)
32-28
(23x32) 38x27
(50x31)
Jan Apeldoorn
36x27
(21x32) 37x28
en na
.. - ..
( 8-13)
4x 7 en ( 1x12) is het in materieel opzicht weer gelijk.
Mijn machientje gaf aan:
A 22x24
(12-17) 49x40
(23-28)
32x23
(14-20) 25x14
( 9x18) =.
Willem Winter, onze zo gewaardeerde voorzitter, speelt als in zijn beste jaren.
Bijna iedereen heeft moeite om in de beperkte speeltijd van hem te winnen. Zelfs
een remise staat Willem niet toe.
>>
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Feroz Amirkhan

In de diagramstand speelde wit:
54. 37-31 28-33?
Een fout. Met
.. - ..
(27-32) 38x27
(28-33)
30-24
(09-14)
en nu na
27-21
(16x27) 31x22
(17x28)
36-31
(11-17) 31-27
(17-22)
27x18
en (38-32)
is er geen winst
meer mogelijk. Nu was het snel
gebeurd met de weerstand.
55. 38x29 27-32 56. 30-25 16-21
57. 31-27 32-38 58. 27x07 38x49
En wit wint door overmacht. Jouw tijd
komt nog Feroz!

Wim Winter
Als Piet Kok voor elven klaar is dan
weet je dat er iets gebeurd is. En ja
hoor. Paul had weer eens iets
gevonden waardoor ze beiden snel bij
de stamtafel konden aanschuiven.
“Paul voerde een leuk zetje uit wat
misschien wel iets is voor jouw rubriek”
zei
Piet
en
overhandigde
zijn
notatiebiljet.

Piet Kok

Piet aan zet speelde:
24. .. - .. 17-22? 25. 27x18 13x22
26. 30-24 29x20 27. 37-31 26x28
28. 39-33 28x30 29. 35x 2
en Paul won. Aardig gezien, jochie!
Nicole Schouten

Berrie Bottelier

Paul Smit
Nicole is al een houtje voor gekomen
tegen Berrie. Alle twee wachten ze met
smart op de eerste overwinning dit
seizoen. Nicole dacht waarschijnlijk dat
ze met nog een combinatie het pleit
definitief in haar voordeel kon
beslissen. Er volgde dan ook:
32. .. - .. 25-30 33. 34x25 24-29
34. 33x24 26-31 35. 37x17 11x35
Was dit geheel een lokzet van Berrie?
In ieder geval was hij nu aan de beurt
om een combinatie uit te voeren
middels:
>>
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36. 24-20 15x24 37. 45-40 35x44 38. 43-39 44x33 39. 38x 7
en een diep teleurgestelde Nicole kon de partij natuurlijk niet meer redden.
Martin had al, zo vertelde hij, een jaar
Martin van Dijk
lang geen partij in de onderlinge
verloren. En uitgerekend tegen Willem
verliest hij zijn mooie record.
20. .. - .. 20-24? 21. 29x20 15x24
Als geen ander zal Martin toch wel
weten dat dergelijke acties zeer riskant
zijn.
22. 34-29 23x34
23. 40x20 10-15 En juist deze zet is
bloedlink omdat wit nu naar een zet kan
zoeken die een combinatie herbergt.
Willem vond er natuurlijk een. Niet zo
moeilijk mannen!
24. 33-28 15x24 25. 35-30 24x35
Wim Winter
26. 25-20 14x25 27. 28-22 17x28
28. 38-32 27x38 29. 43x 3
Als Willem zo doorgaat moet er één opstaan om zijn record om zeep te helpen.
Harry van der Vossen

Conall Sleutel

Harry dacht met een hekstelling de
jeugdige ‘coming man’ van D.C.IJ. op
de knieën te krijgen. Maar Harry is in
zwaar weer terechtgekomen. Met zwart
aan zet mag hij niet ( 8-13)
spelen wegens:
29-23
(19x26)
34-30 enz. met schijfwinst.
Op ( 7-11) volgt 34-30
(25x23)
33-28
enz. met schijfwinst.
Wel speelbaar is;
( 9-13)
34-30
(25x23)
32-28
(23x32)
38x 9
( 8-13)
9x18 en (12x23)
Harry speelde:
2. 31-27 22x31
4. 38-32 37x28

1. .. - .. 12-18?
3. 29-23 19x37
5. 33x 4.

Onze zo gewaardeerde voorzitter strooide nog wat zout in de wond door de
opmerking: “Het gaat wel om een plaats in het eerste tiental voor volgend seizoen,
Harry”.
>>
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Henk speelde in de diagramstand
25. 37-31 Tijd voor Willem om eens
over te gaan op een combinatie.
25. .. - .. 24-30 26. 35x24 19x39
27. 44x33 17-21 28. 26x17 12x32
29. 38x27 23-28 30. 33x22 16-21
31. 27x16 18x49 Uit.

Wim Winter

Indien wit bij de 27ste zet met 43x34
slaat, verliest hij door (17-21) enz. een
houtje.
Deze combinatie toont aan dat onze
hoog gewaardeerde voorzitter in
topvorm verkeert.

Henk von Grumbkow
Jan Apeldoorn

OP EEN WINTERAVONDJE
“Misschien moet je wel tegen een grootmeester, Wim”, zei iemand gekscherend
voor de eerste ronde. “Jammer dan voor die grootmeester”, antwoordde ik met de
gebruikelijke IJmuidense bluf. En ja hoor, ik moest tegen de winnaar van vorig
jaar, Ndjofang, Afrikaans grootmeester. Bang was ik niet, wel moe van de lange
reis uit Amsterdam via de Zaanstreek naar Brunssum. Zie hier:
De eerste keer dat ik kon winnen:
27-22
34x23
33-28
35-30

(21-27)
(17-22)
(11x33)
wint.

22x31
28x17
38x 9

Ndjofang ...2

(23-29)
(19x26)
( 4x13)

Winter ...0
>>
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De tweede keer dat ik kon winnen:
Ndjofang ...2
Ik speel hier
36-31
(18x36)
32-28
(22x33)
prima kansen, maar
diagramstand is
33-29 en dan:

27-22
(12-18)
33-29
(24x22)
38x20
en krijg
veel beter in de
36-31,
dreigt

- 1.
Op (21-26) volgt
33-29
(24x22) 27x20 (26x28),
met doorbraak en winst voor wit.
- 2. Na (12-18) komt
31-26
(17-22) 26x17
Winter ...0
28-22
(18x27) 32x21
en hoe zwart ook slaat, hierna volgt 33-29 met winst.

(22x31)

- 3.
Gedwongen is dus (13-18) 31-26
(17-22) 26x17
(22x31)
28-22
(18x27) 32x21
(11x22)
33-29
(16x27) 29x09
en dat wint ook en mocht zwart anders slaan, dan wint wit een gezonde schijf.
En de derde keer dat ik kon winnen:
Dit was de 48ste zet, grote tijdnood. Ik
speelde
( 4-15),
maar ik had
moeten spelen ( 4-10) en (30-24)
met de dreiging
(24-19)
en dan
dubbelslaan of dam weggeven en
naslaan.

Ndjofang ...2

Hoeveel kansen heb je nodig? Hierna
heb ik nog een keer of zes remise
kunnen maken, al denk ik dat niemand
van de lezers begrijpt hoe ik dit ooit nog
heb kunnen verliezen.
Winter ...0

Het toernooiverslag wil ik u niet onthouden:

>>
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Voor de vijfde overwinning in de top moesten we wachten tot dat het zesde
speeluur haast voorbij was. Wim Winter had eerder heel goed of zelfs
gewonnen gestaan tegen titelverdediger Ndjofang maar in het eindspel
kwam “El Animal” niet alleen goed weg maar zelfs op voordeel, lang
doorgaan deed Winter uiteindelijk ten ondergaan, na heel hard werken moet
de pijn groot geweest zijn en de favoriet ging met een boeven gevoel naar
huis. Toch een beetje gestolen dat extra puntje maar wel met hard werken.
Dammen blijft toch een moeilijk spelletje. Kijk eens hoe ik beschwindeld werd door
Theo Dijkstra in de tweede ronde.
Als laatste zet had ik mijn dam op 24
gezet en nu won Theo door het
grappige
48-42
(24x47)
34-30
(36-41)
5x46
(47-36)
46-41
(36x47) 30-24
(47x20)
15x24
( 4- 9) 24-19
en oppositie. Ik natuurlijk boos, omdat
ik mijn dam helemaal niet op 24 had
hoeven zetten. Als ik deze rustig op 2
of 8 houd wint wit het nooit meer.

Wim Winter ...0

Thuis gooi ik de partij in de computer
en wat blijkt: na
48-42
(24x47)
34-30
had ik nu gewoon remise
Theo Dijkstra ...2
kunnen maken door
(47-24)
30x19 en (36-41). Ook niet gezien.
En even hiervoor had ik het ook al fout
gedaan. Ik speelde
(41-47)
Wim Winter ...0
en kwam in een nadelig eindspel
terecht. Als ik hier nu gewoon (41-46)
speel, dan volgt
23x05
(26-31)
48-42
( 4- 9) 15-10
(31-36)
en het is gewoon remise.
En na twee ronden zat ik dus helemaal
in de staart te spelen met nul punten.
De Marcel Kosters theorie (begin met te
verliezen) klopt trouwens wel, want
toen won ik er vier en zat ik ineens
weer bij de top te spelen, maar
grootmeester Andrew Kalmakov was
Theo Dijkstra ...2
mij toch een maatje te groot. Na afloop
zei hij dat dit zijn beste partij van het afgelopen jaar was geweest. Ik gaf hem ook
wel de kans, want ik deed mijn best om te winnen. Uiteindelijk klopte de eindstand
eigenlijk wel aardig met Jesse in de top van het klassement.
Wim Winter
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“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

UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL
Ooit hoorde ik Barend Dukel beweren dat zijn broer Freek nog meer talent had
dan hijzelf. Een boute uitspraak die niet door resultaten te staven zijn. Daarvoor
was de palmares van broer Freek eenvoudigweg te bescheiden. De gewraakte
uitspraak van Barend was gestoeld op de enorme kennis van het eindspel van zijn
broer. Met speels gemak loste hij bijna alle, aan hem voorgelegde
eindspelstudies, op en Freek werd meermalen ten hulp geroepen om zijn broer uit
de moeilijkheden te helpen.
Dat Freek maar weinig in het oog springende resultaten boekte was meer te
wijten aan desinteresse dan aan talent. In mijn speurwerk naar mooie fragmenten
kwam ik in de plakboeken maar weinig tegen wat de moeite waard is voor deze
rubriek. In het eindspel dat in het diagram wordt weergegeven blijkt echter dat
Freek Dukel geenszins verstoken was van enig talent. De beoordeling laat ik over
aan de deskundigen op de club.
Wit aan zet wint door:
14- 9
(35x 2) A) B) C)
39-43
( 4x13) 36-31
43-16
( 2- 8) 45-50
50-17)
( 8- 2) 50-11
A)
(35x19)
36-31
(37x26)
en 11x14
W+
B)
36-31

(35x24)
(37x26)

39-11
45-18

(37x26)
(dreigt
en W+.
( 4x13)
(13x22)

39-11
( 4x13)
en 45-18
W+

Eindspel Freek Dukel
C)
(35x13)
9x18
(37-42)
39-33
(42-47)
(Op
(42-48) wint
36-31
(48x26) en 33-17)
33-15
( 4-10) 15x 4
en wit wint door overmacht. Al met al een
werkstukje dat enige aanleg verraadt.
Jan Apeldoorn
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HET DOSSIER BRUNSSUM
Door: Jesse Bos
In de tijd dat ik nog één of twee open toernooien per jaar speelde, speelde ik een
stuk sterker dan ik tegenwoordig doe. Van tevoren had ik de hoop dat die tijd weer
terug zou komen. Ook hoopte ik op een plaats bij de eerste vijf. Op papier waren
er vier spelers die qua niveau behoorlijk boven de rest uitstaken en ik wilde wel
the best of the rest zijn. Dan is het belangrijk om de eerste ronde meteen goed te
presteren.
De eerste ronde begon direct goed.
John Lewkowicz probeerde het spel in
de opening vlak te houden. Zijn opzet
mislukte faliekant en er ontstond een
zeer kleurrijk spelbeeld. Bijna al mijn
overgebleven tijd besteedde ik aan de
vraag of ik de afwikkeling van de partij
moest nemen. Na deze zet zijn beide
spelers in tijdnood.
39. .. - .. 22-27 40. 33-28? A)
40. .. - .. 27x49 41. 28x19 49x16
42. 45-40 14x23 43. 25x 5 30-35
44. 5x37 35x33 45. 37-42 33-39
46. 34x43 16x49

Jesse Bos

John Lewkowicz

A). Wit had zich een hoop ellende kunnen besparen door
41. 40-35. Nu is het volgende eindspel ontstaan.
Jesse Bos

40. 45-40 en dan

Ik vermoedde dat de stand remise was,
maar weigerde ook om te profiteren van
de tijdnoodsituatie. Ik was van plan om
zetten met mijn schijven (die niet
verplicht zijn) uit te stellen voor na de
50e zet.
47. 42-29 2- 7 48. 29-33 12-18
49. 33-47?
De stand was nog net remise na 33-28.
De enige vangstelling waar zwart naar
toe kan bouwen staat in het volgende
diagram.

John Lewkowicz

>>
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Wit kan ervoor zorgen dat zijn dam
steeds los blijft staan. Met wit aan zet is
de diagramstand remise na:
1. 14- 3 17-22 2. 3-25 6-17
3. 25-20 16-21 4. 20-15 27-32
5. 15- 4 21-27 6. 4-15 17- 6
7. 15- 4 6-17 Met herhaling van
zetten. Voor een compleet overzicht
van de varianten verwijs ik naar
standaardeindspel nummer 20 van
“Strategie der honderd velden”.

Jesse Bos

Terug naar de partij. Op de 49e zet, met
nog luttele seconden op de klok had ik
John Lewkowicz
het vermoeden dat ik met een schijf de
lange lijn over moest voor winst. Ik was echter bang dat er een remiseforcing
inzat. Ik zag hem weliswaar niet, maar durfde het ook niet aan. Eeuwig zonde.
Temeer daar ik altijd tegen jeugdspelers zeg dat ze niet bang moeten zijn om
zetten te spelen waarvan ze vermoeden dat hij sterk is (u kent het wel; misschien
heeft de tegenstander…).
49. .. - .. 18-23 levert dus winst op,
maar ik speelde hem niet.
49. .. - .. 7-12? 50. 47-41
En nu is de stand weer remise (mijn 50e zet
versnelde het proces zelfs:
50. 49-38?).
Ik heb mijzelf na deze partij van alles verweten: De winnende zet niet durven
spelen! Gelukkig was ik verder wel tevreden over mijn partij.
De tweede dag stond een oude bekende op het programma: Andrei Kalmakov.
Deze Russische grootmeester stond bij ons op de camping en heeft met ons al
onze partijen geanalyseerd en besproken. Wij konden het natuurlijk niet laten om
te lobbyen of hij naar IJmuiden wilde komen. Daar sprak hij zich echter niet zo
expliciet over uit…
Andrei Kalmakov

Andrei had van tevoren aangegeven
dat hij dolgraag wraak op mij wilde
nemen voor een nederlaag die in alle
kranten is verschenen. Zelf was ik van
plan om niet teveel risico te nemen en
alleen solide zetten te produceren. Die
opzet lukte behoorlijk.
Na afloop vertelde Andrei dat hij hier
het idee om te winnen maar even had
laten varen en eerst niet wilde
verliezen…

>>
Jesse Bos
28. 33-29 14-20 29. 27-22 18x27 30. 31x22 20-25 31. 29x18 11-17
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32. 22x11

6x17
Andrei Kalmakov

Hier maakte ik een fout die ik vaak
maak; ik heb een variant berekend en
speel hem à tempo. Wit staat beter en
moet zich ontwikkelen naar 23 toe.
De zetten 38-33-29-23 bieden goede
perspectieven. Ik maakte mijn eerste
fout(je) in de partij:
33. 49-43? 13x22 34. 32-28 22x33
35. 38x29 9-14 36. 43-39 3- 8
37. 42-38 17-22
Tijdens deze fase besloot ik van mijn
plan af te wijken om een solide remise
te spelen en ging voor de winst.
Andrei Kalmakov

Jesse Bos
Remise lag hier voor het oprapen
middels de volgende variant:
38.
40.
42.
44.

Jesse Bos

30-24 19x30 39. 35x24 14-19
24x13 8x19 41. 29-23 19x28
38-32 15-20 43. 32x23 20-24
39-33 24-30 45. 34-29

En beide spelers breken door, ware het
niet dat wit meteen een vangstelling
heeft voor de zwarte dam. Tijdens de
partij zei ik nog tegen Stijn dat ik
remises heb laten lopen om op winst te
blijven spelen. Stijn zei toen zoiets als:
“Als je dan verliest word je een tweede
Wim Winter.”

Het opmerkelijke van de bovenstaande stand is dat wit helemaal niet beter meer
staat. Hij mist controle over beide vleugels en het blokje met 29, 34 en 39 is
immobiel.
Toch is de zet die ik speelde maar een kleine fout:
38. 38-33?
Aan het immobiele blokje wordt nu nog een schijf toegevoegd…
38. .. - .. 16-21 39. 37-32 21-27 40. 32x21 26x17

>>
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In deze stand is het al duidelijker dat wit
onder druk staat. Spelen naar 24 is
slecht in verband met de afruil en wit
heeft nog maar twee speelbare
schijven. Wit moet dus knokken voor
remise.
41. 48-42 17-21 42. 42-37 8-13
43. 37-32 22-27! 44. 32-28 21-26

Andrei Kalmakov

Andrei Kalmakov

Jesse Bos
Andrei heeft erg goed aangetoond hoe
belangrijk het is om een stand flexibel
op te bouwen. In de stand hiernaast
heeft wit nog een laatste redmiddel:

Jesse Bos
A:
49. 28x17

45. 30-24! 19x30 46. 35x24 14-20A
47. 28-22! 27x18 48. 33-28
met remise.

46. .. - .. 14-19 47. 29-23 19x30 48. 23-18 13x22
met remise.

Hoewel ik wel naar deze varianten gekeken heb, heb ik ze verkeerd ingeschat en
speelde ik direct 29-23 met verlies.
Na afloop was Andrei zeer gelukkig. Hij zei: “Nu verschijnt er in alle kranten dat
Kalmakov revanche neemt op Bos”. Ergens was ik wel tevreden. Ten eerste had
ik goed gespeeld en door zeer kleine foutjes verloren. Ten tweede zal iemand die
zesde van de wereld is geweest maar bij weinig overwinningen zo blij zijn. Dat is
wel een eer.
Over de derde ronde schreef organisator Dieter van Gortel van tevoren dat deze
ronde nooit boeiend is. Deze ronde komen de sterke spelers de zwakken voor het
eerst tegen. Ik mocht tegen Michelle Roumans. Een 14-jarig meisje met een rating
van 753. In het middenspel stond ik zeer goed, maar ik zag allerlei problemen
opdoemen. Ik hield mijn hoofd niet koel en probeerde de winst ten onrechte te
forceren.
>>
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Ik zag dus allemaal problemen om te
winnen. Nu u met een clubblad op de
schoot in de speelzaal zit, zult u mij
waarschijnlijk uitlachen, want ik sta wel
heel erg veel beter. In het Limburgs
dagblad geeft Paul Nitsch aan dat zwart
na ( 8-12) eenvoudig wint:
37. .. - .. 8-12 38. 39-34 13-18!
39. 27-22 18x27 40. 31x22 11-17
41. 22x11 6x17
en door de
dreiging met (23-29) en (17-22) staat
wit hopeloos.

Jesse Bos

Ik zag echter spoken en speelde:
Michelle Roumans
37. .. - .. 23-29?
Het plan was om op achterlopen met 39-34 op te vangen met ( 8-12) en
(13-18). Dan heeft wit echter een doorbraak met 33-29. Ik hoopte dat Michelle
niet 39-34 durfde te spelen. Toen zij inderdaad 40-35 speelde, antwoordde
ik direct met 25-30??. Het vervolg:
38. 40-35? 25-30? 39. 28-23
en hoewel ik nog uren doorharkte, was mijn zaak hopeloos.
Nu heb ik ieder jaar last van opstartproblemen; ik heb drie jaar achter elkaar de
eerste partij van de onderlinge competitie door stommigheden verloren, maar dit
ging wel erg ver. Twee gewonnen standen, een remisestand tegen een
grootmeester en één punt.
Op de laatste tafel van het Brunssum damtoernooi was ik de volgende dag een
bezienswaardigheid. Gelukkig zijn de spelers op de laatste tafel niet in staat om
een fatsoenlijke dampartij te spelen en was ik na 50 minuten klaar tegen Sander
Beltman. Na een ontspannen middagje
Aswin Witte
hervond ik mezelf en vond ik de
motivatie om tegen Aswin Witte een
goede partij te spelen. Aswin zijn spel
kende ik al van een partij tegen Piet
Kok. Ik vond dat hij een goede
centrumstrategie volgde in die partij. In
mijn partij toonde hij aan dat hij
behoorlijk kan knokken voor de remise.
Wit staat superieur, maar het witte
voordeel kan verzanden. Ik wilde een
sluitende winst vinden vanuit het
diagram. Mijn oorspronkelijke plan was:
Jesse Bos

>>
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38. 48-42 14-20 39. 42-37?
Maar nu heeft zwart een vernietigende
combinatie:
39. .. - .. 18-23! 40. 29x27 20x29 41. 33x24 17-21
42. 27x16 7-11 43. 16x18 13x35 Ik speelde het dus iets anders:
38. 48-43 (met het idee om op (14-20) 28-23 te spelen)
38. .. - .. 14-19 39. 40-35 19x30 40. 35x24 9-14
Het voordeel van 48-43 in plaats van
48-42 komt nu goed naar voren:
41. 24-20 15x24 42. 29x 9 13x 4
43. 31-26! 4- 9 of?
44. 26-21 17x26 45. 28x17 12x21
46. 36-31 26x28 47. 33x11
met winst.

Aswin Witte

Na Aswin, Sander en Michelle stond ik
weer op 5 uit 5 en kon weer een beetje
naar boven kijken. Ik was inmiddels al
tot de conclusie gekomen dat je voor
een beetje fatsoenlijke klassering een
score van +3 zou moeten halen.
Jesse Bos
Mensen als Fons Huybrechts, Piet
Moerenhout en Pieter Rozenboom stonden ook al steeds rond de +2 en +3. Ik zag
het somber in om in mijn laatste vier partijen zeven punten te behalen. Ik vond dat
ik voor Feroz en Jan-Maarten ook wel een voorbeeldfunctie had om in tijden van
tegenslag door te blijven knokken.
De zesde ronde mocht ik tegen Limburgs trots Willy Maertzdorf.
Jesse Bos

Deze stand vloeit voort uit de 32-28
19-23 opening. De avond voor deze
partij keken Stijn en ik nog naar deze
opening. Stijn gaf aan dat wit 35-30
moet spelen voordat hij 46 opspeelt. Ik
vertelde dat niemand dat tegen mij
deed… In het diagram sta ik trouwens
al geweldig, maar de volgende zet van
Willy versnelt het einde:
18. 38-32? 1- 7! 19. 32x23 22-28
20. 33x22 17x30 21. 35x24 4-10!

Ik ga nu heel simpel met schijf 10
achterlopen en als wit opgevangen
Willy Maertzdorf
heeft, neem ik de schijfwinst met 18-23.
Daar is niets meer aan te doen. Hiermee kwam ik op zeven punten.
>>
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Na afloop heb ik de opening nog met Andrei Kalmakov geanalyseerd. Hij gaf aan
dat wat ik speelde een theoretisch nieuwtje was en vond het bijzonder interessant.
Mocht u Andrei dus binnenkort met deze opening zien experimenteren, dan weet
u waar het vandaan komt (het verloop geef ik uiteraard niet, want ik wil het zelf
tegen u ook proberen).
Toen ’s avonds de loting voor de zevende ronde bekend was, was ik zeer
gemotiveerd om van mijn tegenstander te winnen. Erik van de Weerdhof heeft bij
het oudejaarstoernooi mijn vrouw en mijn zus zo vermoeid, dat zij zijn bloed wel
kunnen drinken. Ik zou en moest dus sportieve wraak nemen. Dat lukte op
geweldige wijze: na 39 zetten gaf hij in een hopeloze 9 om 9 op. Erik verdween
meteen naar zijn hotel en ik leefde twee uur lang in euforie. Tot Erik ineens weer
terugkwam:
Erik van de Weerdhof
Zoals gezegd, wit staat geweldig en na
( 7-12) van zwart mag wit gewoon naar
26, waarna de zwarte stand een totale
ruïne is. Erik kwam echter die dag nog
terug naar de speelzaal om dit fragment
in te leveren voor de combinatieprijs:
33. .. - .. 15-20!! 34. 24x 2 7-12
35. 2x16 21-26 36. 16x32 26x50
Erik gaf aan dat deze stand weliswaar
nog remise is, maar ik had het niet leuk
gevonden als hij dit uitgehaald had
Jesse Bos
(zowel Erik als ik hadden het ook nooit
gezien trouwens, het komt uit de computer geloof ik). De zure nasmaak van de
partij werd echter de volgende dag gecompenseerd: ik ontving de prijs voor speler
van de dag naar aanleiding van deze overwinning.
Mijn score begon er nu toch wel op te lijken. Ik had nog geluk met de loting ook:
Bert Woolschot was mijn volgende tegenstander. In een geweldig spannend
tijdnoodduel wist ik hem te omsingelen en behaalde ik de winst. Met deze zege
was ik van een score van 3-1 doorgestoomd naar 8-11. Uiteraard had ik van de
mensen met +3 de laagste weerstand en zou ik de volgende dag tegen een
grootmeester mogen aantreden.
De dag voor de partij had Andrei Kalmakov allerlei scenario’s bedacht waarbij hij
nog toernooiwinnaar kon worden. In al deze scenario’s speelde ik een belangrijke
rol. Hij heeft slechts honderd keer gezegd dat ik niet moest denken aan winst,
maar op remise moest spelen. Ik was dat ook van plan en bouwde het daarom
solide op. Jean-Marc moest echter van mij winnen om uitzicht op de toernooizege
te behouden en koos voor een zeer riskant plan.
>>
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Aangezien ik van mening ben dat grootmeesters actief tegenspelen meer kans op
remise biedt dan passief dammen, speelde ik het mee zonder belangrijke
formaties prijs te geven. Dit had succes:
Jean-Marc Ndjofang

Hier sta ik bijna gewonnen!
18. 45-40!
Er is eigenlijk maar één
zet speelbaar voor zwart:
18. .. - .. 21-27 19. 47-41!
(18-23) is nu zeer gevaarlijk: wit kan
opvangen, waarna (16-21) de enige
speelbare zet is, of wit kan terugruilen,
waarna wit 4 aanvallers tegen 3
verdedigers heeft. Zwart speelde dus:
19. .. - .. 16-21 20. 30-25
Jean-Marc Ndjofang

Jesse Bos
Jean-Marc dacht hier vreselijk lang na,
zijn lichaamstaal sprak boekdelen. Het
gonsde door de speelzaal dat ik
gewonnen stond. Ik vond het echter
niet.
20. .. - .. 18-23
21. 33-29 23x32 22. 29x20 10-15
Deze manoeuvre is nog goed van mij,
maar helaas is dat slechts toevallig
goed gespeeld.
Jesse Bos
Jean-Marc Ndjofang

Jesse Bos

Ik speel nu de ruil met 34-29. Dit is
echter (bijna) verloren, omdat de
schijven 41 en 37 nooit meer aan het
spel mee zullen doen. Hier had ik
Jean-Marc aan de rand van de afgrond
kunnen brengen door mij eerst op schijf
24 te concentreren en pas later mij druk
te maken over schijf 32:
23. 39-33 15x24 24. 44-39
Ik was hier bang voor 24-30. Onterecht,
want deze zet is verhinderd in verband
met 40-35. Opvangen mag dan niet in
verband met 33-28. Blijft dus over:
>>
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24. .. - ..

4-10 25. 34-29 10-15 26. 29x20 15x24 27. 40-34

Nu mag (24-30) weer niet door 33-28.
Wit dreigt schijf 24 op te peuzelen.
Zwart heeft niet veel beter dan (32-37)
en dan (24-30) met een zeer slechte
stand. Merk op dat zwart op de 24e zet
dezelfde manoeuvre heeft met ook een
zeer slechte stand tot gevolg.

Jean-Marc Ndjofang

Ik vond het niet en moest in een slechte
stand doorploeteren. Het gevolg van
deze schermutselingen was wel dat
Jean-Marc al zeer vroeg in tijdnood
gekomen was.
Jesse Bos
Jean-Marc Ndjofang

Jesse Bos

Zwart staat gewonnen, maar begaat
hier een fout:
35. .. - .. 4-10?
Dit was mijn laatste hoop. Wit
vereenvoudigt de stand op verrassende
wijze:
36. 33-28! 23x32 verplicht!
37. 37x28 22x33 38. 31x22 17x28
39. 26x17 11x22 40. 34-29 33-39
41. 29x20 39-44 42. 43-39 44x33
43. 20-15 10-14 44. 48-43
Wit staat een schijf achter, maar gaat
op termijn een doorbraak halen, die
voldoende is voor remise.

Ik herkende het gevoel dat Jean-Marc had van mijn partij tegen Michelle. Ergens
vond ik het wel terecht dat ik uit de partijen tegen Kalmakov en Ndjofang één punt
overhield. Met een score van 9-12 werd ik beste IJmuidenaar en behaalde een
12e plaats. Als ik niet van Michelle verloren had, zou ik een toernooiprestatierating
van 1430 gehaald hebben. Eigenlijk mag ik nu ook wel tevreden zijn, alleen had ik
graag hoger in het klassement geëindigd. Al met al wel een geslaagd toernooi met
zeer veel mooie fragmenten.
Jesse Bos

-24-

RICK HARTMAN
EERSTE IN REEUWIJK
Op 8 september was er weer een toernooi. Van onze club gingen Dana, Vince en
ik er heen. Vooraf keken we naar de indeling. Vince zat in groep C, Dana in groep
F en ik in groep D. De indeling veranderde op het laatste moment, omdat één
speler autopech had. Hierdoor ging Vince naar groep B en ik naar groep C. Ik
moest tegen pupillen spelen van 13 of 14 jaar en speelde als volgt:
Rick Hartman - Stefan van Maarten 2-0 Rick Hartman - Bastiaan de Gunst 1-1
Rick Hartman - Stefan de Vink
2-0 Rick Hartman - Anouk van de Bijl 2-0
Ik stond na deze resultaten eerste. Na de 4e ronde was er pauze.
De 5e ronde verloor ik:
Rick Hartman - Katinka Blanken

1-1

V.l.n.r: Anouk van der Bijl, Rick
Hartman en Kariem Droog

Rick Hartman - Kariem Droog
Rick Hartman - Ali Fthalla

0-2
2-0

V.l.n.r: Dana van der Wiele,
Boaz Brak en Nick van Weij
>>
-25-

Die laatste partij won ik met veel moeite, de partij ging over en weer. Ik moest
winnen om gelijk te komen met Anouk en Kariem voor de eerste plaats. Anouk
moest tegen Kariem en zij won deze partij. Nu stonden we met z'n drieën op de
eerste plaats met tien punten. We moesten barrage spelen. Als eerste speelde ik
tegen Anouk van de Bijl. Met veel geluk kon ik er remise uit halen. Kariem Droog
moest nu tegen Anouk van de Bijl; dat werd ook remise. Nu moest ik tegen
Kariem Droog spelen, ik moest winnen om eerste te worden. Ik won deze partij.
Zo werd ik dus eerste in deze groep.
Dana werd in haar groep gedeeld eerste en na een hele spannende barrage werd
Dana tweede. Vince zat in een zware groep en viel helaas buiten de prijzen. Toch
weer een goede dag voor damclub IJmuiden.
Kijk voor foto's en een wedstrijdverslag op DamZ!
Rick Hartman

Bouwmaterialenhandel

A. BEENHAKKER B.V.
Wand en vloertegels
Handvorm stenen
Gipsplaten

Betonwaren
Stukadoorsmaterialen
Dakbedekking

PVC-Buizen (WAVIN Dealer)
Isolatiematerialen

Bezorgen door heel Noord-Nederland
Regelmatig interessante tegelaanbiedingen
Dokweg 36 – 1976 CA IJmuiden Tel. 0255 – 514010
Zaterdags geopend van 9.00 tot 15.00 uur
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DAMCLUB IJMUIDEN WINT HALVE
FINALE CLUBTEAMS ASPIRANTEN
Met redelijk veel zelfvertrouwen gingen de IJmuidenaren naar Culemborg om zich
te plaatsen voor de finale van de Nederlandse kampioenschappen aspiranten.
Deze wordt gehouden op 1 december in Hoogblokland. Het team bestond uit twee
spelers van het eerste, Feroz Amirkhan en Casper Remeijer, aangevuld met
Rosa Vermeulen en Conall Sleutel. Deze spelen momenteel in het tweede van
IJmuiden en beginnen ook te dringen voor het eerste.
De eerste wedstrijd was tegen Rijnsburg met in hun gelederen de tweede bij de
jeugdwereldkampioenschappen Frerik Andriessen, die door Casper op remise
werd gehouden. De wedstrijd werd gewonnen met 6- 2. De tweede partij ging
tegen Reeuwijk en werd gewonnen met 7- 1. De derde partij moest de beslissing
brengen tegen het sterke Culemborg. Casper won snel en ook Feroz kwam een
schijf voor en won uiteindelijk. Rosa verloor en Conall speelde tegen de
Nederlandse finalist Sjoerd ten Brinke en wist deze in een spannende partij op
remise te houden; 5- 3 voor ons dus. De rest was een gelopen race. Van Alphen
wonnen we met 7- 1 en van Purmerend met 8- 0. IJmuiden heeft de finale nog
nooit gewonnen, maar gaat vol vertrouwen in december naar Hoogblokland.

Het aspirantenteam van DCIJ, bestaande uit Feroz Amirkhan,
Conall Sleutel, Casper Remeijer en Rosa Vermeulen
Wim Winter
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EUROPEES KAMPIOENSCHAP ASP.
MEISJES 2007 IN SINT-PETERSBURG
Op 30 juli om 7 uur hadden we afgesproken op Schiphol. We waren allemaal op
tijd, behalve Johan Krajenbrink. We moesten eerst onze tickets ophalen en
daarna liepen we naar onze gate. Ik zat op een plek bij de vleugel en ook nog
eens bij het raam. Het was best wel eng, want ik had nog nooit gevlogen, dus ik
had de kotszakjes alvast klaargelegd… maar ik had ze niet nodig. We moesten
overstappen in Frankfurt. Daar ben ik mijn jas kwijtgeraakt en ben daarom heel
Frankfurt afgelopen om te zoeken naar lost and found. Toen we eindelijk bij lost
and found waren stond er een gigantische rij, omdat er net een lading koffers was
aangekomen van een ander vliegtuig. Om kwart voor één vertrokken we uit
Frankfurt en om 4 uur ongeveer kwamen we aan in Sint-Petersburg. Toen we
aankwamen op de logeerplekken, zag het er van de buitenkant best mooi uit.
Alleen toen we binnen kwamen merkte ik pas, dat de kamers niet zoals thuis
zouden zijn. Ik zat met Karlijn, Heike en de moeder van Karlijn op de kamer.
Heike stond al helemaal te springen voor de deur, omdat Ingrid had gezegd dat
we warm water hadden. Maar hier in Rusland hebben ze niet veel en we waren al
heel blij dat we een eigen badkamer hadden met warm water.
Dinsdag gingen we naar de binnenstad van Sint-Petersburg: eerst met de bus
(waar je betaalt voor de kwaliteit van de bus en niet voor de afstand) en daarna
met de metro. We gingen naar de binnenstad voor iets in het paspoort. En omdat
we er toch waren, mochten we nog anderhalf uur rondlopen. We zijn toen in een
klein groepje naar de Hermitage gelopen en weer terug.
Woensdag begon het toernooi met de opening. We zaten allemaal in het oranje.
En daarna begonnen we met onze eerste partij. Ik moest tegen Kadi. Kadi is 3de
geworden in het klassement en ik heb daar remise tegen gespeeld. Ik had bijna al
mijn tijd opgebruikt, want ik had nog maar 5 minuten. Ik was best trots op mijn
remise, en vooral omdat het mijn allereerste partij op een EK was. Na de partij
gingen we met de hele groep naar het zomerpaleis. Dat paleis heeft schitterende
fonteinen en tuinen.
Donderdag speelden we één partij en die speelde ik tegen Veronika Vilcinska. Ik
verloor, maar weet niet meer echt hoe. Ik had wel nog maar een kwartier over aan
het eind en heb wel 3 uur en 40 minuten gespeeld.
Vrijdag moest ik tegen Leva Brantevica. Ik heb die verloren, maar dat kwam door
iets heel lulligs. Ik haalde dam en ik was al best heel moe, omdat ik al bijna drieen-een-half uur zat te spelen en dan maak ik op het allerlaatst nog een fout,
waardoor het in plaats van remise verloren voor mij is. Ik had nu nog maar 1 uit 3.
>>
-28-

De 4de partij maakte ik een fout; ik dacht een goede flankaanval te nemen, maar
die was fout. Ik raakte een schijf achter. Aan het eind stond ik helemaal verloren
en maakte ik toch nog remise. Deze partij speelde ik tegen de Italiaanse Elena
Valentini.
De volgende dag speelde ik tegen Arta Niedra; dit werd remise. Ik was best
tevreden over mijn partij. Na de 4de partij ging het ook steeds beter met me.
Vandaag speelden we maar één partij. We maakten daarom voor het 2de deel
gebruik om een tourreis door Sint-Petersburg te maken. We reden langs het huis
van Putin. En we zijn bij de beroemde uientorens geweest. Nou ja, ik noem ze zo.
Zondag speelde ik tegen Knar Azibekjan. Het ging wel goed, maar ik maakte wel
een blundertje, dat ik wel zag maar zij niet. Dat was wel mazzel. Ik heb deze partij
ook gewonnen. Mijn eerste winstpartij!!!! Ik heb nu 5 punten uit 6 wedstrijden, dus
min één. Dezelfde dag nog speelde ik tegen Ekaterina Kasyan. Zij denkt heel lang
na en ze liep telkens naar beneden, voor weet ik veel wat. Daardoor kwam ze ook
in tijdnood. Ik won omdat ze een verkeerd offer deed. Ze gaf er een en liep ergens
achter. Ik had gezien dat het niet mocht en dat er dan een combinatie in zat. Ik
heb er vandaag 2 gewonnen en heb nu 7 punten uit 7.
De laatste dag speelde ik tegen Sabina Kovalevskaja. Ik maakte de hele partij
geen fout en dan … speel ik na ongeveer pas de 40ste zet een foute zet. En liep ik
daarna vast. Heel jammer, maar ja. Ik heb dus 7 punten uit 8, en ik heb het beter
gedaan dan ik had verwacht. Ik ben 7de van mijn leeftijd (van de 14-jarigen) en ik
ben gedeeld 17de geworden in het hele klassement.
De prijsuitreiking verliep goed. Iedere deelnemer kreeg een diploma en de
nummers 1, 2 en 3 kregen een beker. Martijn was 1ste geworden en de
Nederlandse vlag hield hij vast. Roel was 2de en Thijs was 3de. Van de
Nederlandse aspirantenmeisjes was Mei-Jhi 5de, Heike 10de en Rosa (ik) gedeeld
17de.
Dinsdag was er BLITZ. BLITZ is sneldammen met 5 minuten per persoon per
partij. Ik weet niet meer hoeveel punten ik had en ik kwam ook niet in de
finalegroep. Maar er was wel een keer een hele toestand bij mijn partij met de
nummer 2 van gewoon dammen (Olga). Ze wou nog een punt bij mij afsnoepen
door me een hand te geven en daarna te zeggen dat het remise is. Een Pool die
het gezien had zei dat ik gelijk had. Olga was toen heel verdrietig. Mei-Jhi 2de, en
Martijn was al weer Europees Kampioen, Lotte was 3de en Thijs was 2de en Roel
1ste.
Ik heb veel geleerd van dit EK en ik probeer me volgend jaar weer te plaatsen.
Rosa Vermeulen meisjesaspirant 1ste jaar
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KOMPAS OOST WINT
WEDEROM SCHOOLDAMMEN
Kompas Oost is één van de
beste
schoolteams
van
Nederland. Vorig jaar stonden
ze al in de finale en ook dit jaar
maken zij grote kans om zich
te gaan plaatsen. Kopman van
dit team is natuurlijk Rick
Hartman. Hij is één van de
beste welpen van Nederland,
vorig jaar vierde in de finale.
Maar ook Jelmer Gouda barst
van het talent en speelde vorig
jaar in het Kampioenschap van
Nederland. Dana van der
Wiele is één van de beste
meisjes van Nederland.
Als vierde man deed Jerry Visser
mee, die ook over talent zat bezit,
maar helaas niet aan clubdammen
doet.
Het team was ongenaakbaar en
won alle wedstrijden. Tweede werd
Kompas Zuid II en derde Kompas
Zuid I na een barrage met Het
Anker. Het was weer erg gezellig en
alle spelers kregen een
herinneringsmedaille van de
gemeente Velsen. Jeugddammen
vindt op vrijdagavond 19.00 uur in
het Gebouw “Jan Ligthart” aan de
Eksterlaan te IJmuiden plaat
s.
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FEROZ AMIRKHAN WINT
VAN DER WIELE-TOERNOOI
Zondag 14 oktober 2007
Feroz Amirkhan, speler in het
eerste van IJmuiden, won met
overmacht het toernooi. Hij wist
alle partijen te winnen. Conall
Sleutel, uitkomend voor het
tweede van IJmuiden, werd
tweede. Alex Ketelaars uit Soest,
net terug uit Sint Petersburg,
waar hij meedeed aan het
Europees
Kampioenschap
welpen, werd derde. In de Bgroep ging de eerste prijs naar
Bram van der Gragt uit
Heerhugowaard. Tweede werd
Jessica Tol en derde Dana van V.l.n.r.: Alex Ketelaars, Bram van der Gragt,
Conall Sleutel, Dana van der Wiele,
der Wiele uit IJmuiden.
Jessica Tol en Feroz Amirkhan

1.
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4.
6.

9.
10.

Categorie A
Feroz Amirkhan
Conall Sleutel
Alex Ketelaars
Roy Coster
Rick Hartman
Vince van der Wiele
Raymond Koopmanschap
Berrie Bottelier
Ad van Amerongen
Kevin van Langen

Categorie B
1. Bram van der Gragt
2. Jessica Tol
Dana van der Wiele
4. Pier Tol
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Wim Winter
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BDC VIERT 80-JARIG JUBILEUM
Zaterdag 22 september vierde damclub Beverwijk zijn 80-jarig jubileum door een
viertalwedstrijd te organiseren voor omliggende verenigingen. Uiteraard was ook
DC IJmuiden aanwezig. Buiten de traditionele teams uit Haarlem en Beverwijk
waren ook voormalige damclubs (of wilde damclubs) zoals het Wijk aan Zeeër
Denk en Zet en de Akerslootse vereniging De Broeikas aanwezig. IJmuiden was
met twee teams en twee ‘All star spelers’ vertegenwoordigd.
Zelf speelde ik samen met Martin, Stijn en Willem in het eerste team. Van tevoren
wekte de teamindeling nogal verbazing (de bordvolgorde was gelijk aan de
volgorde waarin de spelers hierboven genoemd zijn). In Beverwijk en omstreken
heeft Willem kennelijk de grootmeesterstatus verworven en de deelnemers aan
het toernooi konden maar niet begrijpen dat Willem aan bord vier zat. Willem
maakte deze status volledig waar.
De eerste ronde mochten we tegen HDC 2. Ik had het gevoel dat ik een stuk of
tien zetten gespeeld had toen er een enorm gelach door de speelzaal bulderde.
Willem speelde tegen een dame en die vond de combinatie die ze om haar oren
kreeg zo amusant dat ze bij iedere zet het uitschreeuwde van genot. Twee
minuten later stonden we 2-0 voor en was Willem begonnen aan zijn nakijkwerk
voor het weekend. Uiteindelijk werd het 8-0.
Hierna mochten we tegen Damcombinatie
Holland, ofwel het All Star-team. Om wat extra
druk op de wedstrijd te zetten, hadden we van
tevoren afgesproken dat degene die als eerste
een punt zou morsen een rondje mocht geven.
Willem was het niet. Hij mocht tegen oude
bekende Ciska Rob-Butter die voor de wedstrijd
uitschreeuwde: “dat mij dit nou nog moet
gebeuren”. U begrijpt het wel; Willem hield de
partij kort zodat hij extra veel tijd overhad om Wim Winter - Ciska Butter
Ciska over te halen om weer te gaan dammen. Stijn en ik wonnen ook zonder
noemenswaardigheden. Er was dus nog maar één kandidaat over voor een
rondje: Martin. Na de opening stond hij theoretisch gewonnen, maar koos hij een
bekend en verkeerd schema tegen Frans Elzenga. Martin werd nog gered omdat
er een mooie combinatie in de stand kwam die voldoende moest zijn voor remise.
Gedreven door de weddenschap ging Martin voor het onderste uit de kan…
Na het eerste biertje zagen we de wedstrijd tegen DC IJmuiden 2 helemaal zitten.
Het genoegen was echter niet geheel wederzijds. DC IJmuiden 2 nam pas na
uitgebreid protest plaats achter het bord. Terecht, want 50 minuten later wist
alleen Bram van Bakel verassend een punt te bemachtigen.
>>
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In de vierde ronde stond dan eindelijk de kraker tegen HDC 1 op het programma.
Uiteraard wist Willem weer binnen tien minuten te winnen, maar de overige
spelers van HDC kunnen soms taai zijn. Dat ondervond vooral Stijn. In razende
tijdnood leek hij een zware verdediging te voeren en ik verheugde mij al op een
tweede glas bier. Stijn zijn jarenlange intimidatie en bedreigingsacties in Haarlem
wierpen echter op tijd hun vruchten af. Zijn tegenstander gaf zomaar een schijf
weg om een nadelig remise-eindspel te bereiken en gaf daarin op…
De laatste ronde waren we ongetwijfeld al zeker van toernooiwinst, maar er stond
nog een trofee op het spel: die van individueel topscorer. Zowel Willem, Stijn als ik
hadden nog een 100% score behaald. Degene die individueel topscorer werd
kreeg een beker en een cadeau. Willem was natuurlijk weer als eerste klaar en
behield zijn 100% score. Ook Stijn won zonder al teveel problemen. Ikzelf koos
echter in tijdnood een verkeerd plan en verloor. Dit kostte mij dus ook een rondje.
De eerste prijs was een fraaie klok
voor alle spelers (dus nu is Stijn nooit
meer
te
laat
als
hij
voor
competitiewedstrijden
opgehaald
wordt). Willem won de prijs van
topscorer en omdat Youssra zo van
glitter houdt, mocht Willem ook de
beker van het gehele team hebben.
Na afloop was er een koud buffet en
kon iedereen terugkijken op een zeer
geslaagde dag.
Het winnende team: Martin van Dijk,
Jesse Bos, Wim Winter en Stijn Tuytel
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Uitslag ENECO Damtoernooi Beverwijk 2007
Pl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Speler
Stijn Tuytel
Wim Winter*
Aad Diemeer
Afra Kalkhove-Beentjes
Jesse Bos
Gerard van Velzen
Jan Kloes
Rien Veenstra
Herman van der Poll
Theo Diemeer
Martin van Dijk
Piet Kok
Dimitri Otto
Fabian Snijder
Nico Leemberg
Frank Hagebeek
Arie van Nieuwkerk
Wil Broersen
Manus Twaalfhoven
Barbara Graas
Jaap Scholten
Jos Bierman
Peter Schipper
Henk Winter
Evert Andrea
Frans Elzenga
Cees van der Vlis
Jan Graanstra
Stef Lippes
Ciska Rob-Butter
Rob van der Klashorst
Ab Roemeling
Bram van Bakel
Kees van Nie
Sandra Helm
Nicole Schouten
Jan van der Does
Theo Zoon
Piet van Diepen
Wim Kleijne
Jan Stam
Dennis Rinkel
Henk Sodenkamp
Martin Litjens
Louis van den Heuvel
Peter Heine
Tonnie van der Klashorst
Jan Leek

Team
Damclub IJmuiden 1
Damclub IJmuiden 1
Beverwijkse Damclub 1
Oud-BDC 2
Damclub IJmuiden 1
Haarlemse Damclub 1
Beverwijkse Damclub 1
De Broeikas
Beverwijkse Damclub 2
Oud-BDC 1
Damclub IJmuiden 1
Damcombinatie Holland
Haarlemse Damclub 1
Haarlemse Damclub 1
Oud-BDC 1
Haarlemse Damclub 2
Oud-BDC 2
De Broeikas
De Broeikas
Damcombinatie Holland
Denk en Zet
Oud-BDC 1
Haarlemse Damclub 1
Beverwijkse Damclub 1
Beverwijkse Damclub 2
Damcombinatie Holland
Damclub IJmuiden 2
Beverwijkse Damclub 1
Oud-BDC 1
Damcombinatie Holland
Haarlemse Damclub 2
Oud-BDC 2
Damclub IJmuiden 2
Damclub IJmuiden 2
Haarlemse Damclub 2
Damclub IJmuiden 2
De Jansheeren
Oud-BDC 2
De Broeikas
Denk en Zet
De Jansheeren
Beverwijkse Damclub 2
Denk en Zet
De Jansheeren
Beverwijkse Damclub 2
Denk en Zet
Haarlemse Damclub 2
De Jansheeren
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WP
23
22
20
15
27
27
24
21
15
32
28
26
26
31
31
26
26
24
23
22
17
31
30
29
28
27
26
20
32
31
26
26
26
26
25
28
22
22
28
27
24
23
20
20
25
19
29
24

Bord
3
4
3
4
1
2
1
1
4
4
2
3
4
1
1
2
3
2
3
1
2
2
3
4
2
2
1
2
3
4
1
1
2
4
3
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1
2
4
4
3
3
3
4
1
1
4
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Wedstrijden: 120
Winstpartijen: 97 (80.8%)
* Winnaar op basis van meeste tegenstanderpunten (26-23)
Jesse Bos
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HET 20E OUDEJAARS SNELDAMTOERNOOI VAN IJMUIDEN
Hierbij nodigen wij u graag uit voor de twintigste editie van het Oudejaars Sneldamtoernooi van
IJmuiden. Dit toernooi wordt gehouden op zondag 30 december 2007 en zal plaatsvinden in
ons eigen clubgebouw onder auspiciën van onze damvereniging.

Wedstrijdvoorwaarden
Dit traditionele sneldamtoernooi wordt gespeeld in drie groepen: Eregroep, Hoofdgroep en
Promotiegroep. Het speeltempo bedraagt vijf minuten per speler per partij. In iedere groep
spelen de maximaal 28 deelnemers een rond toernooi. Bij gelijk eindigen op plaatsen die voor
een geldprijs in aanmerking komen, dienen drie partijen van drie minuten per speler per partij
gespeeld te worden. Indien dan nog spelers gelijk eindigen beslist eerst het onderlinge resultaat
en dan het S.B.-systeem. Arbitrage aanvragen is niet mogelijk; het organisatiecomité doet wel
een beroep op uw sportiviteit. Voor het overige worden de wedstrijdvoorwaarden van de KNDB
gehanteerd. Per groep is tenminste één groepsleider aanwezig.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor de Eregroep bedraagt € 10, - , voor de Hoofdgroep € 7,50 en voor de
Promotiegroep € 5, - . De eerste vijf GMI’s die zich voor dit toernooi opgeven hoeven geen
inschrijfgeld te betalen. Het inschrijfgeld dient vlak voor aanvang van het toernooi te worden
voldaan.

Prijzen
De naam van de winnaar van de Eregroep wordt gegraveerd in de ‘Oudejaars Sneldamtoernooi’
bokaal. De bokaal zelf blijft in het bezit van Damclub IJmuiden.
Het prijzengeld:
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs

Eregroep
€ 100, € 50, € 40, € 30, € 20, -

Hoofdgroep
€ 50, € 40, € 30, € 20, € 15, -

Promotiegroep
€ 40, € 30, € 20, € 15, € 10, -

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via www.damclubijmuiden.nl of via Jesse Bos: (06) 24145316.
Inschrijven via e-mail is ook mogelijk: oudejaarstoernooi@damclubijmuiden.nl. In dat geval
vermeldt u uw voor- en achternaam, woonplaats, e-mailadres, rating en de door u gewenste
groep. Meer informatie kunt u vinden op de genoemde website.

Aanvang en prijsuitreiking
U wordt verzocht om uiterlijk 10.00 uur aanwezig te zijn. Deelnemers die op dat tijdstip niet
aanwezig zijn en de organisatie hiervan niet op de hoogte hebben gebracht, verliezen het recht
om mee te doen. In noodgevallen kan de toernooileiding tijdens het toernooi op het volgende
nummer bereikt worden: (0255) 510274. De prijsuitreiking zal rond 17.30 uur plaatsvinden.
Wij rekenen wederom op een druk bezet, spannend, sportief, spectaculair maar vooral gezellig
toernooi.
Namens het organisatiecomité, Jesse Bos.
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TUSSENSTAND
ONDERLINGE COMPETITIE
SEIZOEN 2007/2008
Stand 9 november 2007
Pl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

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

Periodekamp.
1e periode
2e periode
3e periode

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

Totaal
15200
14200
12400
11700
11570
11300
10100
9770
9400
8480
7520
6610
6600
6470
6220
5940
5910
5440
5170
4670
3900
2970
1800
1770
1740
1300
1200
900

Gem.
1520
1578
1378
1463
1052
1027
1122
1086
1175
771
627
661
1320
809
565
660
739
777
1034
667
1300
743
1800
221
580
650
600
900

Groep B
Casper Remeijer

W
10
9
9
8
11
11
9
9
8
11
12
10
5
8
11
9
8
7
5
7
3
4
1
8
3
2
2
1

+
7
6
5
5
5
4
3
5
4
3
4
2
3
2
3
1
2
1
2
0
1
2
1
0
1
0
0
0

=
2
3
3
2
2
6
6
1
2
3
0
3
1
3
0
3
3
3
2
4
2
0
0
0
0
1
1
1

1
0
1
1
4
1
0
3
2
5
8
5
1
3
8
5
3
3
1
3
0
2
0
8
2
1
1
0

Pt.
16
15
13
12
12
14
12
11
10
9
8
7
7
7
6
5
7
5
6
4
4
4
2
0
2
1
1
1

Groep C
Berrie Bottelier

Kees Pippel
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IN MEMORIAM ANTON BLOK
Elk leven is eindig. Met het klimmen der jaren
wordt men steeds vaker geconfronteerd met
de dood. Familie, kennissen, vrienden en
verwanten ontvallen je. Toen ik het bericht
ontving dat Anton Blok was overleden, gingen
mijn gedachten uit naar deze beminnelijke
man en wat zijn rol is geweest voor D.C.IJ..
Anton was geen grote dammer en daar was
hij zelf wel het meest van overtuigd.
Toen in het eind van de zestiger jaren een
paar jonge D.C.IJ.-ers vonden dat er een
andere wind moest waaien om een eind te
maken aan de gezapigheid die er bij de
damclub heerste, brak er een ware revolutie
onder de oudere leden uit. Een aantal zag dat
als een motie van wantrouwen en wilde kost
wat kost Barend Dukel als voorzitter behouden. Maar Dukel zelf was blij dat er
iemand bereid was de voorzittershamer over te nemen en dat hij zich verder bezig
kon houden met zijn wekelijkse krantenrubriek.
De voordracht van Anton Blok als voorzitter was verstandig en uiteindelijk konden
alle leden instemmen met de keuze. Met zijn eigen manier van optreden werd hij
de bindende factor binnen D.C.IJ.. Enkele jaren gaf hij leiding aan de club en
eerst na de fusie van D.C.IJ. en Sportief trad hij terug ten faveure van Coen Bais
die daarmee de nieuwe voorzitter werd.
Was Anton dan geen grote dammer, op sportief gebied had hij zijn sporen meer
dan verdiend, al ging hij er niet prat op en liet hij er zich zelden over uit. In de
oorlogsjaren en enkele jaren daarna behoorde hij tot de topatleten van Nederland.
De atletiek was zijn grote liefde en hij behoorde tot de beste 800- en 1500
meterlopers van Nederland. Hij zou een grote kans gemaakt hebben om
Nederland op de Olympische Spelen te vertegenwoordigen, ware het niet dat in
1944, zijn sterkste periode, de spelen door de oorlog geen doorgang vonden. Wel
behoorde hij tot de deelnemers aan de Europese kampioenschappen van 1947 op
de 800 meter. Hij kon zich daar meten met de absolute top van Europa.
De laatste jaren zagen we Anton niet meer op de club. Maar voor een ieder die
hem gekend heeft zal hij in de herinnering voortleven als een aardige bescheiden
man.
Jan Apeldoorn
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DEN HAAG - DCIJ 1
Ronde 10: 10 februari 2007. Uitslag 16- 4.

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

Den Haag
Jeroen Kos (1273)
Fred Ivens (1367)
Stefan Stapper (1249)
Pertap Malahé (1231)
Patrick Stork (1263)
Herman Vroom (1113)
Gerard de Groot (1232)
Wim Bremmer (1350)
Robin Vogelaar (1209)
Jaap van Galen (1233)

-

DCIJ 1
Stijn Tuytel (1258)
Kees Pippel (1356)
Martin van Dijk (1255)
Jesse Bos (1273)
Marcel Kosters (1191)
Willem Winter (1257)
Joop Wind (1169)
Cees van der Vlis (1103)
Harry van der Vossen (1088)
Feroz Amirkhan

212122221116 -

0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
4

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

Eigenlijk vol vertrouwen gingen we naar Den Haag en na enige uren was het
vertrouwen nog steeds groot. Dat is niet te zien aan de einduitslag.
Cees had hier tegen de sterke Wim
Bremmer 36-31 moeten spelen. Cees
speelde 44-40 en kreeg nu over zich
heen:
(24-30) 35x24
(19x30)
28x 8
(17x37)
8x17
(11x31)
36x27
(37-41) en wit kon opgeven.

Wim Bremmer ...2

Stijn Tuytel ...0

Cees van der Vlis ...0

43-39

Stijn was of dronken geweest of had
last van liefdesverdriet. Hoe kun je
anders zo slecht komen te staan. Die
schijf op 2 hoort natuurlijk op 11 te
staan. Stijn besloot tot ( 2- 7) en
Jeroen Kos ...2
Jeroen antwoordde met:
33-28
(22x44) 31x02 (44-50)
(50x31) en Stijn kon opgeven.
>>
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Joop dacht hier op een handige wijze
uit de misère te geraken door (24-29)
33x24
(22-28) 46-41
(28-32)
maar toen volgde
27-22
(18x47)
38x27
(47x20) 25x 5

Joop Wind ...0

Martin van Dijk ...0

Gerard de Groot ...2
Martin ging de boot in tegen het talent
Stefan Stapper. Hier had Martin
(14-19) moeten spelen. (Na
25-20
volgt (18-22)). De sterkste zet voor wit
is dan 43-39 en dan volgt (18-22) en
(21-27). Zwart kan dan niet doorlopen
met 18-13 wegens 15-20.

Stefan Stapper ...2

Zelf verloor ik door in een goede stand
te lang op winst te blijven spelen. Een
beginnersfout natuurlijk. Feroz speelde
een goede wedstrijd en remise. Jesse
remise. Marcel werd weggedrukt en
verloor kansloos.

Harry van der Vossen ...1

Harry speelde (20-25), maar had
natuurlijk (30-34) 39x30 moeten
spelen en daarna (20-25), dan had
kunnen volgen:
33-29
(25x23)
21-16
(22x33) 38x20
(19-24)
20x29
(23x34)
Robin Vogelaar ...1

>>
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Fred Ivens ...1

Een vreemde stand. Kees had hier
remise moeten maken door
21-16
(11-17) 32-27
(23x21)
16x27
(19-23) en dan 33-29 met
slag naar 10 wordt remise.
Maar Kees speelde 32-27
(23x32)
27x38
(19-23) 38-32
(24-29)
33x15 en nu kan zwart winnen door
(23-29) en (14-20), maar Kees had
geluk en Fred Ivens speelde (23-28)
en (14-20), zodat het nog remise
werd.

Kees Pippel ...1

Wim Winter

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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MTB HOOGEVEEN - DCIJ 1
Ronde 1: 15 september 2007. Uitslag 10-10.

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

MTB Hoogeveen
Joël Palmans (1163)
Marcel Corba (1231)
Paul Thio (1220)
Gert Bosker (1272)
Jan van Loenen jr. (1229)
Maarten Wichgers (1158)
Peter Boonstra (1194)
Zainal Palmans (1205)
Hans Thio (1272)
Chris Thio (1176)

-

DCIJ 1
Martin van Dijk (1245)
Jesse Bos (1272)
Stijn Tuytel (1236)
Willem Winter (1231)
Casper Remeijer (1193)
Cees van der Vlis (1096)
Marcel Kosters (1172)
Feroz Amirkhan (932)
Harry van der Vossen (1078)
Joop Wind (1157)

0- 2
1- 1
0- 2
0- 2
1- 1
2- 0
2- 0
1- 1
2- 0
1- 1
10 -10

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

De eerste wedstrijd winnen we altijd, dus ik begon met goede moed, ondanks dat
Kees Pippel ongeoorloofd verzuimde. Bij ons op school moeten de kinderen dan
vegen. Tevreden keek ik om mij heen toen Casper een zevenklapper uithaalde.
.. - ..
(18-23) 29x27
(20x29)
33x24
( 7-11) 16x18
(17-22)
Casper Remeijer ...1
28x17
( 8-12) 18x 7
( 2x35).
Casper speelde voor het eerst mee en
hij wist dat ik op hem lette. Je moet je
bewijzen zo’n eerste wedstrijd. Het won
niet, maar na een zevenklapper moeten
wij van de technische directie natuurlijk
ook niet zeuren. Het oog moet ook wat.
Zes plusje.
Stijn Tuytel ...2

Jan van Loenen jr. ...1
Wit speelde
27-22
32x23, en Stijn won door
23x12
(10-14) 19x10
24x15
( 4-10) 15x 4
4x27
(21x41) 36x47

Paul Thio ...0

(17x28)
(12-17)
(15x 4)
(17-22)
(26x50).

Stijn is teamcaptain geworden en laat
dan ook meteen zien hoe het moet. Het
voortouw nemen heet zoiets.
>>
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Zelf won ik ook, maar dat ben ik dan ook verplicht als voorzitter. Mijn partij was
een voorbeeld van een psychologische winst.
Ik speel hier
23-18
(12x23)
37-32. Bosker viel van z’n stoel van
schrik. Hij wist na lang nadenken nog te
verzinnen: ( 8-12) 32x21 en (22-28).
De hele partij voelde ik dat mijn
tegenstander bang was en hij zakte dan
uiteindelijk ook gewoon door het ijs.
Kortom, breng je speler in verwarring.
Een beetje voodoo en wintie helpt best
wel.

Gert Bosker ...0

En zo stonden we dus al met 5- 1 voor.
We gaan winnen, dacht ik dus. Maar
toen was Harry aan zet.
Harry van der Vossen ...0

Willem Winter ...2
Harry had hier (20-24) gespeeld i.p.v.
( 9-14).
Wit speelde
25-20
(24x15)
38-33
en Harry wist niets beter te
verzinnen dan (19-24) en stond dus
een schijf achter. Maar als Harry nu
gewoon ( 9-14) speelt is er niets loos.
Immers
33-29
(23x34)
28-22
(17x28) 32x 3
(21x41)
3x39
(41-46)
en het staat gewoon gelijk.
Maarten Wichgers ...2

Hans Thio ...2
En toen Cees.
Zwart haalde hier uit door
33x24
(22x33) 39x28
31x11
(12-17) 11x22
22x13
( 8x50)

(24-29)
(21-27)
(13-18)

En toen was het gelijk.
En toen Marcel…
Cees van der Vlis ...0
Marcel Kosters ...0

Marcel speelt in deze stand
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>>
(24-29)

23x34
(30x48) 17-11
(48x31)
11x 2 en komt in een slecht eindspel
terecht, mist de remise en verliest dus,
maar als Marcel nu
(26-31)
37x26
(24-29) 23x34
(30x48)
speelt, ziet de wereld er heel anders uit.
Op 17-11 volgt
(48-30)
11x 2
(30-35)
2x24
(35x 2)
en wit wint nooit meer.
Toen stonden we dus achter.
Peter Boonstra ...2

Gelukkig hadden we Martin nog. Martin
overklaste zijn tegenstander door
volgens de IJmuidense school zijn
tegenstander van het bord te drukken.

Jesse, als je naar deze stand kijkt weet
je dat er een zetje in zit. Neem hem dan
ook!

Marcel Corba ...1

27-21
42-38
47-42
35x 4
4x31.
remise.

(17x26)
32-28
(23x43)
(43x41) 36x47
(26x37)
(37x48)
30-25
(48x30)
(20-24) 29x20
(15x24)
en zwart moet berusten in

Jesse speelde
verloren te staan.

38-33

en kwam
Jesse Bos ...1

Joop had inmiddels keurig remise gemaakt. En als laatste hield Feroz ons in
spanning door een eenvoudige remise te missen en later een prachtige remise te
vinden.
Wim Winter
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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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APELDOORN - DCIJ 1
Ronde 2: 29 september 2007. Uitslag 13- 7.

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

Apeldoorn
Dick Beking (1161)
Gerrit Boom (1343)
Hendrik van der Zee (1460)
Dimitri Druzinin (1292)
Alexander Presman (1505)
Willem van Starkenburg (909)
Cees Groen (991)
André de Koning (1008)
Gep Leeflang (1280)
Alla Chorosjenko (1209)

-

DCIJ 1
Feroz Amirkhan (932)
Stijn Tuytel (1236)
Willem Winter (1231)
Harry van der Vossen (1078)
Casper Remeijer (1193)
Kees Pippel (1353)
Martin van Dijk (1245)
Marcel Kosters (1172)
Jesse Bos (1272)
Cees van der Vlis (1096)

211220112113 -

0
1
1
0
0
2
1
1
0
1
7

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

Vol vertrouwen gingen we naar Apeldoorn en dat vertrouwen was terecht.
Kees deed wat van hem verwacht werd
en won snel. Zwart was bang voor
25-20 en 38-32 met dam en speelde
.. - ..
(19-23) 30x19
(23x32)
34-30
(14x23)
25-20
(15x24)
30x37
met schijfwinst. Maar Kees
was de enige die won. Hoe anders had
het af kunnen lopen?

Willem van Starkenburg ...0

Dimitri Druzinin ...2

Kees Pippel ...2
Harry dacht dat het al Sinterklaas was
en geeft met 29-23 een schijf weg,
terwijl hij gewoon goed staat.

Harry van der Vossen ...0

>>
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Een illustratief standje. Martin speelt
hier foutief (22-27), maar moet het hier
als volgt spelen:
.. - ..
(16-21)
37-31
(23-28) 32x23
(19x28).
of
(16-21) 40-34
(22-27)
39-33
(20-24)

Martin van Dijk ...1

Jesse Bos ...0

Cees Groen ...1
Jesse was in een merkwaardige stand
terecht gekomen. Wit vervolgde met
24-19
(13x24) 34-30
(25x45)
44-40
(45x34) 43-39
(33x44)
49x 9
( 4x13) en dit was de grote
Gep Leeflang ...2
fout,
17-11
( 7-12)
11- 6
(13-19), en nu mag wit niet
meteen dam halen door (19-24), maar wit geeft eerst een schijf door 27-21 en
haalt dan dam. Als zwart nu niet ( 4x13) had geslagen, maar ( 3x14) had zwart
al deze problemen niet gehad. Een schijf geven met 27-21 helpt wit niet, omdat
zwart altijd de dam afpakt en hier blijkt zwart grote remisekansen te hebben.
Marcel kreeg hier een enorme
winstkans. Je oog moet er even op
vallen.
24-19 en?
De enige is
19x10
(23x25)
10- 5
en de winst is binnen.

André de Koning ...1

(23-28)

Marcel Kosters ...1
>>
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Feroz Amirkhan ...0

Feroz kan hier met
(17-22)
26x28
(18-23) 29x18
(13x31)
36x27
een volstrekte remisestand
bereiken, maar speelt hier
(18-22)
en gaat er helemaal af. Hij probeerde
nog naar 28 te ruilen, maar toen volgde
natuurlijk 39-33, 49-43, dam naar 31
en slag naar 7. Ben jij trouwens ooit al
eens bij de technisch directeur op
bezoek geweest, Feroz?

Dick Beking ...2
Stijn hield keurig de sterke Boom op remise en ik speelde voor het eerst van mijn
leven remise tegen een grootmeester, Hendrik van der Zee. Casper was een
maatje te klein tegen grootmeester Presman en Cees van der Vlis speelde ook
een prima partij tegen de Russin Alla Chorosjenko, remise.

Het eerste team v.l.n.r.:
Jesse Bos, Stijn Tuytel, Feroz Amirkhan, Casper Remeijer,
Kees Pippel, Harry van der Vossen, Marcel Kosters,
Cees van der Vlis, Martin van Dijk en Wim Winter

Wim Winter
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LANDELIJKE HOOFDKLASSE A
Tussenstand per 10 november 2007
Stand Hoofdklasse A
1 2 3 4 5
1. Franeker
13
2. DES Lunteren
10
3. Apeldoorn
10
4. Witte van Moort 2
9
5. Bart Smit Volendam
7
11
6. Hiltex 2
11 11
10
7. Huizum
10 9
7
8. MTB Hoogeveen
10
9
9. Het Noorden Groningen 6 7 10
10. DCIJ 1
7
7 7
11. Univé CTD
6 11 10
12. Nijverdal
6
5

Topscorers DCIJ 1
23. Kees Pippel
28. Willem Winter
36. Stijn Tuytel
40. Martin van Dijk
55. Casper Remeijer
82. Jesse Bos
111. Joop Wind
115. Cees van der Vlis
120. Marcel Kosters
123. Harry van der Vossen
125. Feroz Amirkhan

Weds
4
5
5
5
5
5
3
4
4
5
5

6 7 8 9 10 11 12 Pt Bordpt
10 10 14 13
8 60 - 40
9 11
13
14 7 57 - 43
9
10 13 14
6 56 - 44
13 11
13 9
6 55 - 45
10
10 15 6 53 - 47
9
10
6 51 - 49
11
12 5 49 - 51
10 13 7 4 49 - 51
10
10 3 43 - 57
10
12
3 43 - 57
7
8
3 42 - 58
8 13 10
3 42 - 58

Rating
1353
1231
1236
1245
1193
1272
1157
1096
1172
1078
932
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Tegen
1163
1271,2
1202,4
1177,6
1314
1200
1251,7
1229,5
1126,3
1211
1202,2

Bord
Pnt gem
3,25
6 1,5
3,8
6 1,2
3,2
6 1,2
3,6
6 1,2
4,6
5 1
4,4
4 0,8
8
2 0,67
7,75
2 0,5
8,5
2 0,5
8,4
2 0,4
6,6
2 0,4

HAARLEMSE DAMCLUB - DCIJ 2
Ronde 1: 15 september 2007. Uitslag 16- 4.

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

Haarlemse Damclub
Roel Janssen (1220)
Gerard van Velzen (994)
Mark Deurloo (1380)
Peter Schipper (938)
Fabian Snijder (1030)
Dimitri Otto (903)
Bart van Soest (760)
Marcel Briefjes (913)
Rob van der Klashorst (963)
Frank Hagebeek (815)

-

IJmuiden 2
Daniël de Vreugd (1044)
Jan-Maarten Koorn (846)
Paul Smit (1007)
Jacqueline Schouten (1077)
Piet Kok (962)
Nicole Schouten (874)
Bram van Bakel
Conall Sleutel (705)
Rosa Vermeulen
Rick Hartman

221122112216 -

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
4

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

Eerst maar eens de jeugdspelers:
Door 48-43 te spelen loopt Conall in
Marcel Briefjes ...1
een simpel zetje.
(24-30)
35x24
(20x29) 34x23
(18x29)
33x24
(16-21) 27x16
( 6-11)
16x18
(13x35)
en schijf 24 gaat
verloren.
Beter was geweest
27-22! (18x27)
32x21
(16x27)
37-31
(26x37)
42x11
( 6x17) en nu wel 48-43!
en zwart kan schijfverlies niet meer
ontgaan. Wel hierna nog knap remise
gemaakt door Conall.
Frank Hagebeek ...2

Conall Sleutel ...1
Rick kwam hier in moeilijkheden en
verloor.
Hij speelde hier

36-31?

In dit soort standen is 36-31 wel de
laatste zet die je speelt, Rick. Je kunt
hier gewoon 43-39 spelen.

Rick Hartman ...0

>>
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Rosa was nog onder de indruk van
Damclub IJmuiden en speelde (20-25).
Wit was meteen klaar door 27-21 en
38-33. Verder een goede partij van
Rosa.

Rosa Vermeulen ...0

Gerard van Velzen ...2

Rob van der Klashorst ...2
Jan-Maarten maakt hier een geweldige
blunder en speelt
30-25?
Het
antwoord is natuurlijk
(23-28)! en
Jan-Maarten kon inpakken.
Jan-Maarten Koorn ...0
Daniël de Vreugd ...0
Daniël speelde hier (31-36) en wit kon
een schijf winnen door 23-18 en
25-20. Omdat zwart er hierna nog een
moest offeren om door te kunnen
breken was dat voldoende voor de
winst. Maar zwart had hier (22-27)
moeten spelen en dan staat Daniël
zelfs beter. Een ander alternatief was
nog geweest (22-28) en (31-36).
Peter Schipper ...1
Roel Janssen ...2

Jacqueline Schouten ...1

Hier speelde Jacqueline foutief 43-38.
Zwart antwoordt met (24-29) en dreigt
met (29-33) en slag naar 42.
39-34 Heeft geen zin door (28-33) en
ook slag naar 42.
Het enige is nu
27-21
(16x27) 32x21
(11-16)
21-17
(28-32) 38x27
(29-33)
39x28
(23x12)
>>
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Paul haalde hier een prachtige
combinatie
uit,
die
Mark
Deurloo natuurlijk niet gezien heeft:
.. - ..
(29-33) 38x29
(16-21)
27x16
(22-27) 31x11
(12-17)
11x22
(18x49)
en nu heeft
Deurloo alle mazzel van de wereld dat
hij de dam kan afnemen door
29-24
(19x30) 35x24
(49x19)
42-37
(19x41) 46x37
Nicole liep in een simpele twee om drie
en Piet Kok had een vastloper in een
klassieke stand. Ging ook mis dus.

Paul Smit ...1

Mark Deurloo ...1

Conall Sleutel speelt een oefenpartij met Rick Hartman
Wim Winter
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LANDELIJKE TWEEDE KLASSE C
Tussenstand per 10 november 2007
STAND 2E KLASSE C
1. BDV Bennekom
2. SNA 2
3. DES Lunteren 2
4. Haarlemse Damclub
5. WSDV 2
6. Zaanstreek 2
7. WSDV 3
8. Harderwijk 2
9. DCIJ 2
10. Zenderstad
11. Hiltex 3
12. DVSB 3

Topscorers DCIJ 2
18. Daniël de Vreugd
24. Conall Sleutel
29. Koos de Vries
50. Paul Smit
68. Jacqueline Schouten
86. Bram van Bakel
112. Jan-Maarten Koorn
127. Rosa Vermeulen
131. Rick Hartman
141. Piet Kok
147. Peter Pippel
160. Vince van der Wiele
167. Berrie Bottelier
170. Arjan van Roode
177. Nicole Schouten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pt Bordpt
11
16
15
12 18 10 72 - 28
12 13
11
13 15 10 64 - 36
9
16 15
13 15
8 68 - 32
10 10
11 16
15 8 62 - 38
8
10
11 11 15 7 55 - 45
7
10
10
10 15
5 52 - 48
4
4
10
10
13
4 41 - 59
9 5 9
10
14
3 47 - 53
5
4 9 10
12 3 40 - 60
7
9 5
6
12
2 39 - 61
8 7 5
7
8
0 35 - 65
2 5
5 5
8
0 25 75

Weds
5
5
4
5
4
3
2
4
5
2
4
1
1
2
3

Rating Tegen
1044 1025,8
705 912,8
997 989,5
1007 1138
1077 974,3
854,7
846 994
798,3
863,8
962 983
903 1160
752
1089
874
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1043,5
978

Bord
Pnt gem
3,4
8 1,4
7,4
8 1,4
3,25
7 1,5
2,4
7 1
3
5 1
6,33
5 1
5
5 1
8,5
4 0,5
9
4 0,4
6
3 0,5
4,25
2 0,25
10
2 0
10
1 0
3
0 0
7
0 0

AGENDA DAMCLUB IJMUIDEN
zo 18 november
za 24 november
za

1 december

za

8 december

2007 Van der Wiele Jeugdtoernooi (Noord-Holland Jeugdcup)
Nijverdal
2007 Zesde ronde NC
Harderwijk 2
-

zo
9 december
za 15 december
za 29 december
zo 30 december

2007 NK welpen- en aspirantenteams
DCIJ 1
2007 Zevende ronde NC
DCIJ 2
2007 Van der Wiele Jeugdtoernooi
2007 Joop Geuke Toernooi (Noord-Holland Jeugdcup)
e
2007 Het 6 oud of nieuw sneldamtoernooi van SNA
2007 OUDEJAARSTOERNOOI DCIJ

za 12 januari

2008 Achtste ronde NC

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
zo 23 maart

2008 PAASDAMSCHAAKTOERNOOI 2008
2008 Heerhugowaard (Noord-Holland Jeugdcup)

vr 30 mei

2008 ALGEMENE LEDENVERGADERING DAMCLUB IJMUIDEN

za 21 juni

2008 Den Ilp (Noord-Holland Jeugdcup)

za 26 januari

9 februari

za 23 februari

AGENDA SCHAAKVERENIGING KIJK UIT
vr 16-11-2007 3e ronde Kijk Uit 2
vr 23-11-2007 3e ronde Kijk Uit 3
za 24-11-2007 4e ronde Kijk Uit 1
za 1-12-2007
ma 10-12-2007
do 13-12-2007
za 15-12-2007
vr 28-12-2007
vr 11- 1-2008

-Kennemer Combinatie 10
Krommenie 3
- S.V. De Wijker Toren 2

Gem.4 kamp Heemskerk-Beverwijk-Velsen-Uitgeest
5e ronde Excelsior 3
Kijk Uit 2
4e ronde de Wijker Toren 6 Kijk Uit 3
5e ronde De Uil 1
Kijk Uit 1
Snelschaakkampioenschap van Kijk Uit
Corus Chess Tournament t/m 27 januari 2008

vr 8- 2-2008 5e ronde Kijk Uit 2

za 9- 2-2008 6e ronde Kijk Uit 1
Het Witte Paard 1
zo 10- 2-2008 Schoolschaakkampioenschap 2008 voor basisscholen
vr 7- 3-2008 6e ronde Kijk Uit 3
Het Witte Paard 3
za 8- 3-2008 7e ronde S.C. Aalsmeer 1 Kijk Uit 1
vr 21- 3-2008
Paaseieren-schaak-damtoernooi
za 29- 3-2008 8e ronde Kijk Uit 1

-

Santpoort 1

do 3- 4-2008 7e ronde Purmerend 6
vr 4- 4-2008 7e ronde Kijk Uit 2
za 19- 4-2008 9e ronde De Waagtoren 2

-

Kijk Uit 3
De Uil 5
Kijk Uit 1

- S.V. De Wijker Toren 5

Het verschijnen van de volgende IJ’dammer is 18 januari 2008.
Kopij kunt u inleveren bij tot en met vrijdag 11 januari (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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