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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
Leo is weer lid geworden. Goed zo. Ook dit jaar is alles weer goed geworden.
Op de Brunssum website zie ik inmiddels al zes clubgenoten staan, waaronder
drie jeugdspelers en dan tel ik Martin en Stijn niet meer mee bij de jeugd (jullie zijn
nog wel jeugdig hoor, jongens). Dit soort toernooien zijn bij uitstek geschikt om
dammen te leren. Voor onze talenten een ‘must’ zou ik zeggen. Zelf vind ik het er
ook altijd heerlijk. Na een val in een ravijn kom je er weer op krachten. Beetje
zwemmen en wandelen. Rustig aan en een potje dammen, al ging dat nou niet zo
goed vorig jaar.
Kampioenschap van Nederland speelden en spelen dit seizoen Dana van der
Wiele, Rick Hartman en Casper Remeijer. Halve finales hebben gespeeld Vince
van der Wiele en Feroz Amirkhan. Geen slecht resultaat voor een eenvoudige
vereniging uit het westen des lands. Kampioenen waren er niet bij, maar Casper
gaat nog hoge ogen gooien.
En wat betreft de halve finale senioren ziet het er naar uit, dat deze in januari en
februari in ons clubgebouw gehouden gaan worden. Waarschijnlijk komt er in ons
clubgebouw ook nog een klaverjasclub bij. Het was trouwens wel jammer dat de
bridgevereniging vertrok afgelopen seizoen.
Binnenkort moet ik trouwens naar ons oud-lid Cees van Duivenbode. Hij wordt 65
en is zoveel jaar getrouwd en hij heeft nog een aantal andere dingen te vieren. Ik
zal hem de groeten doen van de damclub.

Wim Winter
-3-

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

Jurrian Fischer
Dinsdag 15 augustus 1995 te Haarlem
Medemblik en Enkhuizen
RSG Enkhuizen

Andere sporten/Hobby's:
Andere damclubs:

Gamen
EDC (Enkhuizer DamClub)

Lid van D.C.IJ. sinds:

Januari 2009

Hoe ben je met dammen in aanraking gekomen?
En met DCIJ?:

Via schooldammen

EDC had bijna geen jeugd meer,
dus heb ik gevraagd of ik bij DCIJ mocht dammen.

Positieve punten van DCIJ:
Heel veel jeugd, leuke sfeer en altijd gezellig
Negatieve punten DCIJ/wat zou er nog beter kunnen?
Het is toch wel
een beetje ver weg... En het jeugdgedeelte duurt maar één uurtje
Wat vind je het leukst aan dammen?

Mooiste partij:

Het dammen

de eerste partij bij het Brunssum Open.
Gewonnen van Timo Kuiper met een 1 om 4 naar dam.

Lastigste tegenstander:

Raymond Koopmanschap

Sterkste dampunt:
Zwakste dampunt:

Beginspel
Eindspel
In 2004 2e van Noord-Holland geworden

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

MythBusters, Brainiac (Discovery)
Little Nicky
Lasagne die mijn moeder zelf maakt

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

Jurrian, bedankt voor dit interview!
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Berrie Bottelier

UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL
Schrijnend is het verschil in aandacht die de damsport tegenwoordig in de
verschillende media ondervindt in vergelijking met de dertigerjaren. Met een
microscoop moet men de kranten doorzoeken om enige informatie te vinden over
ontwikkelingen van belangrijke damgebeurtenissen. Nadat Ben Springer in 1928
de wereldtitel veroverde stonden de kranten vol met verslagen over het WK–
toernooi. Een trend die tot in de tachtigerjaren gehandhaafd bleef. Voor- en
nabeschouwingen en uitgebreide verslagen van de toernooien en matches vulden
de sportkaternen. Is er daarna iets fout gegaan? Hebben de verantwoordelijken
wel ingezien dat het voor de damsport van belang is om onze sport onder de
aandacht te brengen van het grote publiek? Hoe dan ook: het is jammer dat het
dammen, maar ook het schaken, niet meer de aandacht krijgt die het verdient.
Onze aandacht gaat uit naar de match tussen Maurice Raichenbach en Jan
Hendrik Vos in 1936. Dukel bracht dagelijks met uitgebreide verslagen de match
onder de aandacht van het grote publiek. In de strijd was de toenmalige
Nederlandse kampioen kansloos tegen de regerende wereldkampioen Maurice
Raichenbach. De eindstand (25-15) toonde aan dat de Fransman te sterk was
voor de Nederlandse kampioen.
>>

VERHUISPLANNEN? VRIJEHUIZENMARKT
MEER DAN 80 MAKELAARS IN NEDERLAND
- Gratis waardebepaling
- Lage courtage, vanaf 0,5 %
- No cure, no pay

- begeleiding van a tot z
- aan- en verkoop
- 100% service

Makelaar Vrijehuizenmarkt
Jacqueline Schouten

Jacqueline@vrijehuizenmarkt.nl.
www.vrijehuizenmarkt.nl
T 06 46025328
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De toenmalige wereldkampioen schaken, de Nederlander Max Euwe, verricht de
openingszet van Raichenbach (links) tegen Vos. Links achter Raichenbach de
verslaggever Dukel en naast hem Kerst de Jong de voorzitter van DCIJ.

Eén fragment uit de tweekamp willen
we in het bijzonder onder de aandacht
brengen. De Nederlandse kampioen
heeft zojuist 42-37 gespeeld. Hij wordt
nu verrast met een totaal nieuwe
combinatie.
28. .. - .. 24-29 29. 33x24 18-22
30. 27x29 16-21 31. 26x17 11x31
32. 36x27 19-23 33. 29x18 13x31
Met een winnende doorbraak. Voor een
elk zichzelf respecterende dammer is
deze combinatie bekend.
De combinatie werd genoemd naar de
man die hem als eerste in een partij
uitvoerde: ‘ Coup Raichenbach’.

M. Raichenbach

J.H. Vos
Jan Apeldoorn
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KAMPIOENSCHAP VAN
NOORD-HOLLAND 2010
Als we de stand en de uitslagen
bekijken heb ik er natuurlijk
weinig van gebakken, maar als
ik wat minder blunders had
gemaakt en wat beter had
nagedacht, was ik waarschijnlijk
veel verder gekomen. Trots was
ik op de remise tegen Hein
Meijer. Een Keller en dan stand
houden. Hij kan er trouwens wel
wat van, die Hein.
Wim Winter in actie tegen Hein Meijer
Na twee wedstrijden had ik gewonnen
van Cor Verdel en remise tegen Hein.
Heel tevreden speelde ik daarna tegen
Cor Westerveld en het ging van een
leien dakje. Toch wist ik hier weer in
een zetje te trappen, dat ik nooit had
gezien.
(30-35)? 28-22
(35x33)
32-28
(23x21) 34x 1 en ik had
verloren. Lekker, niet? Ik stond weer
met beide benen op de grond.

Wim Winter (0)

Paul Teer (0)
Cor Westerveld (2)

Wim Winter (2)

Ik speelde hier
37-31
(26x19)
24x 2 en er volgde nog
(20-24)
30x19
(25-30) 34x25
(36-41)
47x36
(27-31) 36x27
(21x14)
met winst voor wit.
Tegen Fabian Snijder kreeg ik niets
voor elkaar, remise en tegen Mike
Koopmanschap kwam ik totaal verloren
te staan, maar ziek is nog niet dood, zei
mijn vader altijd en ik schwindelde
mezelf naar remise.
>>
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Hier had ik een remisedam kunnen en
moeten nemen.
(19-23)
28x 8
( 9-13)
8x19
(14x34)
39x30
( 4- 9) 36x22
(17x48)
maar is nu wel remise na 31-26.

Wim Winter (0)

John Stins (0)

Ivo de Jong (2)

Wim Winter (2)
37x28
(26x37)
33x24
(22x42)
langste eind.

41x32
48x37

In de voorlaatste ronde een echte
Keller tegen John Stins. Zwart speelt
(14-19) en ik antwoordde met
49-43
(19x30) 29-24
(30x19)
20-14
( 9x20)
25x 5 en zwart
kwam ook nog op dam door
(28-32)
(23-29) 34x14
(13-19) 14x23
(18x29)
(27x49)
maar uiteindelijk trok wit toch aan het

Wim Winter - John Stins
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>>

In een uitstekende stand voor mij loop
ik natuurlijk weer in een zetje. Ik had
gespeeld (16-21) en nu komt natuurlijk
23-18
(13x22) 29-23
(20x18)
38-32
(27x29) 34x 5
en het was afgelopen met de geit.

Wim Winter (0)

Rob Geurtsen (2)
Het Kampioenschap van Noord-Holland
was een leuk toernooi en voor iedereen
aan te raden om mee te doen. Het is
om de hoek, geen reiskosten, in ons
eigen gebouw. Wat willen we nog
meer?

Coördinator persoonlijke
wedstrijden Cor Verdel
Kampioenschap NH 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Hein Meijer *
• 1 1 2 2 1 1 2 2 2
2. Ivo de Jong *
1 • 1 1 2 2 1 2 2 2
3. Mike Koopmanschap
1 1 • 1 1 1 1 1 2 2
4. Rob Geurtsen
0 1 1 • 1 2 2 1 0 2
Cor Westerveld
0 0 1 1 • 2 1 2 1 2
6. Wim Winter
1 0 1 0 0 • 1 2 2 2
7. Fabian Snijder
1 1 1 0 1 1 • 0 2 2
8. Paul Teer
0 0 1 1 0 0 2 • 1 2
9. John Stins
0 0 0 2 1 0 0 1 • 2
10. Cor Verdel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 •

+ = - P
4 4 0 14
4 4 0 14
1 7 0 11
2 4 2 10
2 4 2 10
2 3 3 9
1 5 2 9
1 3 4 7
1 2 5 6
0 0 9 0
* = na barrage
Wim Winter
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UIT DE ONDERLINGE
Toen Rick de eerste zet had gevonden
liep de rest als vanzelf.
1. .. - .. 23-29 2. 24x33 25x34
3. 39x30 19x48 4. 30x10 48x15
Soms is dammen wel heel eenvoudig.
Tegen Paul kon ik eindelijk weer eens
een partij winnen. In het klassieke
middenspel blunderde hij en waren de
punten binnen. Trots als een pauw,
aldus Koos de Vries, liep ik daarna door
de speelzaal. Mijn voormalige vriend
Leo
temperde,
op
de
hem
karakteristieke wijze, met; “Dat zag ik
nog wel”.
Paul Smit

Rick Hartman

Vince van der Wiele
Daags na de partij liet ik mijn
machientje er op los.
En zie: Paul speelde:
12. .. - .. 10-15? Als volgt had ik nu
een schijf kunnen winnen.
13. 31-27 En er rest voor zwart niets
anders meer dan in schijfverlies te
berusten.
Men ga dit na.
Max Doornbosch

Jan Apeldoorn
Na (19-23) van zwart ging Nicole over
tot een offer om vervolgens Max met
een wurgende klemstand op te
zadelen.
23. 49-43 23x34 24. 32-28?
Nicole heeft haar zin. Maar als Max
Nicole Schouten
goed had gekeken, had hij als volgt een
damzet uit kunnen voeren.
(16-21)
27x16
(18-23) 28x19
(22-27) 31x22 en (17x50).
Volgende keer wat beter opletten Max. Want dit soort zetjes kan je er eigenlijk
wel uithalen. Volgende keer beter.
Jan Apeldoorn
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EINDSTAND ONDERLINGE
SEIZOEN 2009/2010
Stand per 21 mei 2010
Pos Cat Naam
BRtg Wrde
1. A Casper Remeijer
1290 1500
2. A Stijn Tuytel
1257 1500
3. A Jacqueline Schouten 1066 1100
4. A Wim Winter
1248 1500
5. A Kees Pippel
1334 1600
6. A Koos de Vries
1020 1000
7. A Conall Sleutel
910 700
8. B Jan Apeldoorn
979 900
9. B Paul Smit
1012 1000
10. B Cees van der Vlis
1113 1200
11. A Feroz Amirkhan
1191 1400
12. B Jack van Buuren
1127 1200
13. B Nicole Schouten
864 600
14. B Piet Kok
938 800
15. B Harry van der Vossen 1086 1100
16. C Rick Hartman
728 400
17. C Stella van Buuren
600 200
18. B Jan-Maarten Koorn
770 500
19. B Berrie Bottelier
870 600
20. A Jesse Bos
1270 1500
21. A Martin van Dijk
1241 1500
22. B Cees van der Steen
958 800
23. B Joop Wind
1136 1200
24. C Vince van der Wiele
600 200
25. B Marcel Doornbosch
921 800
26. C Jurrian Fischer
600 200
27. C Dana van der Wiele
600 200
28. C Kees van Nie
630 300
29. C Max Doornbosch
600 200
30. B Peter Pippel
845 600
31. B Bram van Bakel
952 800

Periodekamp.
1e Periode
2e Periode
3e periode

W
18
20
26
23
17
24
26
33
29
19
14
17
31
25
18
30
32
23
28
7
7
14
15
24
9
12
27
9
13
18
20

Groep A
Jesse Bos
Stijn Tuytel
Casper Remeijer

+
13
13
9
12
8
8
8
8
11
12
7
9
9
7
8
11
9
6
6
4
5
1
4
4
6
7
1
2
1
13
13

=
5
6
10
5
7
10
11
14
7
3
6
6
5
8
5
3
6
9
8
3
2
9
7
3
2
1
2
1
3
5
6

- Pnt
0
31
1
32
7
28
6
29
2
23
6
26
7
27
11
30
11
29
4
27
1
20
2
24
17
23
10
22
5
21
16
25
17
24
8
21
14
20
0
11
0
12
4
11
4
15
17
11
1
14
4
15
24
4
6
5
9
5
0
31
1
32

Groep B
Koos de Vries
Wim Winter
Conall Sleutel

-12-

Prc
86,1
80
53,8
63
67,6
54,2
51,9
45,5
50
71,1
71,4
70,6
37,1
44
58,3
41,7
37,5
45,7
35,7
78,6
85,7
39,3
50
22,9
77,8
62,5
7,4
27,8
19,2
86,1
80

TPR Score
1384 33900
1310 32160
1059 23950
1120 23310
1224 22400
1024 20900
998 20260
891 18930
949 17420
1109 17120
1168 16750
1046 14820
806 14550
884 14150
989 13450
801 13340
783 13110
891 13040
764 12760
1321 12700
1325 12100
924 11280
962 10950
632
5930
1070
5780
812
4270
415
3590
694
2460
560
2360
1384 33900
1310 32160

Groep C
Berrie Bottelier
Rick Hartman
Max Doornbosch

DCIJ 1 SCHAKELT SNA UIT!
2E RONDE BEKER NH. 28 FEBRUARI 2010.
De bekerwedstrijd van IJmuiden tegen SNA bood een kans om revanche te
nemen voor de nederlaag in de bondscompetitie, waarmee SNA IJmuiden de pas
afsneed richting kampioenschap. De IJmuidenaren waren dan ook sterk
gemotiveerd om te winnen. Hetzelfde gold echter ook duidelijk voor de
tegenstander. Deze was, met Richard Mooser, Steven Wijker, Mike
Koopmanschap en Ivo de Jong, met een veel sterker team aangetreden dan in
het boekje opgegeven stond. Kortom, er stond wat op het spel.
De opening zag er niet florissant uit voor IJmuiden; Jesse had duidelijk nadeel en
Stijn zijn stand leek ook niet heel makkelijk. De kansen moesten van het bord van
Kees Pippel komen; nadat zijn tegenstander in de opening een remiseafwikkeling
niet nam, stond het bord in vuur en vlam.
De kentering kwam echter al snel: Mike wist zijn voordeel niet uit te bouwen en
moest snel in remise berusten. Hierna slaagde Kees erin om een schijf te winnen
en even later de partij. Direct hierop wist Casper een verdienstelijke remise tegen
de topscorer van de Hoofdklasse, Richard Mooser, te behalen. Met een
voorsprong van 4-2 moest Stijn zich verdedigen tegen Steven. Hij slaagde hier
glansrijk in. Nadat Steven zijn aanval niet kon versterken, bleef de SNA'er met
een onontwikkelde schijf zitten. Dit gaf Stijn een uitstekende mogelijkheid om de
winst te behalen. Hij koos echter voor een zeker gelijkspel, waardoor de zege van
IJmuiden een feit werd.

1.
2.
3.
4.

SNA 1
Mike Koopmanschap
Steven Wijker
Richard Mooser
Ivo de Jong

-

DCIJ 1
Jesse Bos
Stijn Tuijtel
Casper Remeijer
Kees Pippel

1-1
1-1
1-1
0-2
3-5

(1)
(4)
(3)
(2)

Jesse Bos
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BEKERTEAM DCIJ
NOORD-HOLLANDS KAMPIOEN
Zaterdag 13 maart streed DCIJ met SNA 2, Zaanstreek 1 en Zaanstreek 3 om het
Noord-Hollands kampioenschap bekerviertallen. Door het wegvallen van Jesse
bos wegens studieverplichtingen bestond het team uit Kees Pippel, Casper
Remeijer, Feroz Amirkhan en Stijn Tuytel. In de halve finale mocht het aantreden
tegen SNA 2. Na de overwinning op het eerste team van Heerhugowaard twee
weken eerder was DCIJ het aan zijn stand verplicht de wedstrijd in winst om te
zetten. Maar dat was ook in bondscompetitie het geval bij Samen Sterk.
Na een kleine twee uur spelen was de uitslag nog allerminst duidelijk. Kees was
op weg de risicovolle omsingeling van Jan Groeneweg hard af te straffen, maar
Casper had tegen Guido Verhagen zichtbaar nadeel en ook Feroz (tegen Ritchie
Wijnker) en Stijn (tegen Rinus Veenstra) leken de mindere kansen te hebben.
Maar net als altijd rijst de vraag: wat betekent goed staan? Er zijn zoveel andere
factoren die een rol spelen bij het goed tot een einde brengen van een partij, zoals
concentratie, lef en het kunnen handelen onder tijdsdruk. Dit laatste is zeker bij
bekerwedstrijden een cruciale vaardigheid. Waar de niveauverschillen kleiner
worden en beide spelers tot het uiterste dienen te gaan, belandt men maar al te
vaak in een situatie waarbij de digitale klok aftelt. Met de beangstigende
wetenschap dat er geen seconde meer bijkomt, worden op dit soort momenten
fouten begaan, wedstrijden verloren.
Op het bord van Kees hoefde het zover niet te komen: na een verrassende zet
moest zijn tegenstander opgeven. Maar op de andere drie borden was men nog
wel bezig. Tijdnood. Wat is wijsheid? Op het bord van Stijn werden de stenen als
eerste opgezet. In een spannende slotfase bleek een voor beide spelers
geforceerde afwikkeling remise op te leveren. Even later kwamen Feroz en
Ritchie eenzelfde uitslag overeen.
Het was dus wachten op Casper. In wederzijdse tijdnood had hij een mindere
stand om weten te zetten in een in ieder geval moeilijk taxeerbare stand. Zijn
tegenstander had zichtbaar moeite met het doolhof aan mogelijkheden waarvoor
hij zich geplaatst zag en koos uiteindelijk voor de verkeerde voortzetting. Na het
offer dat hier verrassend op volgde bevatte de stand nog wel remise, maar liet
deze zich met een ras tikkende klok eigenlijk alleen vanuit het meekijkperspectief
vinden: 6-2 en een ticket voor de landelijke arena.

>>
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1.
2.
3.
4.

Damclub IJmuiden
Casper Remeijer
Stijn Tuytel
Feroz Amirkhan
Kees Pippel

-

S.N.A. 2
Guido Verhagen
Rinus Veenstra
Ritchie Wijnker
Jan Groeneweg

2-0
1-1
1-1
2-0
6-2

(4)
(2)
(3)
(1)

Eenzelfde lot was bezegeld voor Zaanstreek 3. In de halve finale verwees het
team met vier gelijke spelen hun eerste team verrassend naar de troostfinale.

1.
2.
3.
4.

D.C. Zaanstreek 3 *
Martin Berends
Dick Vermeulen
Boudewijn van der Veen
Schelte Betten

-

D.C. Zaanstreek
Paul Teer
Barbara Graas
Piet Smit
Paul van der Lem

1-1 (4)
1-1 (3)
1-1 (1)
1-1 (2)
4-4
* Door handicap naar de finale.

Dit leidde tot het duel Zaanstreek 1 - SNA 2 om de derde plek en Zaanstreek 3 DCIJ 1 om het kampioenschap. Een speler van het derde merkte cynisch op dat
na de soepele overwinning op DCIJ 2 (5-3), uitschakeling van het eerste team
geen problemen mocht vormen.
Het werd inderdaad ook niet echt spannend. Al gauw combineerde Feroz naar
dam tegen Schelte Betten, die in de halve finale verdienstelijk Paul van der Lem
op remise hield. Niet veel later kon ook Kees een capitulatie in ontvangst nemen.
Een wederzijdse doorbraak met een schijf meer stelde tegenstander Van der
Veen voor schier onoplosbare problemen, waar deze in de praktijk ook niet meer
uit kon komen.
Intussen was het wachten op Casper en Stijn. Casper had in een klassieke partij
langzaam maar zeker het voordeel naar zich toe weten te trekken tegen Berends.
Toch was de uitkomst lange tijd onduidelijk en was het pas na een
overenthousiaste actie van zijn tegenstander dat Casper de overwinning mocht
noteren. Een min of meer zelfde partijverloop deed zich voor op het bord van
Stijn. Licht voordeel tekende zich slechts af toen tegenstander Vermeulen in
tijdnood de verkeerde velden pakte: 8-0 en het heroverde Noord-Hollands
kampioenschap.

>>
-15-

1.
2.
3.
4.

D.C.Zaanstreek 3
Martin Berends
Dick Vermeulen
Boudewijn van der Veen
Schelte Betten

-

Damclub IJmuiden
Casper Remeijer
Stijn Tuytel
Kees Pippel
Feroz Amirkhan

0-2
0-2
0-2
0-2
0-8

(3)
(4)
(2)
(1)

De troostfinale eindigde in een 5-3 overwinning voor Zaanstreek 1. Guido
Verhagen moest op het eerste bord alle zeilen bijzetten om de sterk spelende Van
der Lem op remise te houden. Uiteindelijk bleek de nederlaag van Jan
Groeneweg tegen Piet Smit beslissend te zijn. De overige twee duels - tussen
Ritchie Wijnker en Barbara Graas en Rinus Veenstra tegen Paul Teer - eindigden
in remise.

1.
2.
3.
4.

D.C.Zaanstreek
Paul van der Lem
Barbara Graas
Paul Teer
Piet Smit

-

S.N.A. 2
Guido Verhagen
Ritchie Wijnker
Rinus Veenstra
Jan Groeneweg

1-1
1-1
1-1
2-0
5-3

(2)
(4)
(1)
(3)

Damclub IJmuiden Bekerkampioen 2010
Kees Pippel, Casper Remeijer, Feroz Amirkhan en Stijn Tuytel

Stijn Tuytel

-16-

RICK HARTMAN NIET DOOR
NAAR FINALE NK PUPILLEN
Op 2 en 3 april heb ik de halve finale pupillen in Lunteren gespeeld. De 1 e ronde
speelde ik tegen Alex Ketelaars. Het ging wel goed, maar ik verloor door een
zetje.
Daarna moest ik tegen Tom Siebelt. Ik kwam goed te staan, maar speelde het niet
goed. In het eindspel won hij nog een schijf, maar wist niet te winnen: het werd
remise. De 3e ronde speelde ik tegen Thomas van Middendorp. Ik kwam snel
schijven voor en won. De laatste ronde van vandaag speelde ik tegen Mathijs
Stolwijk. Het ging gelijk op, maar ik won door een damzetje. Na de eerste dag
stond ik op de zesde plaats met 5 punten uit 4.
De 5e ronde moest ik tegen Gerlinda Schaafsma. Ik kwam goed te staan, maar ik
trapte in een zetje. Hierna speelde ik tegen Bram Cysouw. Ik kwam goed te staan
en ik nam een 1 om 2 en ik won. De laatste ronde speelde ik tegen Mitchel
Mensinga. Ik wist dat ik een punt moest halen om mij te plaatsen. Hij kwam
steeds meer naar voren en ik naar achter. In tijdnood verloor ik door een kleine
forcing. Nu was ik niet door en werd zelfs nog zevende. Ik had één punt tekort
voor een finaleplaats.
Rick Hartman

INVALLER RICK HARTMAN
ZEVENDE BIJ FINALE NK PUPILLEN
Anderhalve week voor het NK pupillen werd ik gebeld of ik mee wilde doen.
Iemand was afgevallen. Natuurlijk wilde ik dat. Mijn moeder en ik gingen op een
camping in de buurt staan.
In de eerste ronde moest ik tegen Wouter Morssink. Ik probeerde zijn centrum te
omsingelen, maar dat mislukte, want hij kon het afruilen. Toen kwam ik slechter te
staan. Ik zat ook in tijdnood en ik heb veel geluk gehad in het eindspel, want hij
stond gewonnen. In de tweede ronde moest ik tegen Frank Scholman. Ik kwam
goed te staan. Hij probeerde mijn centrum af te ruilen, maar daardoor kon ik een
goede hekstelling innemen en ik won uiteindelijk met een zetje dat precies klopte.
>>
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De derde ronde moest ik tegen Timo Kuipers. Hij nam een slechte flankaanval en
ik probeerde het centrum te pakken, maar hij kon die aanval van hem afruilen.
Daardoor kwam ik goed en gewonnen te staan. Toen maakte ik een grote fout: hij
liep op een schijf en ik kon doorbreken, maar ik nam de doorbraak te snel,
waardoor hij slagkeuze had en uiteindelijk bleek het dat ik een schijf weggaf. Ik
verloor. ’s Avonds was er levend stratego, maar daar ging ik niet heen.
De vierde ronde moest ik tegen Nick Waterink. Ik kwam slechter te staan, maar hij
trapte in een 2 om 3 naar dam. Die dam kon hij afnemen. Dat deed hij en
daardoor kwam ik 2 schijven voor en speelde het uit. De vijfde ronde moest ik
tegen Jannes Kromhout. Het ging lang gelijk op, maar toen trapte ik in een zetje
waardoor ik slechter kwam te staan. Daardoor kon hij winnen. Die avond ging
bijna iedereen mee met pizza eten in Huissen. Dat was erg leuk.
>>

NICO VAN DER WIELE
Aevum Kozijnen
Conradweg 32
2031 CM Haarlem

E nico@aevum-kozijnen.nl
W www.aevum-kozijnen.nl

T 023 576 25 67
M 06 271 799 07

Alle vertrouwen in kunststof bouwen
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De zesde ronde moest ik
tegen Mitchel Mensinga. Ik
ging de aanval in, hij ook. We
hadden
allebei
een
flankaanval.
Ik
kon
het
centrum pakken, maar mijn
aanval liep vast. Ik kon hem
nog wegruilen naar voren, wat
achteraf goed bleek te zijn,
want ik had nog steeds het
centrum. Ik ging weer in de
aanval; nu een centrumaanval.
Door die actie liep hij vast en
kon ik een schijf winnen en Rick begint zijn partij tegen Mitchel Mensinga
won ook.
In de zevende ronde moest ik tegen Martijn van IJzendoorn. Ik kwam slecht te
staan. Hij had het centrum en een flankaanval en later een flankcentrumaanval. Ik
ruilde dat af, maar hij stond nog steeds veel beter. Uiteindelijk verloor ik door een
zetje. 's Avonds was er zaalvoetbal. Het voetbal was leuk en er deden er best veel
aan mee.
De laatste ronde moest ik tegen David Maduro. Hij ruilde veel, waardoor ik beter
kwam te staan. Ik stond meer naar voren. Ik kon een schijf en de partij winnen.
Uiteindelijk ben ik 7e geworden. Voor standen zie verder in het clubblad (red.)

Rick Hartman
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MUTATIES
Twee mutaties voor het komend seizoen.
Nieuw/terug: Leo Binkhorst
Weg:

Peter Pippel
Secretaris Martin van Dijk

Onze “Youssra” prijzen

Graag heten wij u welkom in
onze kapsalon aan de:
Derkinderenstraat 60
1062 BJ Amsterdam
Tel. 020 – 615 19 13
www.kapsalonyoussra.nl

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

Heren:
Knippen
Wassen

€
€

10,00
1,50

Dames:
Knippen & drogen
Wassen
Haarmasker
Verven vanaf
High light
Föhnen
Permanent vanaf
Ontkroezen
Opsteken
Manicure
Wenkbrauw
Schoonheidsspecialist

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

Kinderen:
Knippen t/m 11jr.

€

8,00

Een afspraak
maken is niet
nodig, maar wel
mogelijk

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

PARTIJEN RICK HARTMAN
FINALE NK PUPILLEN 2010
In de eerste ronde peuterde Rick er nog
een remise uit. Zwarts laatste zet was
58. .. - .. 45-34?
en Rick pakt de
remise met
59. 35-30 34x25
60. 11- 6.
Als Wouter eenvoudig
58. .. - .. 45-12! speelt komt hij net
op tijd om de twee schijven van wit
tegen te houden.

Wouter Morssink (1)

Rick Hartman (2)

Rick Hartman (1)
In de tweede ronde neemt Rick een
winnende combinatie naar dam.
27. 26-21 27-32 28. 38x27 24-30
29. 35x24 18-23 30. 29x 9 20x47
En wit speelt offert eerst met 48-42
twee schijven voordat hij naar dam
loopt. Hij kon geen damhalen vanwege
(15-20) en damafname.

Frank Scholman (0)
In de derde ronde kan Rick een
winnende combinatie nemen. Timo
speelde 33-28? Rick antwoordde met
(14-19)? en miste de damzet met:
36.
..-.. 23-29 37. 24x33 14-20
38. 25x14 13-19 39. 14x23 18x47

Rick Hartman (0)

Timo Kuipers (2)
>>
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Nick Waterink (0)

In de vierde ronde moet Rick tegen
Nick. Nicks laatste 21. ..-.. 21-26?
pakte voor hem verkeerd uit en Rick
weet hier wel raad mee:
22. 28-22 18x27 23. 32x21 26x17
24. 29-23 19x28 25. 23x 2
Rick Hartman (0)

Rick Hartman (2)
Vijfde ronde. Ricks laatste zet ( 2- 8)
zorgde er voor dat Jannes de partij
eerder kon beslissen.
34. 26-21 17x28 35. 34-29 22x31
36. 33x 2
Jannes Kromhout(2)
Mitchel Mensinga (0)
Zesde ronde.
De laatste zet van Rick in deze
heksenketel was
36. 23-19.
Mitchell nam de afruil 35. .. - .. 20-25?
Beter was (30-34) en (20-25) met
beter spel voor zwart.
Rick Hartman (0)

Rick Hartman (2)
In de zevende en laatste ronde moest
Rick tegen de kampioen.
Martijn neemt hier de combinatie
39. 18-12 en Rick geeft op.
Een
beslissing
die
misschien
overhaastig is genomen. Natuurlijk is
Martijn sterk, maar…

Martijn van IJzendoorn (2)
>>
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Wat nou als zwart verder gaat met
39. .. - .. 7x18 40. 27-22 18x27
41. 28-22 27x18 42. 37-31 26x28 43. 33x 4 en Martijn haalt dam, maar
staat wel twee schijven achter en zijn dam staat niet geheel veilig.

NK Pupillen algemeen 2010
1. Martijn van IJzendoorn
2. Jannes Kromhout
3. Jan Groenendijk
4. Alex Ketelaars
5. Jitse Slump
6. Frank Scholman
7. Rick Hartman
8. Timo Kuipers
9. Mitchel Mensinga
10. Wouter Morssink
11. Stijn Overeem
12. David Maduro
13. Yoeri van Leeuwen
14. Thijs Verboon
15. Nick Waterink
16. Marco de Leeuw
17. Henk Pol
18. Tom Knapen

W
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

+

=
8
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
3
2
2
2
1
1

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

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

P WP SB
16 74 148
11 74 89
11 73 85
11 70 76
10 76 76
10 63 61
9 72 67
8 68 55
8 57 46
7 57 45
6 66 37
6 62 33
6 62 30
6 60 32
6 59 34
6 49 30
4 52 22
3 58
2
Jack van Buuren
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’t Koelhuis is het vaste onderkomen van Damvereniging VBI Huissen
en het onderkomen voor ONS Dubbel NK Jeugd 2010 algemeen en meisjes

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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HET ANKER DOOR NAAR
FINALE NK SCHOOLDAMMEN!

De derde prijs bij de halve finale pupillen, schooldamtoernooi 2010, die hebben
Thomas, Chris, Niels en Eddy van Het Anker op zaterdag 24 april binnengehaald
in Purmerend. Er werden potjes gewonnen, een paar verloren en er waren een
paar
spannende
remises. De uitslag
is ook voor de
jongens
een
verrassing: zo goed
zijn dat je naar de
landelijke finale in
Nederland gaat, dat
is
wel
heel
bijzonder. Zaterdag
5 juni gaan de
jongens naar Assen
om
op
landelijk
niveau de eer van
de
school
te
verdedigen. Zet ’m
op mannen!
De drie beste teams van de NK halve finale.
V.l.n.r.: Pater Jan Smitschool, Jorai en Het Anker
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PARTIJEN DANA VAN DER WIELE
NK PUPILLEN MEISJES 2010
Van 3 mei tot en met 8 mei deed Dana van der Wiele mee aan het NK pupillen
meisjes 2010. Vol goede moed ging zij richting Huissen om een gooi te doen naar
het Nederlands kampioenschap.
De eerste ronde was tegen Melanie Voskuil. Dana liet zich opsluiten en kon door
een combinatie hier nog uitkomen. Helaas was dit niet genoeg om een puntje uit
het vuur te slepen.
Ronde 2 tegen Leonie Gach. Wits
laatste zet was 21. 31-27? Dana had
het beter kunnen doen met de
‘stille zet’:
21. 43-39. Op de
volgende zet van zwart, bijvoorbeeld
21. .. - .. 2- 7
volgt schijfwinst.
22. 34-30 24x44 23. 33x24 19x30
24. 25x34 44x33 25. 38x27

Leonie Gach (2)

Dana van der Wiele (0)

Dana van der Wiele (0)
Ronde 3 tegen Hanna Hoogenraad was
een spannende partij waarbij minimaal
een punt op zijn plaats zou zijn.
Dana speelt
21. .. - .. 15-20?
Gewonnen is (14-20) en zwart laat de
stand vastlopen met bijvoorbeeld
38-33
(10-14) 42-38
(20-25)
Hanna Hoogeraad (2)
47-42
(14-20)
De partij gaat verder met:
22. 43-39 20-25 23. 39-33 10-15 24. 34-29 23x34 25. 40x20 15x24
26. 28-23 19x39 27. 30x10 39-43?

>>
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Dit kan beter door: 27. .. - .. 9-14
28. 10x19 13x24 29. 22x 2 39-44
30. 2x30 25x34 Even wachten met
damhalen en voorzichtig opbouwen
moet te winnen zijn.
28. 38x49 16-21 29. 27x16 18x38
30. 42x33 9-14 31. 10x19 13x24

Dana van der Wiele (0)

Dana van der Wiele (0)

Hanna Hoogenraad (2)
39. .. - .. 13-18! Een mooie lokzet
en Hanna neemt hem:
40. 37-31 26x37 41. 33x13
Helaas speelde Dana
41. .. - .. 12-17. Minimaal remise is
( 3- 8) 13x 2
(23-29)
2x30
25x21.

Hanna Hoogenraad (2)

Daarna kon ze deze combinatie nog een paar keer nemen.
Tegen Martine Jannes wist Dana makkelijk te winnen. Martine moest eerst een
één om twee toestaan en vervolgens nog een schijf offeren om een
damdoorbraak te voorkomen. De eerste punten waren binnen.
In ronde 5 moet Dana tegen Caroline
Schep. Een tegenstandster waar ze
van kan winnen. Maar niet met
39. .. - .. 14-19? Oei!
Caroline sluit met
40. 34-30?
en Dana kan aan haar overwinning
werken. De tweede overwinning op rij.

Dana van der Wiele (2)

Na de laatst genoemde zet kon
Caroline een combinatie naar dam
nemen met:
40. 43-39 19x30 41. 37-32 27x29
42. 34x3 30-35 43. 3x21 35x33.
Caroline Schep (0)
>>
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Mariska Veer (2)

Ronde 6. Mariska kon hier een
combinatie
nemen
met
goede
winstkansen.
27. .. - .. 19-23 28. 28x19 13x24
29. 30x19 8-13 30. 19x8 9-13
31. 8x19 22-27 32. 31x13 12-18
33. 13x22 17x48 34. 26x17 48x25
Later in de partij:
Mariska Veer (2)

Dana van der Wiele (0)
Hier speelde Dana 32. 37-31?
Beter is de afruil
37. 28-22 17x28
38. 32x14 21x41 39. 30x19 13x24
40. 36x47 met goede remisekansen.
Dana van der Wiele (0)

Dana van der Wiele (0)
Zevende en laatste ronde. Gerlinda kan
hier het beste veld 27 bezetten d.m.v.
38-32-27. Ze speelt echter
51. 29-23? 22-27 52. 33-29 27-32?
53. 38x27 26-31
Op de 52ste zet
mist Dana de winst. Bijvoorbeeld
52. .. - .. 17-21 53. 38-33 12-17
en wit kan opgeven.
Gerlinda Schaafsma (2)
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Groepsfoto van alle deelnemers
NK pupillen algemeen en NK pupillen meisjes 2010

NK pupillen meisjes 2010
1. Michelle de Jong
2. Gerlinda Schaafsma
3. Lisa Aleven
4. Melanie Voskuil
5. Mariska Veer
6. Tessa Aleven
7. Jacolien Timmerman
8. Leonie Gach
9. Hanna Hoogenraad
10. Caroline Schep
11. Dana van der Wiele
12. Martine Jannes

W + =
7 4 3
7 5 1
7 4 2
7 4 2
7 3 1
7 3 0
7 2 2
7 1 4
7 2 2
7 1 3
7 2 0
7 0 2

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

P WP SB
11 56 85
11 52 72
10 57 75
10 50 58
7 48 41
6 57 30
6 51 29
6 49 31
6 36 24
5 42 26
4 47 14
2 43 11
Jack van Buuren

-29-

TUSSENSTAND JEUGD
PER 21 MEI 2010

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

Stella van Buuren
Max Doornbosch
Vince van der Wiele
Rick Hartman
Jelte Bottema
Dana van der Wiele
Berrie Bottelier
Youri Heinen
Jurrian Fischer
Martijn Vis

W
62
57
50
43
50
45
38
45
37
43

- P
- 104 11. Rodi Hulsman
- 86 12. Tycho van Zijl
- 73 13. Thomas Jansema
- 70 14. Chris Wietsma
- 66 15. Eddy Westerhof
- 59 16. Michael Stroet
- 55 17. Rik de Wolf
- 46 18. Rosalien Jansema
- 41 19. Natasha
- 40

W
45
38
17
20
21
16
33
7
2

-

P
37
33
25
25
22
20
18
9
1

De competitie gaat door tot 25 juni 2010
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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HALVE FINALE NK JUNIOREN 2010
TE WESTERHAAR
Op dinsdag 4 mei reisden Feroz en ik samen met de trein naar Westerhaar om
daar die avond tegen elkaar de eerste ronde te spelen. Ik had een verwachting
van deze halve finale en ik verwachtte dat ik de groep ging winnen en dat
daarnaast Michel en Feroz door zouden gaan naar de finale.
De halve finales vond ik een stuk minder goed bezet dan vorig jaar, maar toch
was onze poule waarschijnlijk het sterkst. Als er een poule de ‘Poule des Doods’
moest heten, was het deze wel en ik denk dat het die naam ook waar heeft
gemaakt.
Feroz en ik vroegen ons af waarom we de eerste ronde niet al in de trein konden
spelen. Dan konden we een stuk later, misschien wel een dag later, naar
Westerhaar gaan. Natuurlijk kwam het dambord in de trein tevoorschijn, maar het
echte werk vond die avond pas plaats. De opening pakte iets gunstiger voor mij
uit, maar ik liet een nivellerende ruil toe. Daarna wist ik met een halve hekstelling
minder te bereiken dan ik gehoopt had en kwam een klassieke stelling op het
bord:
Feroz
heeft
als
laatste
zet
Feroz Amirkhan
36. .. - .. 3- 8 gespeeld en het enige
plan van zwart bestaat uit het pakken
van vleugelcontrole met 11-17-21. Hier
heb ik een goed plan gemist in het
verhinderen daarvan met 42-37-31.
Dus kan worden gespeeld
42-37
(11-17) 37-31
(23-29)
44-39!
(18-23)
(29-34
met het idee
30-25
(18-23)
39x30
(13-18) met gelijkwaardig
spel, werkt niet door
(29-34)
28-23! Met schijfwinst voor wit)
27-22
(17-21) 26-17
(12x21)
Casper Remeijer
31-27
(29-34) 30-25
( 8-12)
39x30
(12-18) 43-39
(23-29) 39-34
(29x40) 35x44
(24x35)
33-29
(21-26) 38-33
en zwart heeft een probleempje door zijn
krachteloze lange vleugel.
Het was in ieder geval het overwegen waard, maar wat ik speel in de partij is ook
goed voor mij.
>>
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37. 44-39 11-17 38. 27-21 16x27 39. 32x21 23x23 40. 38x27 14-20
hier speel ik de minder goede zet 41. 33-28 en door tijdnoodfouten van Feroz
won ik. Goed voor mij is hier 42-38.
Op (24-29) 33x24 (20x29) speel ik 21-16 en wil je met zwart voorkomen dat ik
met 39-33 een schijf win, moet je (19-24) spelen, maar dan komt de doorbraak
26-21 (17x26) 16-11.
Op (20-25) speel ik 39-34 en dan kan zwart weer kiezen. Enerzijds breek ik door
na
(18-23) 21-16
(13-18) 26-21
(17x26)
16-11
en
anderzijds loopt ook zwart dood na
(15-20) 38-32
(18-23)
43-38
(13-18) 21-16
(8-13)
en dan volgt alsnog doorbraak door
26-21
(17x26) 16-11.

Casper Remeijer – Feroz Amirkhan halve finale NK junioren 2010
In de vierde ronde speelde ik tegen Heike Verheul met wit één van de
hoofdvarianten van de Kelleropening. De variant met de Chizhovruil wordt best
vaak gespeeld de laatste tijd en is zeker aan een opleving bezig sinds de
WK-match van Schwarzman en Georgiev. Zelf had ik met wit in de onderlinge nog
enige ervaring opgedaan tegen Koos met het zo principieel mogelijk spelen van
deze variant en nu vond ik het tijd de theoretische bagage van Nederlands beste
vrouwelijke belofte te testen.
Na mijn 37e zet is de volgende stand bereikt:
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>>

Het witte plan in deze variant bestaat
uit het laten staan van de schijven 36,
41, 42, 46, 47 en 48 en de zwarte lange
vleugel net zo lang uit te putten en vast
te houden totdat zwart gedwongen is
nog een stapje verder naar voren te
gaan op diens korte vleugel. In de
diagramstand is dat aardig gelukt na
een aantal opbouwfouten van mijn
tegenstandster. De zwarte stand mist
ondersteuning op veld 12 of 17 en
zwart is te vroeg omhooggegaan met
(23-28).

Heike Verheul

Casper Remeijer
Zwart kan hier kiezen uit het
overhevelen van 3 naar 12 of 17 voor ondersteuning van de aanval en uit verder
spelen op de lange vleugel met (19-23) en daarnaast altijd uit de vlucht naar de
rand met (27-31x31).
Schijf 3 gebruiken is niet zo goed voor de zwarte verdediging. Het kan
bijvoorbeeld zo verder gaan:
( 3- 8) 30-25
( 8-12) 34-30
(12-17)
40-35
(19-23) 30-24
(28-32) 24-20
(14-19) 35-30!
(23-28)
48-43
19-23
(na spelen met (32-38) haalt wit dam met 20-14 en 30-24)
(.. - ..
(18-23)? 42-38
(26-31)? 41-37!
(31x42) 36-31)
42-38
13-19
Heike Verheul
Ondanks verzwakkingen in de eigen
verdediging
kan
wit
nu
gaan
doorbreken, maar geheel gemakkelijk
gaat dat niet. Zwart heeft nog een
aantal trucjes om tijd te rekken na
30-24
(19x30) 25x34
(26-31)
(.. - ..
(32-37) 41x32
(28x37)
47-41
(27-32) 38x27
(21x32)
en wit loopt gratis door)
33-29 (op 20-14 komt wel (32-37)
en zwart loopt ook gratis door, omdat
47-41 niet gaat door (37-42) en (31-37))
.. - .. (31-37) 38-33
(21-26)
43-38 (op 20-14
komt
(16-21)
Casper Remeijer
en daarna 32-38 met remise)
.. - ..
(32x43) 41x12
(18x7) 29x27
(43-49) 33x22
(49x21)
47-41 en met drie stukken meer heeft wit goede kansen.
We gaan terug naar het eerste diagram van deze partij en bekijken wat (19-23)
brengt voor zwart. Het witte plan is hetzelfde, maar nu gaat schijf 3 de andere
kant op.
>>
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Wit speelt
30-25
(13-19)
40-35
( 8-12) 35-30
(12-17)
33-29 is erg lastig voor zwart)
(.. - ..
( 8-12)
is slecht door
24x13
(18x 9) 25-20
(12-17)
en wit breekt door)
36x27
(21x32)
Zwart heeft zich verklaard en nu gaat
wit winnen:
42-37
(16-21)
33-29 en nu heeft zwart twee manier
om het gat op 19 te dichten.
De eerste variant is
(13-19)
47-42!
(direct 39-33 werkt niet)
.. - ..
(21-27) ((22-27) is heel erg
verloren door
42-38!
(32x43)
39-33
(28x30) 35x31
(23x34)
39-33
(28x30)
48x30)
37x17
(23x34) 35x31
(26x37)
42x31
en met drie schijven meer
moet wit gaan winnen.
De tweede variant is
(14-19)
35-30
(21-27) 48-42!
(27-31)
gaat er direct weer af na 46-41)
47x27 en zwart staat mat.

(.. - ..
42-37!
34-30
30-24
42-38
30-24

(14-19)
(28-32)
( 3- 8)
(19x30
(28-32)
(19x30)

25-20
37x28
40-35
35x24
39-34
25x34

( 3- 8)
(23x32)
( 8-13)
(14-19)
(27-31

Heike Verheul

Casper Remeijer
(de dam met (26-31) (32-37) (22-27)
41-36
(32x41) 36x27
(22x31)

In voorgaande spelgangen zijn er momenten geweest dat zwart (27-31x31x22)
kon spelen. Dat is in principe natuurlijk niet wat je wilt met zwart en dat blok van
vijf schijven staat niks te doen aan de rechter bordrand, maar dat is soms maar
het beste voor zwart. Er zijn nu teveel mogelijkheden om een concrete analyse
van de stand te geven, maar ik heb zeker liever wit. Wit kan kiezen of hij zwart wil
gaan opsluiten met 41-36 en op een goed moment de opmars 46-41-37 of dat
hij 34-29 speelt en zwart nog verder wil laten doodlopen op de witte lange
vleugelverdediging.
U zult zich nu misschien afvragen wanneer u te horen krijgt hoe de partij verder
gaat, maar de partijvariant vind ik zelf uit theoretisch oogpunt minder interessant.
Het is wel een goed voorbeeld van de gevaren van de zwarte stand. Mijn
tegenstandster had de Keller nog nooit op deze manier tegengespeeld gekregen
en had zoals ik al zei enkele opbouwfouten gemaakt in een eerder stadium van de
partij. Er zijn veel mogelijkheden om je stand in te richten met zwart en het had
haar veel tijd en moeite gekost.
>>
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Heike speelde in de stand het eerste diagram van deze partij de onlogische zet
37. .. - .. 18-23?
(19-23) en (13-19) levert toch dezelfde opbouw dus
misschien wilde ze (23-29) spelen, maar je moet dan toch naar 33-29 gekeken
hebben?
38. 33-29!
Wit hoeft niet bang te zijn voor plakker als
(28-33) dus is de volgende zet van zwart gedwongen.
38. .. - .. 13-18
39. 29-24!
Zwart zit nu in tempodwang en de zetten (37-32) of (28-32)
verliezen meteen minstens een schijf na 42-37 met de niet te pareren dreiging
39-33. Dus zwarts volgende zet is ook gedwongen.
39. .. - .. 26-31
40. 24x13 18x 9 41. 41-37 21-26. De zwarte stand heeft nu een gat op 18
en daar ga ik direct op af.
42. 48-43 9-13 43. 43-38 13-18
Met weinig tijd voor zowel Heike als
voor mij neem ik direct de vermomde
1-om-3.
44. 38-32 27x38 45. 36x27 22x31
46. 42x13 31x42 47. 47x38 26-31.
Zwart kan nog hopen ooit op dam te
komen, maar ik besloot zelf maar zo
snel mogelijk naar dam te gaan en dan
te kijken of dat zwart ooit lukt en voor
hoeveel stukken. Zo is het voor zwart
misschien maar het beste om een keer
(14-19) te spelen gevolgd door (31-37)
(23-28-32) en je komt op dam, maar
dat kost maar liefst vier stukken.
48. 30-25 31-37 49. 13-9 4x13
50. 25-20 14x25
Heike Verheul

Casper Remeijer

Heike Verheul

Casper Remeijer
De 50 zetten zijn gehaald en
ondertussen staat het qua materiaal
ook weer gelijk, maar ik ben erdoor en
zwart nog niet. Heike had op haar
notatiebiljet nu alvast 15-10 ingevuld,
maar ik besloot eerst eens goed aan de
stand te rekenen nu ik er toch weer een
uur bij had.
51. 39-33
het
leek me beter om (23-28-32) tegen te
gaan en bovendien is schijf 23 een
leuke schijf om achter te lopen straks
met 10- 5 en om op te combineren.
51. .. - .. 16-21 52. 15-10 21-27
53. 10- 5 37-41 54. 5x16 41-47
55. 38-32! en Heike gaf op.

De stand in bovenstaand diagram is gewonnen voor wit en ik geef twee andere
mogelijkheden voor zwart om dat te illustreren.
>>
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Ten eerste kan zwart na
39-33
(16-21) 15-10
(21-27)
10- 5
afwijken met
(13-19).
Dan speel ik
40-35
en nu is
de enige serieuze voortzetting (27-31), maar dan win ik door
34-29
(23x34)
5x45
(31-36) 33-29!
en nu kan zwart nooit meer
doorlopen met (36-41) door 38-32.
De tweede andere mogelijkheid is vanuit het laatste diagram als volgt:
39-33
(13-19) 15-10
( 3- 9) en nu wint leuk
10- 5
( 9-14)
40-35
(16-21) 38-32! (37x30) 35x13
en zwart kan opgeven.
In de vijfde ronde volgde een onplezierige verassing voor mij: ik verloor! Jeroen
Cremers is de verrassing van het toernooi geworden, maar er moet gezegd
worden dat hij daarbij de nodige mazzel heeft gehad. Zo ging Feroz tegen hem in
een remisestand door zijn vlag en tegen mij staat hij na 17 zetten volgens mij al
helemaal echt verloren.
In de eerste ronde trapte Jeroen Cremers in een simpele combinatie tegen Koos
van Amerongen.
In deze prachtige stand voor zwart
speelde wit 36. 34-29 en gaf op
zonder het vervolg
(23x34)
39x30
(27-31) 36x27
( 4-10)
15x13
(12-18) 13x22
(17x46)
af te wachten.

Koos van Amerongen

In de tweede ronde wint Jeroen
Cremers een schijf tegen Folkert
Jansen met een in wezen 1-om-2 die
toch geen 1-om-2 is.
Jeroen Cremers
Jeroen Cremers

Folkert Jansen

Of Jeroen werkelijk een schijf dacht te
kunnen winnen weet ik niet, maar hij
speelde in ieder geval
6. .. - .. 21-27 7. 31x22 18x27
8. 32x21 23x41 9. 46x37 16x27
en Folkert ‘vergeet’ nu zijn schijf weer
terug te winnen door het toch niet
bepaald moeilijke 38-32 en zo kwam
Jeroen toch al behoorlijk snel een schijf
voor.
>>
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Even tussendoor wil ik een voorbeeld geven waarom ik het niveau niet zo hoog
vond. In de eerste ronde speelde Alex Noppers met wit tegen Michel Stempher
met zwart en wit verliest eigenlijk na zes zetten al op klaarlichte dag een schijf.
1. 34-30 20-25 2. 30-24 19x30 3. 35x24 18-22
tot hier is dit een
veelgespeelde opening, maar nu volgt de zeer vreemde ruil
4. 31-27 22x31
5. 36x27 17-21 6. 41-36? Werkelijk onbegrijpelijk! Zwart vervolgt nu met
herhaald oplopen met (14-19) en wit kan niks meer doen om schijf 24 te redden
en wit kan na zes zetten zijn voorpost al gedag zeggen!
Ik snap werkelijk niet hoe ik van Jeroen
Cremers heb kunnen verliezen. Na tien
zetten is de volgende stand op het bord
gekomen.
Ik heb net (19-23) kunnen spelen en ik
sta hier natuurlijk heel erg goed. Jeroen
heeft een paar zetten eerder de
onooglijke zet 32-27 gespeeld met de
bedoeling te vervolgen met 37-32 en
31-26x36. Pas nadat hij 32-27 speelde
zag hij dat hij nooit mocht vervolgen
met
37-32
wegens het simpele
dammetje (16-21) en (22-27).

Casper Remeijer

Jeroen Cremers

Het ging verder met 11. 35-30 20-25 12. 44-40 14-19 13. 40-35 9-14
14. 50-44 4- 9 15. 31-26 22x31 16. 36x27 2- 8 17. 37-31
en
hier nam de ik de ruil naar 36. Ik moet gewoon (17-22) spelen en ik sta heel erg
goed en volgens mij zelfs helemaal gewonnen. Nu werd het gewoon nog een
spannende partij, maar ik had hier teveel tijd gebruikt. Ik denk dat wit na deze ruil
iets beter staat, omdat de zwarte korte vleugel wat ongelukkig staat, maar ik
kwam weer beter te staan en wilde na 43 zetten nog een winstpoging wagen. Dat
in combinatie met tijdgebrek zorgde ervoor dat ik verloor. En dan te bedenken dat
ik een remiseaanbod van hem had afgeslagen na de 40e zet!
Jeroen Cremers is 2e geworden met net zoals ik 10 uit 7, omdat hij de laatste
ronde een minremise opliep. Derde werd Koos van Amerongen en uiteindelijk
bleek ik het fout te hebben in twee van de drie gevallen wat betreft de
finaleplaatsen.
Wel vind ik het heel knap van Feroz dat hij zich nog teruggevochten heeft met vier
overwinningen op een rij! Hij heeft als enige van de degelijke Michel Stempher
gewonnen. Dus Feroz: ik heb er alle vertrouwen in dat je volgend jaar de finale
haalt!
>>
-37-

HF NK junioren 2010
1. Casper Remeijer
2. Jeroen Cremers
3. Koos van Amerongen
4. Michel Stempher
5. Feroz Amirkhan
6. Heike Verheul
7. Alex Noppers
8. Folkert Jansen

1 2 3 4 5 6 7 8
X 0 1 1 2 2 2 2
2 X 0 1- 2 2 1 2
1 2 X 1 0 1 2 2
1 1+ 1 X 0 1 2 2
0 0 2 2 X 0 2 2
0 0 1 1 2 X 1 2
0 1 0 0 0 1 X 1
0 0 0 0 0 0 1 X

+ = - P + 4 2 1 10 0 0
4 2 1 10 0 1
3 3 1 9 0 0
2 4 1 8 1 0
4 0 3 8 0 0
2 3 2 7 0 0
0 3 4 3 0 0
0 1 6 1 0 0

Casper Remeijer
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DCIJ EENVOUDIG DOOR NAAR
TWEEDE RONDE KNDB-BEKER
Na een jaar afwezigheid mocht het bekerteam van DCIJ zich dankzij de titel in
Noord-Holland weer opmaken voor de KNDB-beker. Doordat Casper Remeijer en
Feroz Amirkhan op dezelfde dag hun laatste partij van de halve finale NK junioren
moesten spelen en Stijn Tuytel en Wim Winter niet in Nederland verbleven, reisde
DCIJ met Kees Pippel, Jesse Bos, Martin van Dijk en Koos de Vries af naar Den
Haag. Ondanks dat Koos in Den Haag besloot de eindbestemming van de
TomTom in Heemskerk te veranderen en het adres van de speelzaal in dezelfde
straat, maar op een ander nummer dan twee jaar terug bleek te zijn, kon het
viertal op tijd achter de borden plaatsnemen.
Bij tegenstander LDG Leiden bleek, tot opluchting van met name Koos, kopman
Bronstring afwezig te zijn. Zijn vervanger nam tegen Kees Pippel vanuit de
Roozenburg-opening de twee-om-twee ruil naar 45. Een tiental zetten later bleek
dit te hoog gegrepen voor hem, aangezien hij wel heel ambitieus probeerde de
velden 23 en 24 te controleren. Toen schijf 24 van het bord verdween, kon Kees
dankzij een klaverblad simpel schijfwinst forceren. Na nog een schijfwinst en een
rondslag waren de eerste punten binnen voor DCIJ.
Ook de tegenstander van Jesse Bos ging vol in de aanval. Bij een andere opbouw
had Jesse schijfwinst kunnen forceren; nu kon Jesse de witte schijf op 18 niet
veroveren door een grote ruil. De overgebleven zes-om-zes was remise, al
speelde Jesses tegenstander nog lang door.
Martin van Dijk trof in Hans Kreder een andere (oud-)Zaandijker. Na een
voorzichtige opening wist Martin druk uit te oefenen op de witte schijf op 27.
Nadat hij zijn tegenstanders lange vleugel leegmaakte, wist Martin ten koste van
een schijf door te breken. Een paar zwakke zetten van zijn tegenstander
versnelden de winstgang, waardoor DCIJ de benodigde vijf punten binnen had.
Tot slot wist Koos de Vries op Houdini-achtige wijze nog een punt uit het vuur te
slepen. Nadat Koos zich in de opening liet afbluffen, kreeg hij in het middenspel
grote opbouwproblemen. Wonder boven wonder wist Koos door een dubbeloffer
aan twee kanten door te breken en een drie-om-één te forceren.
Leids Damgenootschap
Hans Tangelder (1111)
Peter van de Berg (859)
Hans Kreder (1182)
Maurits Meijer (1121)

-

IJmuiden
Jesse Bos (1283)
Kees Pippel (1331)
Martin van Dijk (1229)
Koos de Vries (999)

1
0
0
1
2

-

1
2
2
1
6

(2)
(1)
(3)
(4)

Martin van Dijk
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BEKERTEAM DCIJ
DOOR NAAR KWARTFINALE
Waar de bekerteams in de eerste ronde hun wedstrijden nog op twee locaties in
het land afwerken, spelen zij vanaf de tweede ronde gezamenlijk in Huissen. De
zwakkere teams zijn vaak al afgevallen, waardoor de speelzaal gevuld is met
hoofdklassers, meesters en grootmeesters. Ook ditmaal was er een aantal
prominenten achter het bord terug te vinden.
Voor Casper Remeijer en Feroz Amirkhan is het bekertoernooi een uitgelezen
mogelijkheid om de specialisten aan het werk te zien en daarnaast zichzelf in de
kijker te spelen. Casper en Feroz, die twee weken eerder verhinderd waren
wegens de halve finale van het NK junioren, namen de plaatsen in van Jesse Bos
en Koos de Vries. Kees Pippel en Martin van Dijk completeerden het team.
>>
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Een meevaller was dat tegenstander Bezint Eer Gij Begint Britsum niet over zijn
op papier sterkste viertal kon beschikken. Zo speelde kopman Gerlof Kolk mee
met het team van Fryslân. Wel speelde Oege Dijkstra mee (waar Jesse Bos een
jaar terug nog op fraaie wijze van won). Aan de overige borden moest DCIJ op
papier het verschil kunnen maken.
Feroz speelde aan bord vier zijn geliefde half-open klassiek. Feroz’ tegenstander
veronderstelde dat Feroz de door hem aangeboden ruil niet zou nemen,
aangezien hij dan een dam tegen zou krijgen. Nadat Feroz de ruil toch nam, bleek
de dam direct van het bord te verdwijnen. Hierna verkreeg Feroz zoveel
terreinvoordeel dat hij zijn tegenstander weg kon drukken en simpel de winst kon
forceren.
Aan de andere borden verging het DCIJ ook goed. Casper wist in het middenspel
de aanval van Oege Dijkstra te ontzenuwen en stevende op een remise af. Kees
Pippel had zijn tegenstander in de opening een gezonde aanval gegeven, maar
na een combinatie naar dam leek Kees de winst voor het oprapen te hebben.
Martin van Dijk had intussen bijna alle belangrijke velden veroverd.
Vervolgens haperde de motor zowel bij Kees als bij Martin. Toen Casper remise
overeen was gekomen, kon Martin in tijdnood ontelbare keren de winst forceren,
maar liet hij de partij knullig naar remise lopen. Kees had zijn tegenstander ook
nog een remisekans geboden, maar kwam goed weg en kon alsnog een
overmachteindspel op het bord toveren. Hierdoor won DCIJ wederom met 6-2.

Bezint Eer Gij Begint Britsum
Oege Dijkstra (1318)
Nick de la Fonteyne (935)
Pieter Dijkstra (982)
Reinout Sloot (1159)

-

IJmuiden
Casper Remeijer (1270)
Kees Pippel (1331)
Martin van Dijk (1229)
Feroz Amirkhan (1131)

1
0
1
0
2

-

1
2
1
2
6

(2)
(4)
(3)
(1)

In de kwartfinale op 5 juni treft DCIJ landskampioen Huissen.
Programma derde ronde KNDB beker (kwartfinale):
Van Stigt Thans
- Het Noorden
DV VBI Huissen
- IJmuiden
MTB Hoogeveen
- Dammers Uit Oost
Damcombinatie Fryslân
- Witte van Moort
Martin van Dijk
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020 - DCIJ 1
Ronde 11: 20 februari 2010. Uitslag 12- 8.

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

020
Rob Geurtsen (1312)
Johan Capelle (1311)
Jan Pieter Drost (1267)
Erik Brunsman (1237)
Krijn ter Braake (1293)
Peter van Heun (1279)
Pieter Hildering (1180)
Ruph Bhawanibhiek (1186)
Hans van den Heuvel (1144)
Gerrit Tigchelaar (1146)

-

DCIJ 1
Kees Pippel (1331)
Martin van Dijk (1229)
Jesse Bos (1283)
Stijn Tuytel (1242)
Harry van der Vossen (1086)
Conall Sleutel (896)
Willem Winter (1241)
Cees van der Vlis (1110)
Casper Remeijer (1270)
Feroz Amirkhan (1131)

221122020012 -

0
0
1
1
0
0
2
0
2
2
8

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

Theoretisch gezien was er nog een kans op promotie. Dan zou Micone moeten
verliezen van VAD en DCIJ met 12- 8 moeten winnen van 020. Maar winst of niet
van Micone, DCIJ moest eerst zelf maar zien te winnen.
Ook de laatste wedstrijd gingen we
helaas de boot in.

Conall Sleutel (0)

Conall kreeg een zetje om zijn oren.
.. - ..
(19-23) 28x19
(14x34)
40x20
( 4- 9) 15x22
(17x50)
met dam en uiteindelijk schijfverlies.
Kees Pippel (0)

Peter van Heun (2)
Kees speelde (11-17) en verloor na
37-31
(26x28) 33x 2
(21x32)
2x30
(35x24) 34-29
(24x33)
39x37
met schijf- en partijwinst.

Rob Geurtsen (2)
>>
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Johan Capelle (2)
Het is een beetje moeilijk te zien, maar
na 33-29 verliest Martin altijd een schijf.
33-29
(24x33) 15x24
(13-18)
28x39
(17x28) 32x23
(18x20)
Jesse Bos (1)

Martin van Dijk (0)
Vergis ik me nu of kan Drost hier
onmiddellijk winnen door
42-37
(31x42)
33-28
(42x22)
34-29
(24x33)
39x 6 en daarna
heeft Jan Pieter nog wel een paar
kunnen winnen.

Jan Pieter Drost (1)
Vergis ik me nu of kan Brunsman hier
onmiddellijk winnen door
(26-31)
36x27
(18-22) 27x18 (13x42)?
Ik ga er maar van uit dat de stand niet
klopt, maar dit zijn wel de officiële
gegevens.

Erik Brunsman (1)

Harry werd weggedrukt door de sterke
Krijn ter Braake en Cees van de Vlis
ging de boot in tegen Ruph
Bhawanibhiek in een klassieke stand.
Gelukkig hadden we ook nog een paar
winnaars. Zelf mocht ik winnen van
Pieter Hildering. Hij kwam met
Stijn Tuytel (1)
moeilijkheden uit een onvoltooide hek.
Casper overspeelde Hans van de Heuvel en Feroz won netjes van Gerrit
Tichelaar.
Wim Winter
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AGENDA
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28 mei
30 mei
5 juni
12 juni
26 juni
27 juni
19 t/m 24 juli
25 juli
6 t/m 14 aug.
19 augustus
20 augustus
29 augustus
18 september
26 september
2 oktober
16 oktober
30 oktober
31 oktober
10 november
13 november
27 november
28 november
11 december
30 december
8 januari
15 januari
22 januari
29 januari
5 februari
12 februari
19 februari
26 februari
5 maart
22 april
27 mei

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Algemene ledenvergadering Damclub IJmuiden
Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’
KNDB Beker kwartfinale DV VBI Huissen - DCIJ
KNDB Beker halve finale
KNDB Beker finale
Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’
NK aspiranten meisjes 2010 in Groningen (Stella)
Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’
Brunssum open 2010 + open NK
Kerst de Jong Toernooi
Barbecue
Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’
e
Nationale competitie 1 ronde
Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’
e
Nationale competitie 2 ronde
e
Nationale competitie 3 ronde
e
Nationale competitie 4 ronde
Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’
Schooldamtoernooi Gemeente Velsen
e
Nationale competitie 5 ronde
e
Nationale competitie 6 ronde
Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’
e
Nationale competitie 7 ronde
Oudejaarstoernooi DCIJ
e
Nationale competitie 8 ronde
e
Halve finale NK algemeen in IJmuiden 1 ronde
e
Nationale competitie 9 ronde
e
Halve finale NK algemeen in IJmuiden 2 ronde
e
Nationale competitie 10 ronde
e
Halve finale NK algemeen in IJmuiden 3 ronde
e
Nationale competitie 11 ronde
e
Halve finale NK algemeen in IJmuiden 4 ronde
e
Halve finale NK algemeen in IJmuiden 5 ronde
Paasdamschaaktoernooi 2011
Algemene ledenvergadering Damclub IJmuiden

Het verschijnen van de volgende IJ’dammer is 1 oktober 2010.
Kopij kunt u inleveren bij tot en met vrijdag 24 september (liefst eerder) bij:
Jack van Buuren
Stuur deze naar:

ijdammer@damclubijmuiden.nl
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