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INHOUD 
 

1 Bestuur 29 Jelte wint B-cat. Aevum Kozijnen/  
2 Inhoud  Van der Wiele toernooi  Wim W. 
2 De Damnotatie uitgelegd 31 Eind- en tussenstand jeugd  Wim W. 
3 Van de voorzitter Wim W. 31 Dana wint derde editie van  
5 Berrie Bottelier  Brainwave toernooi  Jack v.B. 
 DCIJ-er van de maand 32 Tussenstand Onderl. Comp.  Kees P.  

7 Ter nagedachtenis aan 33 Berrie Bottelier winnaar  
 Rens de Jong  Jan A.  Kerst de Jongtoernooi 2010 Jan A. 

9 Tavira Open Portugal 2010 Nicole S. 34 Ergens in Afrika  Stijn T. 
12 Uit de plakboeken van Dukel  Jan A.  Brunssum 2010  Stijn T. 
14 Bekerteam sneuvelt in 41 Stella's verslag van  

 kwartfinale  Martin v.D.  Brunssum  Stella v.B. 
15 Mutaties  Martin v.D. 45 Eindstand DCIJ-ers Brunssum 
16 Oefenwedstrijd 46 R1 Den Haag 1-DCIJ 1 Wim W. 

 DCIJ – Damcomb. Kennemerland 48 Stand Hoofdkl. B en Topsc. DCIJ 1 
17 Uit de onderlinge  Jan A. 49 R1 Den Haag 2-DCIJ 2  Wim W. 
24 Stella van Buuren vierde op NK 51 Stand Hoofdkl. B en Topsc. DCIJ 2 

 aspirantenmeisjes 2010  Stella v.B. 52 Agenda 
 

Verschijnen van de volgende IJ’dammer is in de eerste week van januari. 

Graag op tijd uw kopij naar ijdammer@damclubijmuiden.nl ! 

 
De Damnotatie uitgelegd 

Zwartspeler 

6

16

26

36

46

1

11

21

31

41

7

17

27

37

47

2

12

22

32

42

8

18

28

38

48

3

13

23

33

43

9

19

29

39

49

4

14

24

34

44

10

20

30

40

50

5

15

25

35

45

 
Witspeler 

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

 
Een ezelsbruggetje voor de slimmeriken: Eigenlijk hoef je alleen de nummering 
van de eerste tien velden te kennen. Voor het nummer van de andere velden trek 
je in gedachten een rechte lijn vanaf het basisveld naar beneden en voor ieder 
vak dat je vanaf de basis passeert, tel je 10 op. 

mailto:ijdammer@damclubijmuiden.nl
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VAN DE VOORZITTER 
 
Inmiddels lopen we naar het einde van het jaar toe. Over een maandje houden we 
alweer het oliebollentoernooi. 
 
Met het eerste gaat het wat moeizaam. Dat Casper overgestapt is naar Witte van 
Moort doet pijn. Veel wedstrijden eindigen in 11- 9 en zonder Casper is het risico 
van verlies een eind groter. Aan de andere kant Conall is veel sterker gaan 
dammen en verliest niet meer. Laten we er maar het beste van hopen. Het 
tweede ziet er als team geweldig uit met alle jeugdspelers: Jurrian, Max, Stella, 
Rick en Berrie en dan de wat oudere jeugd Jan-Maarten en Thomas. 
 
Het is reeds enige tijd geleden, maar we zijn natuurlijk in Brunssum geweest met 
een grote groep. In totaal inclusief ouders telde ik 15 man (en vrouw). Grappig te 
zien hoe na 5 ronden Rick op 8 punten stond en Harry op 2 punten. Het kost wat, 
maar dan heb je ook wat. Jeugdopleiding daar draait alles om. 
 
Het Aevum Kozijnen/van der Wiele toernooi loopt als een trein. In oktober zaten er 
25 kinderen in de zaal te dammen. Dat je als jeugdopleider ook risico loopt bleek 
toen Nico Konijn mij tijdens het toernooi vertelde geroyeerd te zijn bij SNA. Dus 
pas maar op Stijn. 
 
Nicole heeft meegedaan in Tavira, het toernooi in Portugal. Dammen in de 
Algarve. Lijkt mij ook wel wat. Feroz gaat meedoen aan het WK junioren. 
Momenteel ondergaat hij een zwaar trainingsprogramma. 
 
De halve finale senioren gaat in januari en februari door in ons clubgebouw. Het 
wordt druk bij ons. In december is het nauwelijks mogelijk het Aevum Kozijnen 
van der Wiele toernooi te houden door alle evenementen in het weekeinde. Op 
woensdag is het momenteel zo druk met schakers dat er tafels van de 
aquariumvereniging bij gezet moeten worden. 
  
Het scholentoernooi houden we in de Burgerzaal, omdat het clubgebouw bezet is. 
Senioren van onze vereniging, hou s.v.p. woensdag 10 november vrij voor 
ondersteuning en begeleiding. En daarna krijgen we natuurlijk weer drukte op de 
club. Kinderen die dammen willen leren. Alle hens aan dek. Want daar moeten we 
het toch van hebben. 
 
Dan nog een laatste puntje: de barbecue. Ik houd niet van vlees, maar ik moest 
ongeveer alles zelf opeten. Blijkbaar is er geen animo meer voor. Daar 
organiseert het bestuur het natuurlijk niet voor. Met andere woorden, de barbecue 
is exit. 
 
 Wim Winter 
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CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT 

Hagelingerweg 42, 2071 CJ Santpoort 

Tel.: 023 - 5384220  -  Fax 023 - 5384434 

Gezellig en sfeervol restaurant 

 

Apart afhaalbuffet 

Speciale gerechten 

Tevens gelegenheid 

tot het houden van recepties 

Geopend dagelijks van 

12.00 tot 22.00 uur 

ook op zon- en 

 feestdagen 

‘MANOR’ 
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DCIJ-ER VAN DE MAAND 

 
Naam: Berrie Bottelier 
Geboren: donderdag 16 september 1993 
Woonplaats: IJmuiden 
Werk/studie: 6 VWO op het Ichthus Lyceum 
 
Andere sporten/Hobby's: Ik zit bij Zeeverkennersgroep Nannie v/d Wiele 
Andere damclubs: Geen 
 
Lid van D.C.IJ. sinds: Januari 2005 
 
Hoe ben je met dammen in aanraking gekomen? Via schooldammen,ik mocht 
 toen meedoen voor onze school, we waren uiteindelijk derde van de gemeente. 
  
En met DCIJ?: Ik heb toen 10 gratis lessen gewonnen 
 en nu zij het er al een paar honderd. 
 
Positieve punten van DCIJ:  De gezellige mensen 
Negatieve punten DCIJ/wat zou er nog beter kunnen? Laten we een keer alle 
 analoge klokken vervangen voor digitale klokken 
 
Wat vind je het leukst aan dammen? Gewoon de variatie van het spel 
  
Mooiste partij: Dit seizoen tegen Stijn. Het werd toen 1-1  
 
Lastigste tegenstander: Feroz, want hij is heel goed in de Roozenburg, 
 sinds ik van Stijn moet gaan aanvallen is hij een hele lastige tegenstander 
  
Sterkste dampunt: Mijn positiespel 
Zwakste dampunt: Combinaties 
  
Beste damprestatie: 3de bij de junioren van Noord-Holland 
  
Favoriete T.V. programma: Van alles eigenlijk. 
 Ik heb niet echt een favoriet tv-programma 
Favoriete film: De films van Twilight (het eerste deel, New moon en Eclipse) 
Favoriete gerecht: Kip van het spit 
  
Over welke speler van de club zou je in de volgende 
IJ’dammer wat meer te weten willen komen? Thomas Vermeulen 
   
 Berrie, bedankt voor dit interview! 
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DE MAKELAAR DIE U 
PERSOONLIJK KENT 

 
Jacqueline Schouten 
 
Tot ziens achter het dambord!! 

 
- 0,5 % courtage, met een minimum 
  van € 1.500,= 
- 10 % korting voor dammers!!! 
- ik neem u al het werk uit handen 
- zeer actieve marketing 
- no cure, no pay 
 
Jacqueline@vrijehuizenmarkt.nl 
www.vrijehuizenmarkt.nl 
T 06 46025328 

 

Voor zowel aan- als verkoop 
 

 
 
BIJENKORF CADEAUBON 
En weet u iemand die vervolgens via 
mij een woning koopt of verkoopt dan 
ontvangt u een cadeaubon van de 
Bijenkorf ter waarde van € 50!! 

 

 

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  

 

TER NAGEDACHTENIS AAN 
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RENS JAN DE JONG 
 
Op 8 september 2010 overleed Rens de 
Jong na een lange, 26 jaar durende, 
ziekte op 71 jarige leeftijd. Bij DCIJ was 
hij slechts bij enkelen bekend. Zijn 
actieve damcarrière als wedstrijdspeler 
was slechts kort. Met klasgenoten van de 
nijverheidschool werd hij samen met Jan 
Bravenboer, Gillis Provoost en Piet Kok 
winnaar van de scholenwedstrijd die 
DCIJ in 1954 organiseerde. Daarna werd 
De Jong voor korte tijd lid van ‘Sportief’. 
 
Dammen is een mengeling van spel, 
sport en kunst. Bij de damclub is het in 
de eerste plaats sport. Daar wordt bijna 
wekelijks gestreden om de punten. 
 
Rens de Jong voelde zich nauwelijks 
aangetrokken tot de damsport. Zijn liefde 
voor het spel lag in het componeren van 
damproblemen. De kunstvorm bij uitstek. 
De problemisten worden wel de dichters 
van het damspel genoemd.  

 
 

Rens de Jong  1939 - 2010 

 
Als beginnend damcomponist kreeg hij in de damrubriek van Barend Dukel volop 
de  aandacht. Dukel had al snel door dat De Jong over de nodige aanleg 
beschikte. Na een korte periode stokte zijn productie. Jaren later pakte hij zijn 
oude liefde weer op. 
 
Hij abonneerde zich op ‘De problemist’, het orgaan van ‘De kring voor 
damproblematiek’, en leverde met een zekere regelmaat werkstukken af. Zijn 
talent kwam nu tot volle ontplooiing. Verrassende slagmechanismen, gebaseerd 
op fraaie eindstanden, werden zijn handelsmerk. Ook Eric van Dusseldorp schonk 
in zijn damrubriek regelmatig aandacht aan het werk van Rens de Jong. 
 
Met het plaatsen van een aantal werkstukken tracht ik duidelijk te maken tot welk 
een creatieve produktie De Jong kwam. Het eerste probleem stamt uit zijn 
jeugdjaren. Als 14-jarige kwam hij tot een grote produktie waar hij met regelmaat 
de rubriek van Dukel mee haalde. 
 >> 



-8- 

 
Zonder enige kennis bij mij waaraan 
een goed probleem moet voldoen waag 
ik me aan het werkstuk. 

 
 

De oplossing: 15-10 (  4x15) 
{De auteursoplossing, want  (24x15) 
wint eveneens, zij het minder fraai door: 

27-21 (18x27) 21x41 (36x47) 
10-  5 (47x33) 5x20 (15x24) 

en 39x28.}  
35-30 (24x35) 39-33 (15x24) 
44-39 (35x44) 16-11 (29x40) 
11-  7 (  1x12) 33-28 (23x34) 
50x19 (13x24) 22x  2 (31x22) 

en 2x46. Al met al een prachtige  compositie voor een beginnende problemist.   
 
Na zijn jeugdjaren stokt de productie. Hij gaat varen en jarenlang raakt hij geen 
dambord meer aan. Eerst in de negentiger jaren van de vorige eeuw waagt hij 
zich weer aan het componeren van problemen. En met succes, want in ‘De 
problemist’, ‘Het Damspel’ en in de ‘IJmuider Courant’ verschijnen zijn creaties. 
 
Het volgende werkstuk verscheen in 
‘De Problemist’ en getuigt van kennis 
van zaken. 
 

 
 

Oplossing: 47-41 (30x50) 
41x21 (16x27) 38-32 (27x38) 
12-  8 (  3x12) 18x  7 (  2x11) 
23-19 (14x32) 25x  3 (50x17) 

3x37x16 (38-42) 16-38 (42x33) 
en 49-43.    

 

 

 
Het probleem werd geplaatst in ‘De 
Problemist’ en voorzien van de 
volgende opmerking: “Rens de Jong 
presenteert een stand met een zwart 
blok schijven dichtbij de witte basisrij. 
Het lijkt duidelijk dat dit geen kwestie is 
van gebrekkige afronding, maar een 
gevolg van het gekozen slagsysteem. 
Gewoon een attentieprobleem”. 
 >> 
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Oplossing: 15-10 (  4x15) 37-31 (36x  9) 24-19 (15x13) 

25-20 (28x37) 35-30 (34x25) 45x34 (39x30) 48x  8 (  3x21) 
14x  3 (25x14) en 3x50  

De eindstand is voor de kritische problemist als vloeken in de kerk. Maar het gaat 
in dit probleem vooral om het slagsysteem... 
 
Oplossing: 37-31 (36x49)  

 
 
 

48-42 (26x48) 16-11 (48x34) 
33-28 (22x24) 40x20 (48x18) 
11x 4 (15x24) en  4x 2 met een 

gewonnen slotmotief van Max Douwes. 
 
Het commentaar van Cor van Wijk in 
‘De Problemist’ luidt: “Het brengen van 
de zwarte dam op 18 (zie moment) en 
de slag naar 4 zijn hoogtepunten in het 
probleem van Rens. Een goede 
revanche voor de eerdere versie 
(gepubliceerd in de probleemrubriek 
van februari 2006) die bijoplosbaar 
bleek”. 
 We besluiten het werk van De Jong met 

een opgave die al eerder in de 
‘IJmuider Courant’ van 22 nov. 2008 
verscheen. Het is slechts een kleine 
selectie wat uit zijn brein ontsproot. 
Voor de liefhebbers van problemen is  
het oeuvre van De Jong een 
schatkamer waar men zich talloze uren 
in kan verpozen. 
 

 
 

De oplossing: 16-11 (32x43) 
42-37 (31x42) 47x49 (36x47) 
49-43 (39x48) 30x28 (23x32) 
27x38 (47x33) 22-18 (13x22) 
17x39 (26x  6) 39-34 (29x40) 
50-44 (49x40) 45x34 (48x30) 

 en 35x 2.  
 
 Jan Apeldoorn 
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TAVIRA OPEN PORTUGAL 2010 
 
Het Tavira Open wordt georganiseerd door Theo Dijkstra, die in de Algarve in de 
gemeente Tavira woont in het kleine vissersplaatsje Santa Luzia. Tavira is een 
prachtig plaatsje een kilometer verderop in het oosten van de Algarve. In oktober 
is het nog lekker warm weer in Portugal, maar wel heerlijk rustig, omdat het 
 

toeristenseizoen dan over is. 
Omdat de partijen pas om drie 
uur ’s middags beginnen, heb 
je ’s morgens en in de middag 
alle tijd om te zwemmen, 
zonnen, musea te bezoeken of 
andere dingen te doen die bij 
een normale (niet-dam) 
vakantie horen. De organisatie 
(lees: Theo Dijkstra en zijn 
vrouw Bettie) geeft ook advies 
over de goedkoopste vluchten 
en accommodaties en doet 
alles voor de deelnemers om 
het zo aangenaam mogelijk te 
maken. Hulde! 

 

 
Havenstadje Santa Luzia 

 
Zo vloog ik met Ryanair (voor een spotprijs, maar ik was wel wat banger dan 
anders voor een crash) naar Faro. Daar werd ik samen met andere dammers 
opgehaald door een busje en naar mijn bestemming gebracht in het vissersdorp 
Santa Luzia. Het is een klein dorp, maar ze noemen zich wel hoofdstad van de 
inktvis, capital de polvo. Iedere werkdag om twee uur is er veiling van inktvis. De 
inktvis prijkt ook op ieder menu van de restaurants in Santa Luzia. 
 

 
Nicole en de Chinese Tenghua 

 
Vele dammers verbleven in een 
vakantiepark vlakbij het dorp, 
Pedras d’el Rei. Voordeel daarvan 
was het zwembad, de supermarkt 
en tennisbanen vlakbij, maar in het 
dorp had ik het voordeel dat ik tien 
minuten lopen van de speelzaal zat 
en de gezelligheid van het dorp en 
de boulevard met zijn café’s en 
restaurants meteen buiten de deur 
had. Door de uitgebreide stranden, 
kreken, moerassen e.d. is het 
gebied ook rijk aan allerlei 
watervogels. >> 
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Maar nu ter zake. Het toernooi 
was sterk bezet. Er was een 
mastersgroep met grootmeesters 
en jonge meesters in spe die 
masterspunten konden verdienen 
en een open groep met op 
volgorde van plaats de toppers 
Kalmakov, Ndiaye en Van 
Dusseldorp, Paul Oudshoorn en 
Erno Prosman. In de mastergroep 
zaten Jasper Lemmen, Frerik 
Andriessen, Erik van der 
Weerdhoff, Kees Thijssen, Jeroen 
van den Akker, Marius 
Adamaszek uit Polen, Jean-Marc 
 

 
Mastersgroep 

 

 
Theo Dijkstra overhandigt 
eerste prijs aan Kalmakov 

Ndjofang uit Kameroen en Aleksej Domchev uit 
Litouwen. Het internationale karakter blijkt verder 
duidelijk uit de deelname van drie jonge Italianen, 
twee Fransen waaronder de oud-bestuurder Henri 
Macaux, de Duitser Clemens Crucius en de 
Chinese A La Tenghua. Ondergetekende eindigde 
in het open toernooi op de 39ste plaats van de 45 
deelnemers. Dat viel mijzelf wel een beetje tegen, 
maar volgens de objectieve berekeningen mocht ik 
met mijn rating niet meer verwachten.  
 
De eerste partij ben ik weggespeeld door Henk 
Stoop, die de  34-30  (20-25)  30-24  opening met 
wit speelde, zoals ik dat zelf ook graag doe. De 
tweede partij verloor ik van de later hoog eindigende 
Peter-Frans Koops. Ik stond al onder druk, toen ik in 
een eenvoudige combinatie trapte. De derde verloor 
ik nipt, in het eindspel, van Jeroen Huskens. Na drie 
partijen was ik de wanhoop nabij, nog steeds nul 
 

punten. Maar de vierde partij, de tweede op zaterdag (de enige dag met twee 
partijen) had ik een remise en daarna won ik twee keer achter elkaar van Cor 
Darwinkel en Dick de Jong. Helaas verloor ik de laatste partij weer van Martin van 
der Sluis.  
 
Dit jaar viel het toernooi niet in de herfstvakantie. Maar als dat wel het geval is, 
zou ik alle leden willen aanraden een keer mee te doen aan dit fantastische 
vakantietoernooi. En mensen die geen herfstvakantie nodig hebben om vrij te zijn: 
ga naar Tavira en geniet van een heerlijke vakantie en meet je krachten met de 
andere dammers. 
 Nicole Schouten 
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UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL 
 
In de immense stapel plakboeken verzamelde Dukel niet alleen zijn eigen 
rubrieken die hij voor de ‘IJmuider Courant’ en het ‘Haarlems Dagblad’ 
publiceerde, maar ook van andere scribenten zijn rubrieken verzameld. 
 
Zo toon ik u een tweetal standjes van A.K.W.(Arnold) Damme uit diens 
damrubriek. Damme was een autoriteit en behoorde in de twintiger jaren van de 
vorige eeuw tot de topdammers in Nederland. In 1921,1927 en 1928 legde hij 
beslag op de nationale titel.  
 
De volgende opening waar hij een uitgebreide studie van maakte was:  

1. 34-30 20-25 2. 30-24 19x30 3. 35x24.  
De opening werd bekend onder de naam van de schepper. ‘De A.K.W. Damme 
variant’.  >> 
 
 

 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 
 

 

Heren: 

Knippen €  10,00 

Wassen €  1,50 
 

Dames: 

Knippen & drogen €  13,00 

Wassen €  1,50 

Haarmasker €  5,00 

Verven vanaf €  20,00 

High light €  18,00 

Föhnen €  13,00 

Permanent vanaf €  25,00 

Ontkroezen €  20,00 

Opsteken €  20,00 

Manicure €  10,00 

Wenkbrauw €  5,00 

Schoonheidsspecialist €  20,00 
 

Kinderen: 

Knippen t/m 11jr. €  8,00 
 

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

 

Een afspraak 
maken is niet 
nodig, maar wel 
mogelijk 

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

Telefoonnummer: 020 – 615 19 13 Voor Jong en Oud 
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Opmerkelijk was dat hij in 1925 te 
Parijs en in 1928 in Amsterdam niet tot 
de deelnemers behoorde die strijd 
leverden om de mondiale titel. Hij had 
er gezien zijn veelzijdige talent zeker 
een belangrijke rol kunnen spelen. 
 

Zijn damrubrieken waren zeer 
lezenswaardig en voortdurend 
probeerde hij de mensen enthousiast te 
maken voor het spel op de 100 ruiten. 
Hij slaagde daar wonderwel in. 
 

Het eerste diagram toont een 
combinatie welke mogelijk is als zwart 
in deze stelling  (  3-  8)  speelt en deze 
is zo oud, dat het niet meer mogelijk is 
uit te maken wie de slag als eerste 
heeft uitgevoerd. 
  

Arnold Damme 1. ..  -  .. 3-  8 2. 34-29 23x34 
3. 28-23 19x39 4. 38-33 39x28 

 
 

5. 32x  3 21x41 6. 3x11! 16x  7 
7. 42-37 41x32 8. 25-20 15x24 
9. 43-38 32x43 10. 48x  8  

Natuurlijk een combinatie die elke 
dammer wel in zijn bagage mag 
meevoeren. 
 
Het tweede diagram bevat eveneens 
een combinatie waarmee Damme de 
beginners enthousiasmeerde. 
 

 

1. 34-29 23x43 2. 28-22 17x39 
3. 26x17 11x33 4. 49x  7 2x11 
5. 40-34 39x30 6. 35x  2  

Voor degenen die het allemaal weten is 
het niet zo moeilijk. Maar het blijft een 
leuke winst. 
 

In een volgende rubriek kom ik zeker 
nog wel eens terug op het werk van de 
grootmeester. 
 
 Jan Apeldoorn 
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BEKERTEAM DCIJ 

SNEUVELT IN KWARTFINALE 
 
Nadat het bekerteam van DCIJ in de eerste twee rondes van de KNDB-beker 
gunstig geloot had, kon een loting tegen een sterke tegenstander in de kwartfinale 
niet uitblijven. Deze tegenstander werd landskampioen Huissen, die in eigen huis 
bestreden moest worden. Met hetzelfde team als in de tweede ronde werd er op 5 
juni afgereisd naar het ‘Koelhuis’, dat inderdaad verkoeling gaf in het tropische 
Huissen.  
 
De vraag vooraf was met welke grootmeesters Huissen voor de dag zou komen. 
Uiteindelijk bleek de opstelling van Huissen ‘mee te vallen’: slechts twee 
grootmeesters en verder twee 1300-spelers. Casper Remeijer mocht het 
opnemen tegen de regerend Nederlands kampioen Alexander Baljakin, die een 
week eerder nog het toernooi in Salou op zijn naam wist te schrijven. Helaas  voor  
Casper, die met zwart speelde, kreeg hij na de opening 1. 32-28 17-22 

2. 28x17 11x22 3. 37-32 12-17 4. 41-37 6-11 5. 46-41 8-12 
6. 31-26 16-21? Op de 6e zet was Casper met zijn hoofd bij de zetten 
32-28 (16-21) 31-26 (21-27) 36-31 (27x36) 26-21 (17x26) 
28x 6  7. 33-28! 22x33 8. 39x28 geen tegenspel meer. 

 
 

 

ER WORDT NOG STEEDS 
GEDAMD IN DE MAAN!!! 

Café de Halve Maan 

Hagelingerweg 36 
Santpoort 

kom eens aan in 
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DCIJ's andere talent Feroz Amirkhan 
speelde tegen Peter Hoogteijling zijn 
geliefde flankspel. Hoewel hij op 
tactisch vlak uit moest kijken, werd de 
aanval op zijn voorpost niet gevaarlijk. 
Toen de voorpost door een ruil 
verdween, werd Feroz alsnog door een 
zetje verrast. Hij liet een twee-om-twee 
open staan, in de veronderstelling dat 
hij een doorgebroken schijf terug kon 
gooien. Aangezien dit niet kon wegens 
een combinatie naar dam, gaf Feroz 
direct op. 

Casper Remeijer 

 
Alexander Baljakin 

 
Kees Pippel en Martin van Dijk moesten vervolgens winnen om een 
sneldambarrage af te dwingen. Kees was tegen grootmeester Geert van Aalten in 
een hekstelling terechtgekomen. Naarmate de partij vorderde, kreeg Kees grip op 
het centrum en met een andere zetvolgorde had Kees mogelijk zeer voordelig 
gestaan. Na het partijverloop was remise een logische uitslag. Hierdoor was DCIJ 
uitgeschakeld. 
 
Martin van Dijk nam met wit in de opening een voorpost op 23. Door een tactisch 
foefje wist hij wat voordeel te behalen met een schijf op 6 en een duidelijk plan om 
het centrum te veroveren. Na de tijdnoodfase was het voordeel echter verdwenen 
en werden de punten gedeeld. Hierdoor werd de eindstand 6 - 2 in het voordeel 
van Huissen. 
 
DV VBI Huissen   - IJmuiden       
Alexander Baliakin (1516)  - Casper Remeijer (1270)  2 - 0 (1) 
Geert van Aalten (1431)  - Kees Pippel (1331)  1 - 1 (3) 
Peter Hoogteijling (1357)  - Feroz Amirkhan (1131)  2 - 0 (2) 
Fred de Koning (1332)  - Martin van Dijk (1229)  1 - 1 (4) 

   6 - 2  
 
 Martin van Dijk 
 
 

MUTATIES 
 
Met het nieuwe damseizoen hebben twee jeugdleden hun lidmaatschap 
opgezegd.  Youri Heijne en Rodi Hulsman 
 
 Secretaris: Martin van Dijk 
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DCIJ - DAMCOMB KENNEMERLAND 
Oefenwedstrijd,  4 September 2010. Uitslag 14-22. 

 
 Damclub IJmuiden - Damcombinatie Kennemerland  

1. Martin van Dijk - Mark Deurloo 0 -  2  (  8) 
2. Stijn Tuytel - Marcel Monteba 0 -  2 (17) 
3. Conall Sleutel - Stefan Stolwijk 1 -  1 (  5) 
4. Jesse Bos - Roel Janssen 1 -  1 (11) 
5. Wim Winter - Fabian Snijder 2 -  0 (16) 
6. Rick Hartman - Marcel Kosters 0 -  2 (15) 
7. Jack van Buuren - Dick Siegers 2 -  0 (  7) 
8. Harry van der Vossen - Gerard van Velzen 0 -  2   (18) 
9. Cees van der Vlis - Frans Elzenga 2 -  0 (  6) 

10. Paul Smit - Pieter Schoonderbeek 0 -  2 (  1) 
11. Stella van Buuren - Haye Berger 2 -  0 (12) 
12. Berrie Bottelier - Carlo Koopman 0 -  2 (  3) 
13. Jurrian Fischer - Ferdi Uilhoorn 2 -  0 (10) 
14. Vince van der Wiele - Joep Besteman 0 -  2 (  4) 
15. Jan-Maarten Koorn - Rob van de Klashorst 1 -  1 (14) 
16. Thomas Vermeulen - Piet Beliën 0 -  2 (  2) 
17. Max Doornbosch - Leo Hablous 0 -  2 (  9) 
18. Piet Kok - Arie Haveman 1 -  1 (13) 

    14 -22  
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UIT DE ONDERLINGE 
 
Ook in het nieuwe seizoen wil ik weer fragmenten tonen die in de onderlinge 
competitie hebben plaatsgevonden. Onontbeerlijk is daarbij uw medewerking. 
Missers, mooie combinaties en beslissende fragmenten zijn daarbij van harte 
welkom. Dus inleveren maar. Als u geen notie heeft of er wel iets opmerkelijks is 
voorgevallen mag u zelfs het notatiebiljet bij mij inleveren. Ik beloof u dat het weer 
terug komt. 
 
Het eerste fragment is uit de partij die Leo speelde tegen Piet. Leo won uiteindelijk 
maar het had bij zijn debuut (het hoeveelste?) heel wat slechter kunnen aflopen. 
 
Het is nog even wennen voor Leo. 
Ondanks een vol jaar trainen met 
stages in Bergen op Zoom en Beverwijk 
maakte hij toch nog een blunder waar 
Piet, ook de  beroerdste  niet,  weigerde  

Leo Binkhorst 

 
Piet Kok 

 

van te profiteren. 14. ..  -  .. 13-19? 

15. 49-43? Wat te denken van 
28-22 (17x28) 38-33 (28x30) 

en  35x15?  Waarom doet hij, Leo, dat 
nou nooit bij mij? 
 

Marcel Doornbosch 

 
Jan Apeldoorn 

Niet dat ik me intensief had voorbereid 
op het nieuwe seizoen, in tegenstelling 
tot Leo, had ik me van de start iets 
meer voorgesteld. Maar helaas, ik 
begon weer met dezelfde fouten 
waarmee ik het vorige had beëindigd.  
Ik heb zojuist 35. 48-42 gespeeld. 
 
Marcel hoefde niet lang na te denken 
en met de toevoeging; “beter duur dan 
niet te koop”, vervolgde hij met: 

35. ..  -  .. 17-22 36. 28x26 24-29 37. 34x12 13-18 38. 12x23 19x48 
 
Hoewel ik nog een tijdje weerstand bood, slaagde ik er niet in de partij te redden. 
 
 
 >> 
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Rick bevindt zich in problemen. Op een 
creatieve wijze tracht hij de zaak nog te  

Rick Hartman 

 
Wim Winter 

herstellen. 34. ..  -  .. 9-14 
35. 33-28 14-19 36. 40-35 19x30 
37. 28x  8 2x13 38. 35x24 18-23 
39. 29x  9 20x49 En na: 
40. 32-27 49x21 41. 16x27 31x22 
42. 9-  3 duurde het nog 19 zetten  

alvorens Willem de punten kon 
binnenhalen. 
 
Let op! Berrie, ik noem hem al Ber, 
wordt de man van de toekomst. Om 
Stijn te bedwingen moet je wel wat in 
huis hebben. 

 

Stijn Tuytel 

 
Berrie Bottelier 

 

Berrie aan zet speelde:   23. 30-24 
Voor Stijn een goede gelegenheid om 
een gewaagd avontuur aan te gaan. 
23. ..  -  .. 28-33 24. 39x28 17-21 
25. 26x17 11x33 De ontstane  

situatie zal voor menigeen, voor mij 
zeker, wel tot schier onoplosbare 
problemen leiden. 
Maar Berrie houdt het hoofd koel. 
26. 37-32 14-19 27. 35-30 7-11 
28. 49-43 19-23 29. 43-39 23-28 
30. 32x23 16-21 31. 39x28 12-17 
32. 23x12 21-26 33. 12x21 26x48 

 
Stijn Tuytel 

 
Berrie Bottelier 

 >> 

Zwart beschikt nu weliswaar over een 
dam, maar Berrie vervolgt met: 
34. 24-20 25x14 35. 30-25 48x30 
36. 25x34 Wit heeft een houtje meer. 
36. ..  -  .. 8-12 37. 21-16 Berrie 

ziet onmiddellijk af van het voordeel. 
Met  38-32  is de schijfwinst houdbaar. 
37. ..  -  .. 3-  9 38. 16x18 13x24 

Hierna kwam Stijn nog wel tot een 
voordelig eindspel. Hij stuitte echter op 
de reglementregel dat na driemaal 
dezelfde stand op het bord de 
tegenstander remise kan  claimen. 
Aldus geschiedde. 
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Ik weet niet of de voorzitter het clubblad 
wel leest of in ieder geval deze rubriek. 
Meermalen is hierin aangetoond dat 
Piet Kok een uitermate gevaarlijke 
opponent kan zijn.  10. 38-32   Hiermee 
stelt Willem Piet in de gelegenheid 
d.m.v. een diep berekende spelgang 
van liefst 12 zetten een schijfwinst te 
forceren. 

Piet Kok 

 
Willem Winter 

Men zie: 10. ..  -  .. 14-19 
11. 25x23 21-26 12. 29x20 26x19 
13. 34-29 15x24 14. 29x20 10-15 
15. 39-34 15x24 16. 34-29 5-10 
17. 29x20 10-15 18. 40-34 15x24 
19. 34-29 24-30 20. 29-24 30-35 
21. 24-20 9-14 22. 20x  9 13x  4 En de schijf bleef voorgoed verloren. 

 
Het volgende diagram is een bijdrage van Casper. Bedenk dat deze rubriek alleen 
levensvatbaar is wanneer meer leden zijn voorbeeld volgen. 
 

Jacqueline Schouten 

 
Casper Remeijer 

“In de stand sta ik met wit aan zet 
gewoon erg goed en in feite gewonnen. 
De winkelhaak (de zwarte opstelling 
6,11,17,22 en 27 voor de mensen die 
de term niet kennen) is heel erg lelijk en 
slecht. Met eenvoudigweg 49-43 loopt 
zwart binnen een paar zetten helemaal 
dood. Op  (14-19)  vervolg ik natuurlijk 
met  30-24  en dat is niet moeilijk meer 
om te winnen. 
 
Ik speelde echter in tijdnood  30-25  en 
toen werd het na (14-19) nog 
ternauwernood remise voor zwart. 

 
Ook al heb ik daarna de winst nog gemist. 30-25 is een zet die ik nooit mag doen, 
ook niet in tijdnood. Het is een bewijs dat ik nog niet scherp was de eerste 
wedstrijd, want de controle over veld 24 mag wit nooit prijsgeven.  
 
De leuke manoeuvre echter bestaat uit het offer 38-32 (27x38) 

48-43. A) Nu volgt op (38-42) 31-27 (22x31) 26x48 en wit  
breekt op de andere bordhelft door.     

A) Op  (14-19)  sla ik eerst  43x32  en zwart verliest altijd een schijf.  
Of op  (11-16) 43x32 (22-28) helpt niet vanwege 24-19 (28x37) 

 en 31x42 enz.”  
 >> 
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Het ligt geenszins in de bedoeling om in deze rubriek u een foutenfestival te 
presenteren. Maar missers zijn vaak leerzaam. 
 
Stella boekte in haar partij tegen Berrie 
uiteindelijk een welverdiende winst. 
Het had echter anders kunnen aflopen 
wanneer Berrie adequaat gereageerd 
had op de foute voorzetting van zwart. 

Stella van Buuren 

 
Berrie Bottelier 

11. ..  -  .. 4-  9? 12. 37-32?  
In plaats van de tekstzet was de 
volgende afwikkeling mogelijk: 

24-19 (13x24) 33-28 (23x41) 
46x37 (24x33) 39x28 (22x33) 
21x  4 en zwart kan wel inpakken! Na  

de tekstzet had zwart met  (22-28)  wel 
bijzonder goed spel kunnen krijgen. Nu 
weer voortgezet met: 
12. ..  -  .. 11-16 13. 32x21 16x27 En andermaal mist Berrie een  

combinatie die hem de winst van een schijf op kon leveren  door  een  damzet  te  
nemen. Men zie. 24-19 (13x24) 34-30 (23x25) 33-29 (Ook met  

33-28  wint wit een schijf.) (24x33) 39x28 (22x33) 31x  4 (14-19) 
38x29 (  8-13) 4x11 en (  6x17). 

 
Stella van Buuren 

 
Berrie Bottelier 

 
Enige tijd later bracht Stella de 
genadeslag toe en  won  na  het  zojuist  
gespeelde  (  3-  8) 32. 22-18?  
Laten we maar aannemen dat Berrie 
niet zijn dag had toe hij  22-18  speelde. 

 Met 23-18 (12x21) 
43-38 (17x28) 26x17 (11x22) 
38-33 (28x39) 40-34 (38x30) 

en 35x 2  had hij de partij alsnog 
kunnen kantelen. 
Na de tekstzet volgde natuurlijk 
33. ..  -  .. 14-20 34. 23x25 12x21 

en de rest was slechts een kwestie van 
techniek. 

 
Al met al een boeiende opening waar onze trots de nodige lering uit kan halen. 
 
Casper zal het wel weten. Hebben we hier weer van doen met een voor zwart 
ongunstige winkelhaak? In ieder geval gaat er weinig of geen kracht uit van de 
zwarte opstelling. Maar, en dat weten we bij DCIJ zo langzamerhand wel; Willem 
heeft een trukendoos die hij te pas en te onpas kan opentrekken. 
 >> 
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39. ..  -  .. 11-16 40. 29-24 14-20  
Wim Winter 

 
Feroz Amirkhan 

41. 24-19 13x24 42. 34-30 25x34 
43. 39x19 18-23 44. 15x24 23x14 
45. 42-38 4-  9 46. 35-30 16-21 
47. 30-25 6-11 48. 24-20 Zwart 

kan niet verhinderen dat wit ten koste 
van een schijf doorbreekt. 
48. ..  -  .. 28-32 49. 20-15 9-13 
50. 25-20 14x25 51. 15-10  

Beter is  38-33  om te beletten dat 
zwart goede tegenkansen krijgt. 
51. ..  -  .. 25-30 52. 10-  5 30-34 
53. 5x37 34-40 54. 38-33 11-16 

De doos gaat open. 55. 33-28 Veel 
beter is   43-39. 55. ..  -  .. 22x33 
56. 31x11 16x  7 57. 26x17 40-44 

en Feroz moest berusten in een voor hem teleurstellende remise. 
 

Jacqueline Schouten 

 
Leo Binkhorst 

 

 
Er doet zich in elke partij wel een 
combinatiemogelijkheid voor. Na  het 
gespeelde  (16-21)  kon  Leo  een  kans  
wagen middels: 19-13 (  8x19) 

37-32 (28x48) 33-28 (22x44) 
40x49 (48x30) 35x11 (21-27) 
11-  6 (  9-13) en  6-  1 

voor wat het waard is. 
 
We maken een sprongetje in deze 
interessante partij. 
 

Jacqueline Schouten 

 
Leo Binkhorst 

 >> 

Jacqueline vervolgde met 
42. ..  -  .. 13-19 Ze had met een  

offer    uitstekende     kansen     kunnen  
krijgen. (27-32) 38x27 (28-33) 

39x28 en (22x33).  
43. 24x13 8x19 44. 30-24 19x30 
45. 35x24 Ook nu is  (27-32)  enz.  

nog altijd lucratief. 
45. ..  -  .. 2-  8 46. 45-40 8-13 

Opnieuw is  (27-32)  kansrijk. 
47. 34-30 18-23    
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Het spel kent veel verrassingen die het  zo  interessant  maken.  Neem  nu  de  
volgende spelgang: in plaats van de tekstzet (28-32) 38-33 (14-20) 

33-28 (22x35) 31x11 (20x29) 36-31 (35x24) 31-27 (32x21) 
26x17  Het zijn dit soort wendingen waarom ik zo gek ben op dit spel. 

48. 30-25 Opnieuw doet zich een mogelijkheid voor die de moeite waard is om  
aan te stippen.  (28-32) 38-33 (23-29) 33-28 (22x35) 

31x11 (29x20) en  11- 7. 48. ..  -  .. 13-18 49. 40-34  
Het is werkelijk frappant  zoveel  als  er  in  deze  partij  te  beleven  valt.  Wat  te  
denken van zet 49: 25-20 (14x25) 40-34 (28-32) 38-33 (23-28) 

34-29 (32-38) 33x42 (28-32) 39-33 (32-38) 42-37 (17-21) 
26x28 (27-32) 33x42 en  (32x34).    

49. ..  -  .. 14-19 50. 24x13 18x  9 51. 34-30 9-14 52. 30-24 28-32 
53. 25-20 32x34 54. 20x  9 23-28 55. 9-  4 34-39  

Hiermee mist zwart de remise met (34-40) Leo sloeg onmiddellijk toe. 
56. 4-18 22x13 57. 31x44 Met deze gewonnen stand wist Leo wel raad en  

na enkele zetten gaf Jacqueline op.    
 
Nicole was ietwat te optimistisch toen 
zij een aanval inzette tegen Piet. Het 
lijkt wel of Piet na zijn terugkeer in 
IJmuiden aan speelsterkte heeft 
gewonnen. Logisch, want de 
trainingsmogelijkheden in Driehuis 
waren beperkt. 

Piet Kok 

 
Nicole Schouten 

 

41. 30-24 28-32! 42. 33-29 32x43 
43. 39x48 16-21 44. 26x28 14-19 
45. 31x22 19x39  

Hierna was het snel gebeurd met het 
verzet van Nicole. 

 
Koos de Vries 

 
Jan Apeldoorn 

Elke vrijdagavond verheug ik me op 
een partijtje dammen. Ik tracht daarbij, 
ondanks een beperkte kennis, zo goed 
als in mijn vermogen ligt weerstand te 
bieden aan de tegenstander. De partij 
tegen Koos verpestte op een gruwelijke 
wijze mijn damavond.  35-30  Hoe kom 
je erop? Hiermee kon zwart een 
zevenklapper uitvoeren die mij nog lang 
zal heugen. 
 
 >> 
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(23-29)  En de rest 34x23 (18x29) 33x24 (15-20) 24x15 (17-21) 
26x17 en (11x24)  liet ik niet meer bewijzen.  

Koos, maar vooral ik zelf, bezorgde me een vroegtijdige afgang naar huis. 
 

Wim Winter 

 
Conall Sleutel 

Hoe diep kunnen de spelers van ons 
eerste tiental rekenen? Zwart aan zet   

speelde: 23. ..  -  .. 17-22 
Conall sloeg met 24. 28x17 21x12. 
Maar  24. 26x17 was   
wel zo sterk. Want na (24-29) 

33x13 (22x44)A 13-  9 (11x22) 
43-39 (44x42) 47x38 (16-21) 
41-37 (14-19) 9-  4 (20-24) 
4x16 (  7-11) 16x  7 en   2x11 

wint wit een schijf. 
A (22x42) 47x38 (  8x19) 

38-32 (11x22) 32-27 (  2-  8) 
27x18 (  3-  9) 41-37 (  8-13) 
37-32 (13x22) en na 32-27 

moet zwart berusten in schijfverlies. 
 
Als de spelers dat kunnen berekenen gaan ze wel een paar honderd punten in de 
rating omhoog. 
 
Vince heeft een mooie kansrijke stand 
opgebouwd. Met (14-20) 

Vince van der Wiele 

 
Jan Apeldoorn 

25x14 (10x30) 35x24 en 
vervolgens  (18-23) had hij groot  
voordeel verworven. 
29. ..  -  .. 18-23? Dit is nu te vroeg  

en stelt wit in staat om met een, niet al 
te moeilijke, combinatie winnend 
voordeel te behalen. 
30. 24-20 15x24 31. 33-29A 24x44 
32. 43-39 44x33 33. 38x20  

Wat ruim voldoende was voor de latere 
winst. Maar mijn trouwe bondgenoot 
(2.2 van Harm Jetten) gaf bij A aan dat 

26-21 (27x16) 33-28 (22x44) 
43-39 (44x33) 38x29  ook in aanmerking kwam. 

    
 Jan Apeldoorn 
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STELLA VAN BUUREN VIERDE OP HET NK 

ASPIRANTEN MEISJES 2010 
 
Ik deed van 19 juli tot 24 juli mee aan het NK aspiranten voor meisjes in 
Groningen. We kwamen daar als een van de eersten aan. De sfeer was erg 
gezellig. 
 
Toen de eerste ronde begon, had ik het volste vertrouwen dat ik ging winnen… Ik 
moest tegen Maaike Noppers. In het begin bleven we allebei strijden om het 
centrum, waardoor ik de rest vergat: mijn positie. Toen ik daar op ging letten, zag 
ik toch dat mijn stand niet zo lekker stond en moest ik mijn kroonschijf opspelen. 
Toen was ik weer even vergeten zetcontrole te doen en trapte ik in de coup 
Philippe en kon opgeven. 

 Maaike Noppers 

 
Stella van Buuren 

 

26. 42-37 24-30 27. 33x24 19x30 
28. 35x24 17-22 29. 27x18 13x31 
30. 36x27.  

De tweede ronde van de dag moest ik 
tegen Lisa Aleven. We kregen allebei 
wat problemen met onze opbouw, maar 
toen ik weer even niet oplette, trapte ik 
WEER in de coup Philippe!  
Ik raakte erg geïrriteerd, maar mocht en 
zou niet verliezen. Dus ik speelde 
door… Ik trapte nog in het volgende: 

 
Stella van Buuren 

 
Lisa Aleven 

28. 16-11 17-22? 29. 37-32 6x17 
30. 32x12     

 
Na  16-11 kon ik een goede voortzetting  
nemen met 28. ..  -  .. 27-31! 
En bijvoorbeeld 29. 36x27 17-22 
30. 27x18 13x22 31. 11-  7 2x11 

en heb ik het middenveld. 
 
Na wat afruiltjes van Lisa trapte zij 
eindelijk in een plakker en ik was 
doorgebroken. Dit werd na een lange 
strijd remise. 

 
 >> 
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De volgende dag moest ik tegen Erica Boerefijn. Ik deed wat foute zetten, 
waardoor zij het centrum won en ik voor remise moest vechten. Ik zag geen hoop 
meer, maar speelde verder. 
 
Ik ging op een damgeefzetje spelen: 2 
offeren naar dam, dan staat zij op slag, 
en sla ik er 2 naar dam.  

 
Erica Boerefijn 

 
Stella van Buuren 

 

46. ..  -  .. 3-  9? 47. 37-32 27x47 
48. 40-34 47x20 Ik sloeg naar 3 en 

het eindspel was gewonnen voor mij. 
 
Achteraf kwam ik er achter dat ik eerder 
deze partij een kleine combinatie met 
doorbraak had gemist, dat gelijk de 
winst is. 
 

Erica Boerefijn 

 
Stella van Buuren 

 

39. 38-32 27x38 40. 33x42 24x33 
41. 42-38 33x31 42. 36x  7  

 
Ronde vier moest ik tegen de koploper 
van het toernooi: Lotte Aleven. Ik wist 
dat het een zware partij zou worden, 
daarom deed ik nog meer mijn best! 
 

Stella van Buuren 

 
Lotte Aleven 

 

Ik kreeg Lotte al vrij snel in een lange 
vleugel opsluiting (of was het de korte?) 
 
Daarna zette ik haar in een 
kettingstelling met een dubbele dreiging. 
Ze zou dus sowieso een schijf verliezen. 
Ik speelde hier 28. 24-30. Beter 
Was  (21-27) en naar voren slaan. Lotte 
verliest hierdoor minimaal drie schijven. 
 
Later in de partij moest ze nog een schijf 
offeren, zodat ik niet doorbrak. 

 
 >> 
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Stella van Buuren 

 
Lotte Aleven 

 

Daarna offerde ze nog een schijf  
 

      
om door te breken. Maar helaas voor 
haar had ik dat gezien. Er kwam nog 
een 3 om 2 achteraan met  
38. 24-20 15x24 39. 14-10 28-32 
40. 38x27 18-22 41. 27x18 8-13 
42. 18x  9 3x  5. en ze gaf het op. 

 
Deze avond gingen we nog Beach 
Volleyballen. Dat was erg gezellig. Het 
winnende team was: Nick, Johan 
(arbiter), Erica, en Mara. 

 

Jantine Timmerman 

 
Stella van Buuren 

Na ‘s morgens vrij te zijn moest ik de 
volgende ronde tegen Jantine. 
 

Ik had weer eens een foute opbouw en 
trapte in een 4 om 4 naar dam met 

21. ..  -  .. 24-30 22. 35x22 4-10 
23. 28x19 17x50.  

 

Ik speelde nog even door, omdat ik wist 
dat Jantine veel fouten in haar eindspel 
maakt. Ik pakte haar dam al vrij snel af 
en ik speelde door met 1 schijf minder. 
Ze trapte nog in een plakker waardoor ik 
doorbrak. Ik stond nu 2 schijven achter,  

maar mijn stand zag er erg gewonnen uit. Helaas kon ik de winst niet vinden en 
werd het remise. 

Stella van Buuren 

 
Mara Langeveld 

De zevende  ronde moest ik tegen 
Mara Langeveld. Ik had er niet zo veel 
zin in om te spelen. Maar ik deed mijn 
best… De partij ging wat snel aan mij 
voorbij. Toen zag ik een kansje om op 
een zetje te spelen (3 om 5 naar dam) 
Ze trapte daar in met 
30. 30-24 25-30 31. 34x25 23x34 
32. 39x30 14-20 33. 25x14 9x47. 

Maar ze gaf (onsportief) niet op, terwijl 
het helemaal gewonnen was. 
Uiteindelijk met 4 schijven achter gaf ze 
alsnog niet op. 
En ik maakte het ‘mooi’ af. >> 



-27- 

Die middag moest ik tegen Denise van 
Dam. Ik dacht: Deze win ik ook wel! . 
Maar helaas ging het anders dan 
verwacht. Ze probeerde een 
flankaanval te spelen. Ik ruilde het af. 
Daarna ruilde zij nog wat af, waardoor 
mijn positie erg slecht was. Ik verloor 
daarna een schijf, omdat zij het hele 
centrum had en ik kon schijf 28 niet 
meer verdedigen. Toen het erop leek 
dat ik die schijf weer ging winnen, 
trapte ik in een 4 om 3 naar dam en kon 
 

Denise van Dam 

 
Stella van Buuren 

opgeven. 26. ..  -  .. 23-28 
27. 32x34 14-20 28. 25x23 18x49 

 
Een podiumplaats zat er voor mijn gevoel al niet meer in. Want na wat rekenen 
kon ik nog wel 3e worden, maar dan moest als ik won, Lotte remise spelen. Of als 
ik remise speelde moest Lotte verliezen. Maar eigenlijk wist ik al zeker dat Lotte 
ging winnen van Maaike. 
 
De slotronde moest ik tegen Gerlinda Schaafsma. Hoewel ik wist dat het niet zo 
veel voor mij betekende, betekende het wel veel voor de meisjes die wel kans 
maakten op de eerste plaats. Als Gerlinda won, was zij eerste. 
 
Ik had helemaal geen overzicht tijdens deze partij. Ik zette wat me het beste leek, 
zonder verder goed na te denken (was erg afgeleid). Toen ik eindelijk een beetje 
ging kijken, zag ik dat ik ontzettend gewonnen stond! En ik ging mijn best maar 
weer eens doen :). Ik zag iets heel moois zitten op de 41e zet. Ik kroop achter 2 
schijven, waardoor zij moest sluiten. Daarna haalde ik er een schijf bij, waardoor 
er een één om twee dreigde. 
 

Stella van Buuren 

 
Gerlinda Schaafsma 

Die moest zij afruilen met 
43. 39-34 29x40 44. 35x44  

want,ze kon niets anders… 
 
Na die afruil zat er een mooi vier om 
drietje in naar dam met 
44. ..  -  .. 23-29 45. 32x34 14-20 
46. 25x23 18x49  

Het eindspel was gewonnen. 
 
Om 15:10 kwamen de eerste barrages 
van Lotte tegen Gerlinda. Lotte won de 
eerste barrage, Gerlinda won de tweede 
barrage. Ze moesten nog een barrage 
spelen... >> 
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Die werd remise! Er leek geen einde aan te komen. Het was inmiddels al 5 uur. 
De laatste barrage won Lotte op de klok en zij werd tweede. 
 
De prijsuitreiking was gezellig. Iedereen mocht naar voren om een beker te halen 
en kreeg een felicitatie van Nick. Opeens kwam er iets in Lisa en mij op. We 
hadden een leuk shirt voor Henk gekocht en hij had beloofd hem aan te doen 
tijdens de prijsuitreiking. Lisa en ik kijken Henk met een dodelijke blik aan en hij 
liep meteen weg om het shirt aan te doen. Toen hij binnen kwam, kwamen we 
natuurlijk niet bij van het lachen. We hadden ook een broek voor hem gekocht, 
maar we dachten dat die iets te erg was om aan te doen. Maar toen ik achteraf 
even op internet keek zag ik foto’s van hem met zijn mooie kleertjes aan.   
 
Op dit toernooi ben ik vierde geworden. Niet erg goed vind ik zelf. Ik had natuurlijk 
gehoopt op een podiumplaats. Het was in ieder geval een hartstikke leuk toernooi! 
 
 Stella van Buuren 
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JELTE WINT B-CATEGORIE AEVUM 

KOZIJNEN/VAN DER WIELE TOERNOOI 
 
Het Aevum-Van der Wiele jeugddamtoernooi werd zondag weer voor het eerst 
gehouden na de zomervakantie. In de wintermaanden wordt maandelijks een 
toernooi voor de beginnende en gevorderde jeugd gehouden. Dat het toernooi in 
Noord-Holland steeds populairder wordt, bleek wel afgelopen zondag in het “Jan 
Ligthartgebouw”.  
 

 
 

Pupillen uit de Zaanstreek, Haarlem, de kop van Noord-Holland en natuurlijk 
IJmuiden bevolkten de damzaal. De B-groep werd gewonnen na een spannende 
strijd tussen Maurice Koopmanschap uit Heerhugowaard en Jelte Bottema door 
de laatste. De derde plaats ging naar Danique Smids. 
 

Categorie A W + = - P   WP   SB 

1. Stan Brink 7 6 0 1 12 54 90 

2. Raymond Koopmanschap 7 5 1 1 11 62 90 

3. Mitchel Mensinga 7 4 2 1 10 60 79 

4. Stella van Buuren 7 5 0 2 10 59 76 

5. Tim Karman 7 4 2 1 10 57 73 

6. Timo Kuipers 7 5 0 2 10 50 66 

7. Dana van der Wiele 7 5 0 2 10 47 62 

8. Jurrian Fisher 7 4 1 2 9 69 86 

9. Dirk Vet 7 4 0 3 8 51 42 

10. Vince van der Wiele 7 4 0 3 8 48 44 

11. Max Doornbosch 7 3 1 3 7 61 51 

12. Leon Smids 7 3 1 3 7 58 51 

 >> 



-30- 

In de hoofdgroep hield alleen Stella van Buuren uit de Velserbroek zich staande in 
het geweld, maar de hoofdplaatsen gingen achtereenvolgens naar Stan Brink, 
Raymond Koopmanschap en Mitchel Mensinga. Het volgende toernooi wordt 
gehouden op zondag 7 november. 
 

 Categorie B W + = - P   WP   SB 

1. Jelte Bottema 7 4 0 3 8 57 48 

2. Maurice Koopmanschap 7 4 0 3 8 45 36 

3. Danique Smids 7 3 0 4 6 49 32 

4. Martijn Vis 7 3 0 4 6 49 24 

5. Finn van der Wal 7 3 0 4 6 46 24 

6. Anna Konijn 7 3 0 4 6 46 22 

7. Roy Fillekes 7 3 0 4 6 43 22 

8. Tymo Smids 7 3 0 4 6 43 20 

9. Kevin Klerq 7 2 0 5 4 40 8 

10. Tristan Zwaan 7 2 0 5 4 33 8 

11. Tim Konijn 7 2 0 5 4 33 6 

12. Rick de Wolf 7 1 1 5 3 41 3 

13. Janou van der Wal 7 1 1 5 3 41 3 

 

 
V.l.n.r.: Raymond en Maurice Koopmanschap, Danique Smids, 

Stan Brink, Mitchell Mensinga en Jelte Bottema 
 Wim Winter 
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EINDSTAND JEUGD 
PER 25 JUNI 2010 

 

    W -  P     W -   P 

1. Stella van Buuren 62 - 104 11. Rodi Hulsman 45 - 37 

2. Max Doornbosch 57 - 86 12. Tycho van Zijl 38 - 33 

3. Vince van der Wiele 50 - 73 13. Thomas Jansema 17 - 25 

4. Rick Hartman 43 - 70 14. Chris Wietsma 20 - 25 

5. Jelte Bottema 50 - 66 15. Eddy Westerhof 21 - 22 

6. Dana van der Wiele 45 - 59 16. Michael Stroet 16 - 20 

7. Berrie Bottelier 38 - 55 17. Rik de Wolf 33 - 18 

8. Youri Heijne 45 - 46 18. Rosalien Jansema 7 - 9 

9. Jurrian Fischer 37 - 41 19. Natasha 2 - 1 

10. Martijn Vis 43 - 40      

 

STAND JEUGD 
PER 29 OKTOBER 2010 

 

    W -  P     W -   P 

1. Jelte Bottema 29 - 29 7. Dana van der Wiele 16 - 18 

2. Stella van Buuren 17 - 26 8. Berrie Bottelier 15 - 17 

3. Rick Hartman 18 - 25 9. Jurrian Fischer 14 - 16 

4. Vince van der Wiele 20 - 23 10. Tycho van Zijl 24 - 13 

5. Martijn Vis 22 - 22 11. Rick de Wolf 14 - 5 

6. Max Doornbosch 15 - 20      

 Wim Winter 
 

DANA WINT DERDE EDITIE 

VAN BRAINWAVE TOERNOOI 
 
Na het legendarische openlucht damtoernooi ‘Dammen op de Dam’, dat van 
1979-1998 op de Amsterdamse Dam werd georganiseerd, werd na anderhalf jaar 
voorbereiding en met steun van het Amstelveense Sportbedrijf een 
denksporttoernooi uitgeschreven, waaraan naast de dammers, schakers, bridgers 
en go-spelers de gelegenheid kregen zich te manifesteren. Dat alles onder de titel 
‘Brainwave’. Vorig jaar nog werd op het Amstelveense Stadsplein de organisatie 
geplaagd door sterke wind, waardoor de kramen waarin werd gespeeld omver 
werden geblazen. Het toernooi moest toen kort na de start worden stopgezet. 
Sijbrands kreeg toen landelijke media-aandacht door dit gebeuren, toen hij 
zwevend tussen de kraampjes het spel nog probeerde te beoefenen. >> 
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Dit jaar werd het toernooi op zondag 3 oktober gehouden. Een ongelukkige 
datum, omdat het reeds geplande Aevum Kozijnen/Van der Wieletoernooi 
hierdoor een week op moest schuiven. 
 

In de B-groep van de jeugd won Dana al haar partijen en werd eerste bij de jeugd. 
Haar broer Vince had alleen verliespunten tegen Dana en werd hierdoor tweede. 
 

Bij de jeugd was de opkomst hoog, omdat dit ook meetelde voor de ‘Noord-
Holland-cup’. Bij de senioren viel dit tegen. Van de acht opgegeven spelers 
kwamen er maar vier. Mogelijk is het beter om dit toernooi via internet (e-mail) te 
promoten. Jack van Buuren 
 

TUSSENSTAND ONDERLINGE 

SEIZOEN 2010/2011 
Stand per 29 oktober 2010 

 
Pos  Cat  Naam  BRtg  Wrde  W + = - Pnt Prc TPR Score 

1. B Piet Kok 943 800 7 5 1 1 11 78,6 1116 9300 

2. B Feroz Amirkhan 1187 1400 5 4 1 0 9 90,0 1266 8700 

3. A Kees Pippel 1333 1600 4 3 1 0 7 87,5 1249 8200 

4. A Wim Winter 1248 1500 9 4 2 3 10 55,6 1020 8150 

5. B Leo Binkhorst 1027 1000 9 3 2 4 8 44,4 923 7190 

6. A Conall Sleutel 903 800 6 2 3 1 7 58,3 1020 7000 

7. B Stella van Buuren 645 300 8 2 3 3 7 43,8 935 6930 

8. A Casper Remeijer 1291 1600 5 2 3 0 7 70,0 1158 6700 

9. B Rick Hartman 741 400 9 3 1 5 7 38,9 913 6600 

10. B Cees van der Steen 958 900 7 2 2 3 6 42,9 985 6310 

11. A Koos de Vries 1026 1000 6 5 1 0 11 91,7 1228 6100 

12. B Paul Smit 1021 1000 8 4 1 3 9 56,3 980 5220 

13. B Jan-Maarten Koorn 768 500 6 1 3 2 5 41,7 909 5070 

14. A Stijn Tuijtel 1267 1500 6 2 2 2 6 50,0 973 4500 

15. B Berrie Bottelier 867 700 9 2 2 5 6 33,3 875 4460 

16. A Jan Apeldoorn 979 900 9 3 2 4 8 44,4 910 4330 

17. A Jacqueline Schouten 1057 1100 6 2 2 2 6 50,0 999 4260 

18. B Bram van Bakel 952 900 3 2 0 1 4 66,7 1036 4040 

19. B Cees van der Vlis 1113 1200 4 2 2 0 6 75,0 1121 4000 

20. B Jack van Buuren 1127 1200 3 1 2 0 4 66,7 1081 3500 

21. C Dana van der Wiele 600 300 7 2 1 4 5 35,7 709 3200 

22. C Vince van der Wiele 600 300 9 2 1 6 5 27,8 784 2950 

23. C Jurrian Fischer 744 500 4 2 0 2 4 50,0 964 2440 

24. B Joop Wind 1136 1300 2 1 0 1 2 50,0 1046 2140 

25. B Marcel Doornbosch 921 800 1 1 0 0 2 100,0 1132 1800 

26. B Nicole Schouten 859 700 7 1 1 5 3 21,4 711 1250 

27. C Kees van Nie 630 300 2 1 1 0 3 75,0 1015 1100 

28. B Harry van der Vossen 1079 1100 2 0 0 2 0 0,0 669 200 

29. C Max Doornbosch 600 300 3 0 0 3 0 0,0 493 160 

30. C Henk van Grumbkov 900 700 2 0 0 2 0 0,0 562 130 
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BERRIE BOTTELIER WINNAAR 

KERST DE JONGTOERNOOI 2010 
 
Kerst de Jong is en was één van de clubiconen van DCIJ. Jarenlang gaf hij leiding 
aan de club en mede door zijn niet aflatende inzet stootte de plaatselijke damclub 
door naar de nationale- en internationale top. Voor de ouderen in IJmuiden genoot 
hij grote bekendheid door de vele stunts die hij bedacht en uitvoerde om het 
damspel onder de aandacht te brengen. Als opticien bestierde hij voor- en na de 
oorlog een brillenwinkel. Hierdoor verkreeg hij bekendheid en uiteraard zoals in 
IJmuiden gebruikelijk was een bijnaam. ‘Brillé’ was de gangbare bijnaam en velen 
wisten niet beter dan dat zijn werkelijke naam was. Op zijn 65ste verjaardag 
stelde hij een wisselbeker ter beschikking. Het is deze ‘Kerst de Jong beker’ 
waarmee DCIJ traditioneel het damseizoen van start gaat. 
 
Onze secretaris en tot wedstrijdleider 
gebombardeerde Martin van Dijk had 
de spelers in drie groepen, naar sterkte, 
ingedeeld. In alle groepen kreeg ieder 
vijf minuten per persoon per partij. 
 
In de eerste groep legde Martin van 
Dijk met overtuiging beslag op de 
eerste plaats. Na vijf partijen moest hij 
slechts eenmaal de punten delen. De 
overigen werden glansrijk gewonnen. 
Toch bleek na afloop deze geweldige 
score niet voldoende te zijn voor de 
eindoverwinning. In de tweede groep 
kwam Paul Smit tot een score van 100 
procent een resultaat dat in de derde 
groep voor Berrie Bottelier evenzeer 
viel te noteren. 
 
Het moet wijlen Kerst de Jong deugd 
hebben gedaan dat de winst, na een 
barrage, terecht kwam bij de jeugdige 
Bottelier. Na het eclatante succes 
gingen er stemmen op om de 
voornaam Berrie maar gelijk te 
 

 
 

 Berrie Bottelier 1e prijs 

veranderen in Ber. Hij had immers een prestatie van jewelste geleverd en wordt 
mede daardoor voor veel tegenstanders de te kloppen man in het komende 
seizoen. 
 >> 
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GROEP A 1 2 3 4 5 6 P Gem. 

1. Martin van Dijk  2 1 2 2 2 9 1,8 

2. Jesse Bos 0  2 2 2 2 8 1,6 

3. Stijn Tuytel 1 0  2 2 1 6 1,2 

4. Cees van der Vlis 0 0 0  2 2 4 0,8 

5. Wim Winter 0 0 0 0  2 2 0,4 

6. Conall Sleutel 0 0 1 0 0  1 0,2 

          

GROEP B 1 2 3 4 5 6 P Gem. 

1. Paul Smit  2 2 2 2 2 10 2 

2/3. Jacqueline Schouten 0  1 2 2 2 7 1,4 

2/3. Koos de Vries 0 1  2 2 2 7 1,4 

4. Rick Hartman 0 0 0  2 2 4 0,8 

5. Jan Apeldoorn 0 0 0 0  2 2 0,4 

6. Piet Kok 0 0 0 0 0  0 0 

          

GROEP C 1 2 3 4 5 6 P Gem. 

1. Berrie Bottelier  2 2 2 2 2 10 2 

2. Stella van Buuren 0  1 2 2 2 7 1,4 

3. Henk von Grumbkow 0 1  1 2 1 5 1 

4. Dana van der Wiele 0 0 1  2 2 5 1 

5. Vince van der Wiele 0 0 0 0  2 2 0,4 

6. Max Doornbosch 0 0 1 0 0  1 0,2 

 
 

ERGENS IN AFRIKA 
 
Er wordt op de wereld heel wat afgedamd. In delen van Azië, Latijns-Amerika en 
Afrika wordt het spel fanatiek beoefend. Ook tijdens mijn reis door het zuidelijk 
deel van Afrika kwam de populariteit van het spel naar boven. In Livingstone 
(Zambia) en Chitipa (Malawi) werd er op de markt gedamd, vaak door kooplui, als 
een vorm van ontspanning. Als er een klant komt, wordt er even afstand gedaan 
van het bord, maar daarna gaat de partij gewoon weer verder. 
  
Er werd alleen draughts gespeeld. Theoretische kennis was bij de spelers 
compleet afwezig, maar deed er ook niet toe. Het ging erom door middel van 
verfijnd positiespel, tactisch vernuft en secuur rekenen de tegenstander in het stof 
te doen laten bijten. Ze deden me denken aan Russen. 
  >> 
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Slechts een klein deel van de Afrikanen heeft de overstap gemaakt naar de ons 
bekende versie van het damspel. In juli 2010 werd in Bamako een van de 
kwalificatietoernooien voor het Afrikaans kampioenschap gehouden. Het toernooi 
bestond uit de meest weerzinwekkende partijen en werd gewonnen door de 
Ivoriaan Joel Atse. Atse rolde met zijn attractieve doch geraffineerde spel menig  
1400 speler op (omgerekend naar KNDB-rating). Ook de voormalig Afrikaans 
kampioen Leopold Kouogueu moest er aan geloven. In een rustig klassiekje 
onthulde de Ivoriaan (die geen rating had, uit het niets kwam) wat voor ongekende 
creativiteit en talent het continent herbergt. 
 
Bij aanvang van de 30e zet is de stand als volgt. Volgens de Nederlandse mapjes 
staat Atse hier met zwart slechter en misschien is dat ook wel zo. Maar zelf lijkt hij 
daar maling aan te hebben. Op schier onnavolgbare wijze duwt hij de 
geroutineerde Kouogueu langzaam maar zeker naar de afgrond toe en nog net 
een beetje verder. Dames, heren, pak uw bord en speel na. 
 

Joel Atse 

 
Leopold Kouogueu 

 

30. 36-31 7-11 31. 31-27 11-16 
Pakt vleugelcontrole en behoudt 
tegelijkertijd de mogelijkheid om de 
olympische formatie (6/11) te formeren. 
32. 40-35 29x40 33. 35x44 14-20 
34. 39-34 20-24 35. 37-31 13-18 
36. 31-26 10-14 37. 44-40 8-13 
38. 43-39 2-  7 Het is hier dat het  

gevoel van de zwartspeler aan het licht 
komt. Ook mogelijk was  ( 2- 8)  en          
( 6-11-17),  met waarschijnlijk remise, 
maar er zijn betere perspectieven. 
39. 48-43 7-11 40. 40-35 15-20! 

 

Joel Atse 

 
 Leopold Kouogueu  

 
>> 

Wit moet nu een zet doen en dat is 
bepaald niet makkelijk. Het is kiezen 
tussen  42-37  en  34-30.  Op het ietwat 
onlogische  41. 42-37  volgt  (20-25)  
(de combinatie met  24-30  en  14-20  is 
remise en op  23-29x29  kan wit nog 
net met  39-34  naar achteren ruilen) 
42. 34-30  (wat anders?)  (25x34)       
43.  39x30  en  (24-29)!  Zwart dreigt nu 
met  29-34  en  19-24.  Hiertegen is 
alleen  44. 45-40  bestand, maar 
daarop volgt  12-17!  De witspeler 
besloot daarom tot: 
41. 34-30 20-25 42. 27-21 (op  

42-37   volgt de bovenstaande variant) 
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43. ..  -  .. 25x34 43. 39x30 16x27 44. 32x21 23x32 45. 38x27 11-16! 

Dwingt wit tot  30-25,  maar na  (18-23)  staat zwart dan in strategische zin 
gewonnen.  
De manier waarop Atse de winst verzilvert is een grootmeester waardig.  
46. 27-22 16x27 47. 22x31 14-20! 48. 45-40 20-25 49. 40-34 18-23 
50. 34-29 23x34 51. 30x39 24-30 52. 35x24 19x30 53. 31-27 6-11! 

((30-34)  is verhinderd, terwijl direct  (30-35)  remise loopt) 54. 42-38 11-16 
55. 39-33 30-35 56. 43-39 25-30 57. 27-22 35-40 58. 33-29 40-45 
59. 29-23 12-18 60. 23x12 45-50 61. 22-17 50x11 62. 26-21 16x27 
63. 38-33 11x39 64. 12-  7 30-35 65. 7-  1 27-31  

 Stijn Tuytel 
 

BRUNSSUM 2010 
 
Brunssum is en blijft een toernooi dat uitermate geschikt is voor de jeugd. Een 
week lang wordt er niets anders gedaan dan dammen. In de speelzaal, maar ook 
in de analyseruimte en voor de caravan wordt er aandacht aan het spel besteed. 
De speelsterkte van de jeugdspelers stijgt zienderogen, evenals het 
enthousiasme voor het spel. Voor even geen mappen of examens, maar 
wedstrijdjes tegen jongens en meisjes van hetzelfde niveau. 
 
Ook de oudere garde leeft op tijdens zo’n weekje dammen. Voor de tent wordt 
met regelmaat een zakdambordje erbij gepakt en zo nu en dan wordt het fragment 
aan Getmanski, Heusdens of Kalmakov voorgelegd. Die laten op hun beurt zien 
hoe makkelijk het spelletje eigenlijk wel niet is, waarna je de volgende dag vol 
goede moed aan de partij begint, met een wijze heer analyseert, je jezelf afvraagt 
hoe je ooit zo dom had kunnen zijn niet dát te hebben gedaan, de dag erop weer 
achter het bord plaatsneemt, enzovoort enzovoort. 
 
Voor aanvang van het toernooi had ik me een plek bij de eerste tien ten doel 
gesteld. Feroz en Martin slaagden daar vorig jaar glansrijk in. Eeuwige roem en 
de IJmuidense hall of fame - dat wilde ik ook. Minpuntje was dat de organisatie 
van Brunssum er alles aan had gedaan het niveau van het toernooi op te krikken. 
De afgelopen twee jaar werd het toernooi ervan verweten geen echte wereldtop te 
trekken. Nu het Brunssumtoernooi ook als Open Nederlands Kampioenschap 
fungeerde, werden alle portefeuilles opengetrokken. Maar na het rijtje meesteres 
en grootmeesters waren er alsnog twee plaatsen die recht gaven op een plaats in 
de top tien. En daar gingen we voor. 
 
De loting voor de eerste ronde was meteen al goed. Theo Dijkstra, een wat 
oudere man die qua rating ongeveer even sterk is, was mijn opponent. Na een 
voor hem gunstige opening kon ik langzaam maar zeker grip krijgen op de 
 

 >>  
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stelling. Rond de veertigste zet ontstond er zelfs een pracht van een vork, hoog 
op zijn korte vleugel. Het was een kwestie van net wel of net niet en ook na de 
tijdnood was dat nog zo. Maar langzaamaan begonnen de eerste concrete 
remisevarianten zich voor te doen en die varianten namen in aantal alleen maar 
toe. Na de 57e zet van wit is de stand als volgt. 
 
Het zou goed kunnen dat ik in deze 
stand inmiddels zelfs al wel slechter 
sta. In ieder geval was er geen haar op 
mijn hoofd die aan remise dacht. Ik zag 
meteen damhalen remise lopen en 
speelde om die reden maar (34-40). 

Stijn Tuytel 

 
Theo Dijkstra 

Een zet die, om van te huilen, direct 
gewonnen is voor wit. Theo offerde 
 

43-39 (44x33) en haalde daarna  
dam met   7-  2.  Nu volgt op  (40-45)   

2x38, waarna damhalen verboden is  
in verband met 38-49 (50x11) 
en  27-21. De zet  (13-18)  leek na 

2-  7 en (  6-11) nog net remise te  
zijn, maar toen ik de zet speelde volgde gretig   17-12   en was het gedaan met de 
koopman. Ik denk dat ik na het opgeven nog een minuut of wat naar het bord heb 
gekeken. Totale verbijstering. 
 
De volgende dag was ik er nog niet overheen. En dat was niet zo mooi, want Mike 
Koopmanschap stond op het programma. We kennen elkaar al een hele tijd en 
vanaf de jeugd heb ik hem op zien komen. Al heel vroeg had hij de kneepjes van 
het damspel in de smiezen en menigmaal heb ik tegen hem het onderspit moeten 
delven. Zijn spel werd altijd gekenmerkt door wisselvalligheid, maar de laatste 
paar jaar is daar verandering in gekomen en heeft hij zich ontpopt tot een heuse 
subtopper. Maar ook subtoppers verliezen en daarom troffen wij elkaar in de 
tweede ronde. Hij had er overigens ook geen zin in. 
  
De opening was voor hem net als het vroege middenspel en het late middenspel. 
Maar na een kleine onnauwkeurigheid van zijn kant kon de remise alleen nog 
maar uitgesteld worden. Aan het einde van de dag kreeg hij ook nog te horen dat 
hij tegen Ndjofang mocht de volgende dag. Hoewel hij die partij remise speelde en 
later zelfs nog van Sterrenburg won, had ik de hele tijd het idee dat hij het begin 
van het toernooi nooit te boven is gekomen. 
 
Te midden van alle verrassende uitslagen en enerverende partijen stond ik nog 
steeds op min één. Het was wachten op een onervaren jeugdspeler die eenzelfde 
resultaat had gehaald. Met een comfortabele overwinning op zak zou het toernooi 
dan gewoon weer opnieuw beginnen. De volgende dag zou de overwinning er ook 
komen, maar deze kwam allesbehalve gemakkelijk en gestroomlijnd tot stand. >> 
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Sterker nog, het Lunterse talent Mathias de Kruijf speelde me eigenlijk volledig 
van het bord, maar zag het in het late middenspel allemaal niet meer en toen was 
het opeens allemaal verloren. 
 
En zo had ik met meer geluk dan wijsheid uit de laatste twee wedstrijden nog drie 
volle punten over weten te houden. Door m’n hoofd schoot wat Jesse ooit zei over 
Tsjizjov, die tijdens de eerste ronde van een WK een kloknederlaag leed, zich hier 
overheen zette en uiteindelijk het toernooi gewoon won. Toen Jesse dit zei, stond 
hij overigens zelf op het punt om vijf tegenstanders aan zijn zegekar te binden. 
 
Willy Maertzdorf was een van de spelers 
die Jesse toen trof. Ik wilde ook winnen, 
maar Maertzdorf is taai en verdedigde 
zich eerder het toernooi al keurig tegen 
Kalmakov. Op het moment van de 
diagramstand had ik nog wel vertrouwen 
de buit binnen te halen, maar al snel 
daarna bleek dat slechts ijdele hoop. 
Wat restte was remise, en, zo voelde 
het, een perfecte balans tussen pech en 
geluk, tussen voor- en tegenspoed. 
 
 

In de vijfde ronde mocht ik tegen Marcel 
van der Most. Dit is een aardige man die  
 

 

Stijn Tuytel 

 
Willy Maertzdorf 

al een tijdje meedraait in het damcircuit en voornamelijk als jeugdtrainer actief is. 
Maar er moest in ieder geval van gewonnen worden. Het plan de campagne was 
om hem vervelende beslissingen laten nemen. 

 

 

Marcel van der Most 

 
Stijn Tuytel 

Om die reden speelde ik 
 

in de diagramstand 31-26.  
Op (12-18) volgt  32-28 met 
daarna altijd  35-30  en  29-24,  en op 
een andere zet is het allicht mogelijk 
zelf een hekstelling in te nemen. 
Zwart zat lang na te denken over –zo 
dacht ik- hoe hij het nu op moest 
bouwen. Maar niets was minder waar, 
want er volgde  (22-27). Compleet over 
het hoofd gezien! Na het tellen van de 
aanvallers en verdedigers had ik er 
even helemaal geen zin meer in, maar 
bij nader inzien bleek de stand nog wel 
mee te vallen. Na het slaan met 
 

32x21 (16x27) volgde 37-31 (12-18) 31x22 (18x27) 
41-37 (13-18) 35-30 (24x35) 29-24 (20x29) 34x12 (  8x17) 

en na  37-31  en  (  3-  8)  gingen we weer vrolijk verder. >> 
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Leerzaam is dat wit na  31-26   (22-27) 32x21 (16x27) er ook gewoon drie 
keer op kan lopen, want dat wint een schijf omdat schijf 1 niet op veld 6 staat. 
Helemaal niet gezien. En misschien maar goed ook, want uit de analyse bleek  
na twee keer achterlopen met 37-32 (11-16) 32x21 (16x27) 

41-37 (  7-11) 37-32 (11-16) 32x21 (16x27) 42-37 volgt ( 1- 7) 
37-32 (13-18)! 32x21 (18-22)! met de dreiging 22-28, waarna  

wit zijn gewonnen schijfje weer in moet leveren en een zwakke tot matige stand 
overhoudt. In de partij zou zwart zelfs nog verliezen. 
 
Met plus één en nog vier ronden te gaan lonkte weer die plaats in de top tien. Die 
droom zou nog geen vierentwintig uur duren. Theo Schippers heeft in de 
afgelopen edities van Brunssum al meerdere malen zijn kracht bewezen. 
Tweemaal had hij van Jesse gewonnen en hetzelfde gebeurde tegen mij. Na een 
middenspel waarin hij me compleet overrompelde koos ik in een negen om negen 
voor de verkeerde verdediging en was het gedaan met de aspiraties. 
 
Gelukkig ging het met de jeugd wel goed. Jurrian en Vince speelden bij vlagen 
goede partijen en Dana toonde meerdere malen aan dat ze eigenlijk heel sterk 
kan spelen. Berrie experimenteerde keurig met verschillende aanvalsvormen en 
wist Harry nog bijna op remise te houden. Stella hield zich uitstekend staande 
tegen soms veel sterkere tegenstanders en Rick stond na zes ronden nog op z’ n 
gemiddelde. 
 
Het is heel erg leuk om de jeugd zo te zien spelen en hier en daar wat 
aanwijzingen te geven. Maar wanneer je zelf tegen een van hen moet is het 
allemaal toch wat minder. Dan worden openingen voorbereid en wordt er 
gespeeld alsof er niets te verliezen is (wat ook meteen de beste instelling is). Zo 
speelde Rick dus ook in de zevende ronde. Na een spectaculaire opening en een 
niet veel minder spectaculair middenspel kwam de volgende stand op het bord. 
 

Mijn laatste zet was  40-35.  Rick heeft 
nu drie serieuze mogelijkheden: ( 4-10),  
(13-19)  en  (20-24).  Waarschijnlijk is 
(13-19)  de beste, alhoewel  ( 4-10)  
ook goede perspectieven biedt. In 
beide gevallen moet ik met  37-32  naar 
achteren ruilen en staat zwart zeker 
niet slechter. Ik zag de bui al hangen, 
temeer omdat Rick eigenlijk alleen nog 
maar goede keuzes had gemaakt. Maar 
de koek was op en hij speelde  20-24,  
waarna de standaardcombinatie met 
 

Rick Hartman 

 
 Stijn Tuytel 

34-29 (23x34) 39x19 (28x48) 
38-33 (13x24) 33-28 (22x33) 

31x2 (48x31) 26x37 volgde.  >> 
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Later die dag was het overigens Vince die opzien baarde. In een pokertoernooi 
waaraan meer dan twintig  personen deelnamen zou hij de tafel met minder en 
minder personen delen en uiteindelijk zelfs de hoofdprijs winnen. 
 
Het was duidelijk dat Vince met de grootste overwinning naar huis mocht gaan. 
Maar ik kon ook een belangrijke overwinning boeken door Bert Woolschot te 
verslaan. Wat me drie jaar geleden niet lukte, lukte nu wel, en zo stond ik bij het 
ingaan van de laatste ronde op plus twee. Martin stond op eenzelfde score en 
had, een enkele partij daargelaten, een goed toernooi achter de rug. In de 
voorlaatste ronde transformeerde hij met één stille zet de krachtige stelling van 
Niek Kuijvenhoven in een uitzichtloze stand. Met knikkende knieën wist Niek de 
remisehaven bereiken. 
 
In de laatste ronde mocht ik tegen Martin. Daar was ik niet blij mee, want ik had 
nog nooit van hem gewonnen. Verloren daarentegen had ik wel een paar keer en 
altijd door een combinatie. Martin zelf was ook niet blij met de loting, maar we 
wilden allebei winnen en dreven zodoende onze hersenen tot het uiterste. In 
wederzijdse tijdnood overzag hij een vier-om-vier die hem net het verkeerde 
tempo bezorgde. Ik kan het Martin niet aandoen het fragment te laten zien. 
 
Met dit resultaat eindigde ik op de gedeeld vijftiende plaats. Geen top tien, maar 
wel dolblij met de laatste reeks van drie gewonnen wedstrijden (bij thuiskomst 
voelde ik me koning, maar na bij het Kerst de Jongtoernooi ongeveer alles 
verloren te hebben was dit gevoel meteen weg). Al met al was Brunssum ook dit 
jaar weer zeer geslaagd. Het is goed dat we een vaste gewoonte van het toernooi 
maken. 
 Stijn Tuytel 
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STELLA’S VERSLAG VAN BRUNSSUM 
 
Van 6 t/m 14 augustus speelde ik open NK in Brunssum. Ik kwam 5 augustus aan 
op de camping en sliep bij Diantha, Nico, Vince en Dana in de vouwwagen. Dat 
was erg gezellig. 
 
De eerste ronde moest ik tegen Lou Chappin. Zoals altijd moet ik er de eerste 
ronde wat in komen, dat bleek ook uit deze ronde. Ik had een ongemakkelijke 
opening. Toen ik dacht een goede ruil te nemen, deed hij een erg sterke zet, 
waarna een gedwongen combinatie kwam. Ik dacht dat ik ging verliezen, maar ik 
speelde verder. Ik kreeg alsnog een redelijke stand, ook al stond ik een schijf 
achter. Daarna had ik nog een remisemanoeuvre in het oog. 
 
Chapin speelt in deze stand 44. 16-11? 
Beter was 37-31 geweest.  

Stella van Buuren 

 
Lou Chapin 

 

Ik loop weg met 44. ..   -  .. 17-22 
en win mijn schijf terug door: 
45. 11- 7 6-11 46. 7x27 22x33. 

en er werd remise overeengekomen. 
 
 

De tweede ronde moest ik tegen Oscar 
Vaessen. Ik onderschatte hem erg, 
want dat doe ik vaak bij kinderen die 
wat jonger zijn. 
 

Oscar Vaessen 

 
Stella van Buuren 

 

In het begin  van  de  partij  kreeg  ik  al  
snel een dam. 28. 29-23 18x29 
29. 35-30 24x44 30. 33x 4 44x22 

 
Ik dacht hier snel dat ik ging winnen, 
maar het werd moeilijker dan ik had 
gedacht. 
 
Hij kon in het eindspel mijn dam 
afpakken. Dit zag ik wel, maar net iets 
te laat. 

 
 
 
 >> 
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Zwarts laatste zet was  (12-18).   

Oscar Vaessen 

 
Stella van Buuren 

 

Ik speelde 40. 37-32?  
De enige goede zet was  27-38. Na   
(18-22!)  kan zwart heel eenvoudig de 
dam afnemen en wit verliest altijd haar 
dam door een één om éen. 
 
Dit deed hij gelukkig niet. Daarna kon ik 
al snel winnen. 
 
De derde ronde speelde ik tegen 
Cheick. 
Toen ik zijn rating zag, schrok ik wel een 
beetje. Maar iedereen is te verslaan. En 
ik ging mijn best doen om sowieso een 
puntje te pakken. 

Drame, Cheick Sadibou 

 
Stella van Buuren 

Hij speelde een Partie Bonnard. Dit had 
ik nooit eerder op het bord gehad. Ik 
vond het dus erg moeilijk te spelen. 
 
In het middenspel zag ik een sterke 
centrumaanval zitten (28-23). Alleen 
durfde ik hem niet te spelen. 
 
17. 34-29 18-23 18. 29x18 12x23 
19. 40-34 15-20 20. 34-30?  

Het is beter om schijf 23 mee te nemen. 

20. .. - .. 7-11 21. 44-40 10-15 
22. 30-25 24-29 Ik dacht dat het  

zetje  niet  kon,  wat  blijkbaar  wel  kon,  
omdat hij de andere kant op kon slaan. Dit zag ik te laat. 23. 33x24 22x44 

24. 31x22 17x28 25. 26x17 11x22 26. 36-31 19x30 27. 25x34 23-29 
 
Ondanks dat ik verloren heb, 
was het wel een erg leerzame 
partij, en sinds die partij ben ik 
helemaal fan van de Partie 
Bonnard. 
 
De vierde ronde moest ik tegen 
Theo Schippers. ‘’Pff, weer zo’n 
sterke’’. Helaas kon ik hier niet 
veel uithalen en ik verloor... 

 

 
 >> 
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19. ..  - .. 24-29 20. 33x24 20x29 Stella van Buuren 

 
Theo Schippers 

21. 42-37 17-22? Beter is  (15-20). 
Hiermee gaat zwart wits rechtervleugel 
opsluiten, terwijl hij links er niet goed uit  
kan komen. 22. 35-30 22-28 

23. 40-35 29x40 24. 45x34 19-24. 
En schijf 28 gaat verloren. 
 
De vijfde ronde tegen Niels Verboon 
moest ik toch echt een puntje kunnen 
pakken. Helaas had ik mijn dag niet. Ik 
speelde erg slecht. Bij het analyseren 
(mede op aanwijzingen van Berrie) 
kwam ik erachter dat ik een gigantisch 
zetje had gemist. 
 

Niels Verboon 

 
Stella van Buuren 

 

30. 31-26? Beter was 
30. 29-23 19x26 31. 36-31 26x37 
32. 38-32 37x28 33. 33x22 17x28 
34. 34-30 25x34 35. 34x  6.  

 
Niels Verboon 

 
Stella van Buuren 

Ik pak hier de plakker met  21-17. Veel 
beter was  38-33! 
 

De avond voor de zesde ronde was erg 
gezellig. Toen ik op het schema ging 
 

kijken tegen wie ik de volgende ronde moest, lag ik gevouwen van het lachen.  
Ik mocht deze ronde tegen Dana. Snel pakten we een dambord voor ons, om in te 
spelen voor de volgende ronde. 
 
Het begon gemakkelijk. Ik speelde een flankaanval en tegen het eindspel aan 
haalde ik een dam. Alleen die dam was blijkbaar niet goed, omdat zij hem kon 
afpakken met een slimmigheidje. Met 2  schijven voor bood ik remise aan, dat zij 
afwees. In het eindspel stond het 5 tegen 3, met een aantal dammen op het bord. 
 >> 
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Dit zou misschien nog gewonnen kunnen zijn, maar ik vond een remise goed 
genoeg. De partij staat hieronder. 
 

1. 32-28 16-21 2. 31-26 11-16 3. 37-32 7-11 4. 41-37 18-22 5. 34-29 1-  7 6. 40-34 21-27 
8. 37-32 11-16 9. 32x21 16x27 10. 47-41 7-11 11. 42-37 11-16 12. 37-31 13-18 13. 45-40 9-13 

15. 28x19 14x23 16. 35-30 4-  9 17. 30-24 9-14 18. 40-35 14-19 19. 44-40 19x30 20. 34x14 10x19 
22. 40x29 5-10 23. 41-37 10-14 24. 44-40 14-20 25. 40-34 19-23 26. 45-40 13-19 27. 37-32 19-24 
29. 48-42 24-30 30. 34x14 23x45 31. 42-37 8-13 32. 35-30 45-50 33. 39-34 50x41 34. 36x47 27x36 
36. 30-25 17-22 37. 43-39 12-17 38. 38-33 17-21 39. 26x17 22x11 40. 33x22 18x27 41. 39-33 27-32 
43. 29x20 32-37 44. 14-10 36-41 45. 47x36 37-42 46. 10- 4 42-47 47. 4x31 47x15    

 
De zevende ronde begon ik mijn zin in het toernooi te verliezen en speelde maar 
wat. Uiteindelijk verloor ik ook weer genadeloos. 

 Stella van Buuren 

 
Stephan Jansen 

Ik speelde hier 14. 7-12? en  
tuinde in een damzetje met 

15. 25-20? 14x25 16. 35-30 24x35 
17. 33-29 23x34 18. 39x30 35x24A 
19. 28-22 17x28 20. 32x  5  

A Beter was om naar voren te slaan, 
om later de witte dam af te pakken. 

 
Ik begon weer wat zin te krijgen in het 
toernooi, maar het was de vorige avond 
erg laat geworden omdat Dana en ik 
mee hadden gedaan aan de dropping. 
Die we overigens niet hebben 
afgemaakt, omdat we nog 6 
 

kilometer moesten lopen en het was rond half 3 ’s nachts. Maar 3 mensen hadden 
hem wel afgemaakt, die kwamen rond half 5 (met wat spierpijn) terug op de 
camping. 

Mara Langeveld 

 
Stella van Buuren 

De zesde ronde moest ik tegen Mara. 
Ik won van haar op het NK, maar wist 
dat het lastig zou worden. Met 15. 38-32 
probeerde ik een goede zet te doen en 
haar centrumschijf te winnen, maar dat 
was blijkbaar een lokzetje. Beter was  
38-33 
15. ..  -  .. 18-23 16. 29x18 13x31 
17. 32x23 14-20 18. 37x26 20x18 

Hierna verloor ik weer... 
 
De negende ronde was tegen Thymen 
Naaktgeboren. De jeugdige Thymen liet 
zich geheel overspelen en verloor 
nadat hij zich helemaal had laten 
vastzetten. 

 Stella van Buuren 
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EINDSTAND DCIJ-ERS 

BRUNSSUM OPEN NK 2010 
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Naam Rating + = - P WP SB 

14.        Stijn Tuytel  1267 5 2 2 12 92 116 

36.        Martin van Dijk  1240 2 6 1 10 95 100 

44. 5.       Willem Winter  1248 3 4 2 10 88 90 

81.  20. 5.     Nicole Schouten  859 3 2 4 8 77 55 

82.      3.  Rick Hartman  741 3 2 4 8 74 54 

87. 19. 23.      Harry van der Vossen  1079 3 2 4 8 69 49 

103.     15.   Jurrian Fischer  744 2 2 5 6 69 39 

105.   12.  16.   Stella van Buuren  645 2 2 5 6 66 30 

110.    12.    Berrie Bottelier  867 2 1 6 5 60 17 

111.     17.   Vince van der Wiele  326 1 3 5 5 56 23 

113.      12.  Dana van der Wiele   1 2 6 4 63 20 

 

 
Boven: Rick, Stijn, Harry, Dana, Stella, Wim en Martin 

Midden: Berrie, Nico, Jurrian en Nicole 
Onder: Diantha en Vince 
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DEN HAAG 1 - DCIJ 1 
Ronde 1:  18 september 2010. Uitslag 11- 9. 

 
 Den Haag 1 - DCIJ 1   

1. Piet Lodder (1180) - Willem Winter (1248) 0 -  2 (  2) 
2. Jeroen Kos (1335) - Jesse Bos (1270) 2 -  0 (  9) 
3. Gerard de Groot (1225) - Stijn Tuytel (1267) 1 -  1 (10) 
4. Wim Bremmer (1347) - Martin van Dijk (1240) 1 -  1 (  5) 
5. Roy Bidesi (1147) - Kees Pippel (1333) 0 -  2 (  3) 
6. Jaap van Galen (1227) - Feroz Amirkhan (1187) 1 -  1 (  4) 
7. Hans Giphart (1185) - Conall Sleutel (903) 1 -  1 (  6) 
8. Pertap Malahé (1209) - Cees van der Vlis (1113) 1 -  1 (  7) 
9. Frans van Eenennaam (1113) - Harry van der Vossen (1079) 2 -  0 (  8) 

10. Herman Vroom (1131) - Koos de Vries (1026) 2 -  0 (  1) 

    11 -  9  
 
 Wim Winter (2) 

 
Piet Lodder (0) 

 

  

 
 
 

 
MIDDENHAVENSTRAAT 
39 – IJMUIDEN 

TEL. 0255-512235  FAX. 0255-537948 
 
 

 

  

VEEL SCHERP GEPRIJSDE 

OCCASIONS OP VOORRAAD 

 

Zie hier de lokzet: 28-23 (19x28) 
32x23 (21x41) 23-19 (14x23) 

  

 
 

Onderhoud & reparatie alle merken 

APK keuringen 
Diesel roetmeting 

 29x  7 (  1x12) 42-37 (41x32) 
33-28 (32x23) 34-30 (25x34) 
40x  7.    

Na  ( 9-14)  en   7-  1  win ik de dam en 
is de stand gelijk, maar heeft zwart een 
paar tempi gewonnen en voor 
geroutineerde spelers is dat natuurlijk 
voldoende voor de winst. Of ik de 
slagzet van te voren gezien had? 
Onverstaanbaar gemurmel.  

 ook voor alle autoschades  

 

 >>

AUTOMOBIELBEDRIJF 

BROCAR B.V. 
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Pertap Malahé (1) 

 
Cees van der Vlis (1) 

 

Beste Cees, wat dacht je hier van     
42-37  en  33-29  met slag naar 7 en 
grote winstkansen? Even opletten 
graag. 
 

Conall Sleutel (1) 

 
Hans Giphart (1) 

 

Conall kan hier winnen door   (14-20), 
(  3-  9)  en  (18-23)  en er is niets tegen 
te doen. 

 
Conall Sleutel (1) 

  
Hans Giphart (1) 

Wit is aan zet. Op briljante wijze heeft 
Conall een gewonnen positie bereikt. 
Damhalen op 48 en de winst is binnen. 
Bijvoorbeeld: 39-34 (32-38) 

34-29 (38-42) 29-23 (42-48) 
23-18 (12x23) 22-17 (48-26) 
17-11 (26-12) 11-  6 (12-  1) 

 
Conall was echter zo blij met een punt 
dat hij remise gaf. Sorry Conall, dat ik je 
voor rotte vis uitmaakte, maar zo gaat 
het nou eenmaal in IJmuiden. 
 
 

Helaas verloren we de wedstrijd met 11- 9. Was niet nodig geweest. 
 
 Wim Winter 
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LANDELIJKE HOOFDKLASSE B 
Tussenstand 30 oktober 2010 

 

Stand Hoofdklasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pt Bordpt 

1. Cema/De Vaste Zet  15 11   10 15      7 51 - 29 

2. Damlust 5        15 12 15  6 47 - 33 

3. Den Haag 1 9    11   13 11    6 44 - 36 

4. PWG 's-Gravenpolder         9 10 11 13 5 43 - 37 

5. DC Dordrecht   9    9 15    13 4 46 - 34 

6. TDV 10       9 10  13  4 42 - 38 

7. Van Stigt Thans 2 5    11   9    13 4 38 - 42 

8. VAD   7  5 11 11      4 34 - 46 

9. DCIJ 1  5 9 11  10       3 35 - 45 

10. GDC Gorinchem  8  10       8 10 2 36 - 44 

11. 020  5  9  7    12   2 33 - 47 

12. Constant-Charlois R’dam    7 7  7   10   1 31 - 49 

 
 
 

TOPSCORERS DCIJ 1 WEDS RATING TEGEN BORD PNT GEM 

27. Willem Winter 4 1248 1236,3 2,25 5 1,25 

29. Kees Pippel 4 1333 1232,8 3,75 5 1,25 

39. Stijn Tuytel 4 1267 1150,8 3,5 5 1,25 

58. Feroz Amirkhan 4 1187 1191 4,75 4 1 

64. Conall Sleutel 4 903 1116,8 5,75 4 1 

76. Jesse Bos 4 1270 1276 5,25 3 0,75 

86. Cees van der Vlis 4 1113 1184,3 7,5 3 0,75 

99. Joop Wind 2 1136 1112 9 2 1 

109. Martin van Dijk 4 1240 1269,3 3,75 2 0,5 

114. Harry van der Vossen 4 1079 1156,3 9 2 0,5 

157. Koos de Vries 2 1026 1188 10 0 0 
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DEN HAAG 2 - DCIJ 2 
Ronde 1:  18 september 2010. Uitslag 12- 8. 

 
 Den Haag 2 - DCIJ 2   

1. Bas Baksoellah (1047) - Joop Wind (1136) 1 -  1 (10) 
2. Hein van Dee (1120) - Paul Smit (1021) 1 -  1 (  5) 
3. Frans Poorter (979) - Rick Hartman (741) 2 -  0 (  9) 
4. Radjin Chandarsing (757) - Nicole Schouten (859) 1 -  1 (  7) 
5. Arie Bom (948) - Stella van Buuren (645) 2 -  0 (  2) 
6. Moen Lachman (852) - Berrie Bottelier (867) 2 -  0 (  1) 
7. Rinus Snellaars (711) - Jurrian Fischer (744) 0 -  2 (  6) 
8. Alex Kruyshoop (731) - Jan-Maarten Koorn (768) 0 -  2 (  8) 
9. Jan Schreurs (651) - Max Doornbosch 1 -  1 (  3) 

10. Hans van de Vijver (862) - Thomas Vermeulen (801) 2 -  0 (  4) 

    12 -  8  
 
Eerst de jeugd. 
 
De remise is natuurlijk een keurige 
prestatie van Max, maar zetten lang 
heeft wit hier 33-28 kunnen doen met 
verlies voor zwart. 

 
Max Doornbosch (1) 

 
Jan Schreurs (1) 

 

 
 
 

Rick Hartman (0) 

 
Frans Poorter (2) 

Rick speelt hier   ( 8-13), maar nu is 
zwart te laat. Wit peuzelt schijf 27 op na  
43-38.  Na  (18-22)  en  ( 7-11)   kan er 
niets gebeuren en zwart staat prima. 
Schijf 22 komt op tijd op 28. 

 
 
 
 >> 
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Zwart dreigt met  (15-20) Moen Lachman (2) 

 
Berrie Bottelier (0) 

 

24x15 (25-20) 34x25 (18-22). 
Daarom speelde Berrie  40-35, maar na  
(14-20)  raak je natuurlijk schijven kwijt. 
49-44  was het juiste antwoord 
geweest. Na de combinatie kun je dan 
met  44-40 ruilen. 
 

Jurrian Fischer (2) 

 
Rinus Snellaars (0) 

 

Jurrian speelde een super 
omsingelingspartij, maar had hier een 
schijf kunnen verliezen. Na  40-35  ruilt 
wit met  28-23  en  27-22  en daarna 
komt altijd  34-29  met schijfwinst. 
 

Alex Kruyshoop (0) 

 
Jan-Maarten Koorn (2) 

 

Nadat zwart dam haalt met (41-47) 
speelt wit 1-  6 (47x20) 

34-29 (20x17) 6x  4 en na een 
mooi eindspel won Jan-Maarten 
afgetekend. 
 

Hans van de Vijver (0) 

 
Thomas Vermeulen (0) 

Thomas was in een dubbele dreiging  
terecht gekomen. Na  44-39 (16-21) 

27x16 (17-22) was het meteen  
uit. Een schijfje weggeven  23-18  was 
hier op zijn plaats geweest. 

 Wim Winter 
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LANDELIJKE TWEEDE KLASSE C 
Tussenstand 30 oktober 2010 

 

STAND 2E KLASSE D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pt Bordpt 

1. SNA 2       15 17 13   15 8 60 - 20 

2. WSDV 2   13 12      14 12  8 51 - 29 

3. DVSB 2  7       12 18 13  6 50 - 30 

4. RDC Rijnsburg 2  8    11 13     12 6 44 - 36 

5. HDC Ons Doel Bereikt 2      10 6 11    13 5 40 - 40 

6. Zenderstad    9 10     15 10  4 44 - 36 

7. Damclub Scheveningen 5   7 14   10     3 36 - 44 

8. Samen Sterk 2 3    9  10  11    3 33 - 47 

9. Zaanstreek 2 7  8     9   12  2 36 - 44 

10. Den Haag 2  6 2   5      12 2 25 - 55 

11. Kennemerland 2  8 7   10   8    1 33 - 47 

12. DCIJ 2 5   8 7     8   0 28 - 52 

 
 
 

TOPSCORERS DCIJ 2 WEDS RATING TEGEN BORD PNT GEM 

24. Paul Smit 4 1021 1012 1,75 5 1,25 

30. Thomas Vermeulen 4 801 945 7,75 5 1,25 

60. Jan-Maarten Koorn 4 768 894 8 4 1 

77. Rick Hartman 4 741 959 3,25 3 0,75 

78. Max Doornbosch 4  911 7,75 3 0,75 

84. Jacqueline Schouten 1 1057 1024 2 2 2 

115. Nicole Schouten 3 859 857 5,67 2 0,67 

116. Jurrian Fischer 3 744 824 6 2 0,67 

124. Joop Wind 1 1136 1047 1 1 1 

134. Koos de Vries 2 1026 908 1 1 0,5 

151. Vince van der Wiele 1 547 1026 6 0 0 

152. Piet Kok 1 943 991 6 0 0 

154. Kees van Nie 1 630 908 5 0 0 

155. Dana van der Wiele 1  903 9 0 0 

160. Stella van Buuren 3 645 953 6,67 0 0 

163. Berrie Bottelier 3 867 736 7 0 0 
 



-52- 
 

AGENDA 
 

zo 7 november 2010 Aevum Kozijnen / Van der Wiele jeugdtoernooi. Aanvang 10:30 uur 

wo 10 november 2010 Schooldamtoernooi Gemeente Velsen 

do 18 november 2010 2
e
 ronde 4

e
  kl. C Het Paard van Ree - Kijk Uit 3 

vr 12 november 2010 Eerste les jeugdsportpas/schooldammers 

za 13 november 2010 5
e
 ronde 

Hoofdkl. B 
2

e
 kl. C 

GDC Gorinchem - DCIJ 1 
Samen Sterk 2 - DCIJ 2 

vr 19 november 2010 2
e
 ronde 4

e
  kl. D Kijk Uit 2 - S.C. Aalsmeer 3 

za 20 november 2010 3
e
 ronde Prom. kl H.W.P. Haarlem 2 - Kijk Uit 1 

za 27 november 2010 6
e
 ronde 

Hoofdkl. B 
2

e
 kl. C 

DCIJ 1 - 020 
DCIJ 2 - Damclub Scheveningen 

zo 28 november 2010 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

di 7 december 2010 3
e
 ronde 4

e
  kl. D HWP Haarlem 8 - Kijk Uit 2 

vr 10 december 2010 3
e
 ronde 4

e
  kl. C Kijk Uit 3 - Kennemer Combinatie 12 

za 11 december 2010 7
e
 ronde 

Hoofdkl. B 
2

e
 kl. C 

Constant-Charl. Rotterdam - DCIJ 1 
Zaanstreek 2 - DCIJ 2 

za 11 december 2010 4
e
 ronde Prom. kl Kijk Uit 1 - De Wijker Toren 2 

zo 12 december 2010 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

vr 17 december 2010 Snelschaakkampioenschap van Kijk Uit 

di 28 December 2010 9
e
 Oud of Nieuw Toernooi van SNA 

do 30 december 2010 Oudejaarstoernooi DCIJ 

za 8 januari 2011 8
e
 ronde 

Hoofdkl. B 
2

e
 kl. C 

Cema/De Vaste Zet - DCIJ 1 
Zenderstad - DCIJ 2 

za 8 januari 2011 5
e
 ronde Prom. kl Kennemer Combinatie 4 - Kijk Uit 1 

za 15 januari 2011 Halve finale NK algemeen in IJmuiden 1
e
 ronde 

zo 16 t/m zo 30 jan. 2011 Corus Chess/Tata Steel tournament 

za 22 januari 2011 9
e
 ronde 

Hoofdkl. B 
2

e
 kl. C 

DCIJ 1 - VAD 
DCIJ 2 - WSDV 2 

zo 23 januari 2011 Aevum Kozijnen / Van der Wiele jeugdtoernooi. Aanvang 10:30 uur 

za 29 januari 2011 Halve finale NK algemeen in IJmuiden 2
e
 ronde 

zo 30 januari 2011 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

di 1 februari 2011 4
e
 ronde 4

e
  kl. C Krommenie 3 - Kijk Uit 3 

vr 4 februari 2011 4
e
 ronde 4

e
  kl. D Kijk Uit 2 - De Uil 5 

za 5 februari 2011 10
e
 ronde 

Hoofdkl. B 
2

e
 kl. C 

DC Dordrecht - DCIJ 1 
DSVB 2 - DCIJ 2 

za 12 februari 2011 Halve finale NK algemeen in IJmuiden 3
e
 ronde 

za 12 februari 2011 6
e
 ronde Prom. kl Kijk Uit 1 - Kennemer Combinatie 5 

zo 13 februari 2011 Aevum Kozijnen / Van der Wiele jeugdtoernooi. Aanvang 10:30 uur 

za 19 februari 2011 11
e
 ronde 

Hoofdkl. B 
2

e
 kl. C 

DCIJ 1 - Van Stigt Thans 2 
DCIJ 2 - Kennemerland 2 

za 26 februari 2011 Halve finale NK algemeen in IJmuiden 4
e
 ronde 

zo 27 februari 2011 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

vr 4 maart 2011 5
e
 ronde 4

e
  kl. D Kijk Uit 2 - KC 13/Chesscool 3 

za 5 maart 2011 Halve finale NK algemeen in IJmuiden 5
e
 ronde 

zo 6 maart 2011 Aevum Kozijnen/Van der Wiele toernooi. (N-H Jeugdcup) Aanvang 10:30 uur 

za 12 maart 2011 7
e
 ronde Prom. kl De Uil 1 - Kijk Uit 1 

vr 25 maart 2011 6
e
 ronde 

4
e
  kl. D 

4
e
  kl. C 

Chess Soc. Zandvoort - Kijk Uit 2 
Kijk Uit 3 - Purmerend 6 

zo 27 maart 2011 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

za 9 april 2011 8
e
 ronde  Kijk Uit 1 - Aalsmeer 1 

do 14 april 2011 7
e
 ronde  S.V. De Wijker Toren 4 - Kijk Uit 3 

vr 15 april 2011 7
e
 ronde  Kijk Uit 2 - S.V. De Wijker Toren 5 

vr 22 april 2011 Paasdamschaaktoernooi 2011 

zo 1 mei 2011 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ onder voorbehoud 

za 14 mei 2011 9
e
 ronde  Kijk Uit 1 - Aartswoud 1 

vr  27 mei 2011 Algemene ledenvergadering Damclub IJmuiden 

zo 29 mei 2011 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

zo 26 juni 2011 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

zo 31 juli 2011 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

 



 



 

 

 
 


