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OFFICIEEL ORGAAN
DAMCLUB IJMUIDEN
OPGERICHT 15 FEBRUARI 1925
www.damclubijmuiden.nl

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR:
VOORZITTER:
Wijnand Nuijenstraat 83
voorzitter@damclubijmuiden.nl

W. Winter
1061 WB Amsterdam
 06-26712793

SECRETARIS:
Blaasbalgstraat 66
secretaris@damclubijmuiden.nl

M. van Dijk
1544 CX Zaandijk
 075-6216588

PENNINGMEESTER:
Middenweg 24
penningmeester@damclubijmuid

JEUGDLEIDER:
Caninefatenstraat 54
jeugdleider@damclubijmuiden.nl

S. Tuytel
2025 CD Haarlem
 023-5275122

REDACTIE IJ’DAMMER
Sliedrechter Aak 1
ijdammer@damclubijmuiden.nl

VRIJDAGS CLUBAVOND
Gebouw ‘Jan Ligthart’
Eksterlaan 8

AANVANG:

CONTRIBUTIE
2010/2011:

Senioren:
Senioren 65+:
Eerste jaar senioren:
Studenten:
Junioren:

ABONNEMENT IJ’DAMMER:

C.L. Pippel

J.H. van Buuren
1991 XH Velserbroek
 023-5390518

senioren 19:30 uur

jeugd 19:00 uur

ROKEN IS NIET TOEGESTAAN!

1971 KS IJmuiden

COMPETITIELEIDER:
onderlinge@damclubijmuiden.nl

J.M.P. Schouten
2023 MD Haarlem
 023-5263916

VOICEMAIL CLUBGEBOUW:

 0255-510274

€ 106,€ 77,€ 77,€ 77,€ 58,-

Aspiranten:
Pupillen:
Schooldammers:
Donateurs:

€

Leden en donateurs:

12,-

€
€
€
€

34,24,21,25,-

gratis

De prijsverhoging van de contributie seizoen 2011/2012 wordt op de ledenvergadering vastgesteld
BANKREKENING: 38.36.52.839, t.n.v. Damclub IJmuiden te IJmuiden
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INHOUD
1
2
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Bestuur
Inhoud
De Damnotatie uitgelegd
Van de voorzitter
Frans Elzenga
DCIJ-er van de maand
Uit de plakboeken van Dukel Jan A.
Mutaties
Soms...
Stijn T.
Spannend slot OC
DCIJ 2010/2011
Jack v.B.
Uit de onderlinge
Jan A.
Twee Kuykentjes
Kees P.
Eindstand onderlinge Comp. Kees P.
Halve finale aspiranten en
welpen algemeen
Stella v.B.
Tussenstand jeugd
Wim W.

20 Finale asp. meisjes 2011 Stella v.B.
27 Eindstand PNHDB teams
Cor V.
31 Geslaagd
Paasdamschaaktoernooi
Özden T.
34 Amsterdams
Paastoernooi 2011
Wim W.
35 Voorlopige indeling Nat. Comp.
Seizoen 2011/2012
Wim W.
36 R10 DC Dordrecht - DCIJ 1 Wim W.
38 R11 DCIJ 1 - Van Stigt ThansWim W.
40 R10 DVSB - DCIJ 2
Wim W.
42 R11 DCIJ 2 - Kennemerl. 2 Wim W.
45 IJmuiden mist kans
voor open doel
Jesse B.
46 DCIJ eenvoudig door naar
tweede ronde KNDB-beker Martin v.D.

Verschijnen van de volgende IJ’dammer is 22 oktober.
Graag op tijd uw kopij (IJdammer@damclubijmuiden.nl)!
De Damnotatie uitgelegd
Zwartspeler
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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
Genoten heb ik van het WK dat in Urk werd gespeeld. Georgiev die grootmeester
na grootmeester aan het kruis nagelt en onze vriend Ndjofang, die Georgiev dan
doet wankelen en dat zit ik dan van achter de computer een beetje te volgen. En
dan zie je toch ook weer hoe moeilijk dat spelletje van ons is. Fout na fout wordt
er gemaakt. En gelukkig maar natuurlijk, want anders is er voor ons gewone
stervelingen helemaal niets meer aan.
Zelf werd ik vorige maand nog even afgedroogd in Amsterdam bij het
Paastoernooi. Dacht nog even aspiraties te hebben, maar dat leerde ik snel af.
De meiden hebben allemaal NK gespeeld in de
afgelopen periode. Dana en Stella bij de
aspiranten en die deden het niet slecht. Van
Stella had ik nog wat meer verwacht, maar toen
ik binnen kwam in Huissen maakte ze meteen
een blunder. Het lag natuurlijk aan mij, want ze
stond bovenaan. Lieke en Angela deden mee
met de welpen en kwamen met een mooie
beker thuis. Bij de jongens deed alleen Feroz
mee bij het NK junioren, maar hij kon zijn
prestaties van het WK niet waarmaken. Feroz
heeft het te druk met zijn eindexamen en
terecht, want voor iedereen bij de jeugd:
dammen is maar een spelletje. Je school is veel
belangrijker. De enige die dat niet vond was
trouwens mijn eigen vader. Ik trok me terug uit
het een of ander, omdat ik het niet kon rijmen
met mijn school. Vond mijn vader niet leuk.
Gelukkig was ik zelf verstandig.

Lieke (10e) en Angela (12e)
bij NK welpen meisjes

Elbert komt weer terug. Good old Elbert. Je bent welkom hoor, Elbert. Ik zie je nog
zitten met je pijp en je karakteristieke leeuwenkop. Elbert gaat ook weer voor het
tweede spelen. Het wordt druk in het tweede. Vince heeft zich ook aangemeld
voor het tweede. Volgend jaar geen onbezette plaatsen hoop ik. In het eerste
hebben we natuurlijk Stijn met afbericht uit Argentinië. Koos, Joop en Jacqueline
moeten het maar opvangen. Rick gaat voor vast in het eerste.
Deze zomer gaan een aantal, waaronder ik, weer naar Brunssum om een toernooi
te spelen. Het nieuwe zomertoernooi in Heerhugowaard gaat ook door een paar
DCIJ’ers bezocht worden. Veel succes allemaal bij de zomertoernooien. Dan rest
mij nog om iedereen een heel prettige zomervakantie toe te wensen. Allemaal
heel terug tot op het Kerst de Jong toernooi.
Wim Winter
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CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT

‘MANOR’

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

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

Apart afhaalbuffet
Speciale gerechten
Tevens gelegenheid
tot het houden van recepties
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DCIJ-ER VAN DE MAAND
Naam:
Geboren:
Woonplaats:
Werk/studie:

Frans Elzenga
in Roosendaal (N.B.) op zaterdag 27 maart 1948
Haarlem
gezondheidssector, sociaal-culturele sector,
allerlei kortstondige banen in agrarische sector, fabrieken, de haven,
corrector en docent. Gymnasium-A, theologie en filosofie aan de universiteit van
Utrecht (niet voltooid), HBO sociale academie (niet voltooid)

Andere sporten/Hobby's:
Andere damclubs:

bridge, biljarten, sudoku, cryptogrammen
De Schijf (Roosendaal), DDV (Dordrecht),
Heemstede / Damcombinatie Kennemerland.

Lid van D.C.IJ. sinds:

1 juli 1997

Hoe ben je met dammen in aanraking gekomen?
Heel toevallig door mee
te doen aan het jeugdkampioenschap van Roosendaal zo’n 50 jaar geleden
En met DCIJ?:

Via regiowedstrijden in Kennemerland,
oliebollentoernooi, Jeroen Sterel en Paul Smit

Positieve punten van DCIJ:
De locatie, het clubblad en het jeugdbeleid.
Negatieve punten DCIJ/wat zou er nog beter kunnen?
Het jeugdbeleid: Wim
Winter kan eigenlijk wel meer ondersteuning ontvangen.
De opkomst van de seniorleden op de clubavond kan beter
Wat vind je het leukst aan dammen?

Dat je er tijdens een partij dammen
helemaal in op kunt gaan en al het andere,
wat er doorgaans in je hoofd speelt, vergeet
Mooiste partij:
Winst tegen Ton de Haas (kampioenschap van Kennemerland)
en tegen Anton Kosior (Salou)
Lastigste tegenstander:
Mark Deurloo
Sterkste dampunt:
Zwakste dampunt:
Beste damprestatie:

vechtlust
impulsiviteit
10 uit 10 in het Nijmegen Open

Favoriete tv-programma:
Favoriete film:
Favoriete gerecht:.

Engelse detectiveseries en sport
thrillers en detectives
Exotisch eten

Over welke speler van de club zou je in de volgende
IJ’dammer wat meer te weten willen komen?
Frans, bedankt voor dit interview!
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Cees van der Steen

UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL
Witheet en vooral teleurgesteld ben ik. Al van kinds af weet ik niet beter of de
‘IJmuider Courant’ is bij ons een vaste verschijning. Als je trouw bent zeg je
bepaalde abonnementen niet op. Maar de laatste tijd wind ik me danig op.
Dat ze weinig aandacht besteden aan de verschillende damactiviteiten wekt bij mij
enige irritatie op. Er mag toch wel enige aandacht zijn voor wat onze jeugd op
provinciaal- en landelijk niveau presteert. Maar ook de topwedstrijden, zoals de
strijd om het persoonlijk Kampioenschap van Nederland haalt de krant niet. Ook
de wedstrijden van de bondscompetitie komen niet of nauwelijks aan de orde. En
dan bedoel ik de ereklasse.
Maar werkelijk onaanvaardbaar vind ik het gemis van de wedstrijden om de
wereldtitel. Daar spelen de Nederlanders een prominente rol in de strijd om de
hoogste plaatsen. We blijven verstoken van de verrichtingen van Roel Boomstra
en Alexander Baljakin.
Wanneer je ouder wordt, moet je niet in de val lopen met de beweringen dat
vroeger alles beter was. Verre van dat zelfs. Maar met het verslaan van
damactiviteiten waren het gouden tijden. Daarom maar weer een stukje uit de
plakboeken van Dukel.

‘Politie-elftal- Zilveren schijven’ op het groene tapijt.
De damclub DCIJ kan er zich met recht op beroemen de vereeniging te zijn, die de
middelen weet te vinden om zich bij de burgerij populair te maken. Al sinds eenige
jaren n.l. pleegt DCIJ in haar omgeving op phenominale wijze toenadering tot
haar neven-sportgenoten te zoeken en wel in ’t bijzonder op ’t gebied van
voetbalpartijtjes.
Begonnen op vrij bescheiden wijze tegen clubjes, samengesteld uit lieden,
behoorende tot de tweede jeugd, maakte haar groot ledental het mogelijk, dat
stevige combinaties uit ‘Stormvogels’, VSV en anderen als tegenstanders konden
worden geoorloofd.
Thans kan niet alleen van een sterk DCIJ tiental, maar evenzeer van een sterk
DCIJ elftal gesproken worden, die op ’t groene grastapijt behooren te worden
aangeduid met ‘Zilveren Schijven’. Zoo was het dan ook alweer geen wonder dat
voorzitter De Jong op het lumineuze idee kwam, om het plaatselijke politie-elftal
eens aan de tand te voelen.

>>
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De volgende elftallen traden aan:
Politie-elftal De Bruyn, Haak, Van der Voort, Mr.Engels, Verwoerd, Keur,
J. de Jong, Van Woudenberg, Prins,Groot en Visser.
‘Zilveren Schijven’ : K de Jong, Woudenberg, Effern, Snoek, Schaap, Laros, Leyte,
Verzwijveren, Koster Smit en Kramer.
Nadat de hoofdcommissaris Weyburg had afgetrapt kon L.Menist de strijd laten
beginnen.
‘Er volgde een uitgebreid verslag van de wedstrijd die uiteindelijk tot een 2 – 1
overwinning voor de Zilveren Schijven leidde.

Dat waren nog eens tijden.
Jan Apeldoorn
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MUTATIES
Nieuw (weer terug):
Weg:

Elbert Holkamp

Nils Best, Michael Stroet, Ron Tielrooij en Thomas Vermeulen

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

SOMS…
Eens in de zoveel tijd is het raak: de schijven staan zoals je wilt dat ze staan – en
eigenlijk nog net iets beter. Na een enigszins teleurstellend seizoen mocht ik in de
laatste ronde van de nationale competitie aantreden tegen Guido van den Berg.
Tweemaal eerder had ik tegen hem gespeeld en geen van beide keren kon ik ook
maar iets van kansen creëren. Ik zag het voor aanvang van de partij dan ook
somber in en na een zet of dertig, toen mijn plan niet bleek te kloppen, nog
somberder.
Juist op het moment dat mijn tegenstander zich over de vraag kon buigen hoe het
voordeel te vergroten, vergaloppeerde hij zich. In een klassiekachtige structuur
kon ik met zwart veld 30 bezetten en hem met lichte problemen opzadelen.
Wit moet rekening houden met de
dreiging
(23-29) 34x23
(13-19)
(en na
( 8-12),
met dezelfde
dreiging
(23-29) 34x23
(13-18)
25x34
(18x40)).
Om deze redenen speelde wit
33. 33-28. Ik zag dat na
(13-18)
28x19
(14x23)
25-20
(gedw.)
(24x15) 34x25
(17-22)
39-33
(22x31)
32-28
(23x32)
38x36
een min of meer
gelijkwaardige stand over blijft.

Stijn Tuytel

Stijn Tuytel

Guido van den Berg

Maar soms, heel soms, is de waarheid
mooier dan dat je je ooit voor had
kunnen stellen. Tijdens deze partij deed
zo’n moment zich voor. Na
47-41
(17-22) 41-36
(22x31)
36x27 is (10-15) gewoon winnend.
De zetten 50-44-40 en 38-33 zijn
verboden, maar ook de zet die
daarnaast overblijft, 34-29. Wordt die
zet gespeeld, dan volgt
(18-22)
27x20
(15x42) 25x34
(42-47)
met winst. Naar 34-29 had ik geen
Guido van den Berg
moment gekeken, en pas na (10-15)
werd duidelijk dat ook deze zet verhinderd is.
>>
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De witspeler, die nog vijf minuten op z’n
klok had, zag hoe zet na zet verhinderd
was, en liet zich uiteindelijk door z’n
vlag gaan.

AUTOMOBIELBEDRIJF

BROCAR B.V.

Al met al een heerlijke overwinning,
waarin werkelijk alle puzzelstukjes op
z’n plaats vielen. De perfecte slotpartij
voor het vertrekken naar Argentinië
(ware het niet dat ik in de bekerfinale
een gigantische blunder beging tegen
SNA’er Mike Koopmanschap… ).

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

VEEL SCHERP GEPRIJSDE
OCCASIONS OP VOORRAAD

Stijn Tuytel

Onderhoud & reparatie alle merken
APK keuringen
Diesel roetmeting

ook voor alle autoschades

SPANNEND SLOT OC DCIJ 2010/2011
De slotdag van de onderlinge competitie van DCIJ, seizoen 2010/2011 is er één
die spannend is. De nummer één, Kees Pippel van dat moment, moest tegen de
nummer drie, Casper Remeijer. Wim Winter, de nummer twee, had eerder op de
avond al afgerekend met Berrie
Kees Pippel
Bottelier en heeft daarmee zijn tweede
plaats veiliggesteld.
Met een paar seconden op de klok bij
de negenenvijftigste zet wist Casper
nog net de zestigste zet te doen om
aan een reglementaire nederlaag te
ontsnappen.
In deze afgebroken stand is Casper
aan zet en moet hij hier zien te winnen.
De partij zal voorafgaande aan de
algemene ledenvergadering worden
uitgespeeld.
Jack van Buuren
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Casper Remeijer

UIT DE ONDERLINGE
Kees Pippel

Dit partijfragment werd mij toegestuurd
door Stijn. Overduidelijk toont het de
kracht en listigheid waar Kees Pippel
nog altijd over beschikt.
Met zwart heeft hij zojuist (14-20)
afgegeven. Wit kan proberen met
32-27 en 48-43 zijn lichte voordeel uit
te bouwen.
Stijn probeerde het met een offer.
34. 28-23 18x29 35. 39-34 19-23
Maar nu ontdekte Stijn dat het
geplande 33-28 weerlegd werd door
een fraaie vijfklapper met:
(24-30)
34x14
( 7-12) 28x19
(29-34)
Kees Pippel

Stijn Tuytel
40x29

(17-21)

26x 8 en ( 2x31).

Ik speelde in de diagramstand
27. 30-25
De damcombinatie die
Kees nu uitvoert is natuurlijk niet zo
moeilijk.
27. .. - .. 23-28
28. 25x21 28x50
Maar het is knap
dat Cees heeft gezien dat er voor wit
geen enkele fatsoenlijke vangstelling
voorhanden is.
Probeer maar wat. Voor mij was het
een reden om op te geven.
Jesse Bos

Jan Apeldoorn
Onze alleskunner op de club komt na
de jeugdtraining even langs om twee
punten aan zijn totaal toe te voegen.
Wedstrijdleider Kees Pippel, die met
afgrijzen het scoren van de voorzitter
waarnam
had
voor
deze
ene
gelegenheid Jesse Bos van stal
gehaald. Die moest ons aller Wimmie
een halt toe roepen. Maar zie.
27. .. - .. 8-13 28. 38-32 27x38

Wim Winter
>>
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29. 33x42 22x24 30. 31.26 19x28 31. 26-21 17x26 32. 34-30 25x34
33. 39x 6
In de wandelgangen hoorde ik dat alleen Jan Apeldoorn hem nog van de titel af
kan houden. We zullen het wel zien.
Stella heeft het in der om een goede damster te worden. Alle
standaardcombinaties zijn haar bekend. Ook heeft ze een goed gevoel voor
positiespel. Kortom een talent met perspectief. Maar toch ontbreekt er nog wat
aan haar spel. Dat is concentratievermogen. Met nog een paar jeugdigen heeft ze
de gewoonte om gedurende de partij haar tegenstander alleen te laten en zich
bezig te houden met allerhande zaken die met dammen niets van doen hebben.
Daardoor loopt ze in zetjes die ze tot in den treuren geleerd heeft.
Na het gespeelde 39-34 was het raak.
20. .. - .. 26-31 21. 37x26 24-30
22. 35x24 19x39 23. 28x10 39x46
24. 25x14 15x 4
En Stella kon meneer Smit feliciteren.

Paul Smit

Buitengewoon spannend ging het toe in
de strijd tussen Willem en Kees.
Kees Pippel

Stella van Buuren
28. 42-38 28-32 29. 37x17 26x37
Zwart heeft een schijf minder, maar dat
is zeer tijdelijk. Wit kan niet 47-42
spelen wegens
(37-41)
42-37
(41x32) 38x27
(18-23)
29x18
(13x31)
48-42
( 2- 7)
en zwart wint een schijf in plaats van
Wim Winter
wit.
Willem neemt een wijs besluit.
30. 29-23 18x20 31. 15x24 13-19 32. 24x13 9x18 Nu zwart zich van
de indringer op veld 24 heeft ontdaan, gaat wit over tot wat steun voor zijn schijf
op veld 17.
33. 47-42 37-41 34. 42-37 41x32 35. 38x27 8-12
36. 17x 8 3x12 37. 48-42 12-17 38. 42-37 17-21 39. 37-32 18-22
Even een waarschuwing. Offeren van schijven is alleen in de handen van de
sterkste een effectief wapen.
>>
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40. 27x18 21-27 41. 32x21 16x27 42. 43-38 27-31 43. 38-32 31-36
44. 32-27 36-41 45. 27-21 41-47 46. 49-44 47-29 47. 18-13 29-33
Alle clubgenoten pakken de schijvenkist om de zaak op te ruimen wanneer ze
tegen Kees in zo’n eindspel verzeild raken. Toch is ook Kees niet onfeilbaar. In
plaats van de tekstzet won (29-12) sneller en simpeler. Men zie:
21-16
(12-17) 44-40
( 2- 7!) 40-34
( 7-12!) 35-30of? (17-22)
13- 8 of? (12x 3) 34-29
( 5-10) 45-40
(22-18)
uit!
Hierna is er van de notatie geen touw meer aan vast te knopen. Het duel eindigde
in remise. Daarmee zette Willem een ferme stap richting het clubkampioenschap.
Conall dacht Harry beet te nemen met
een lokzet. Welnu Conall: daar zou
ondergetekende wel ingetuind zijn,
maar Harry niet. À propos, Harry is
onderlaatst bij de oude senioren wel
10de geworden. Een mooie prestatie.
Maar terug naar de partij.
40. 35-30 13-18 Harry zag wel dat
(20-24) niet opging door:
48-42
(24x35)
45-40
(35x44)
43-39
(44x33) 38x20
(27x38)
en 42x33
41. 30-25 20-24
42. 45-40 24-30 43. 40-35 30x39
44. 43x34 19-24 We gooien er nog
maar een diagram tegenaan.
Harry van der Vossen

Conall Sleutel

Harry van der Vossen

Conall Sleutel
Conall kiest ogenschijnlijk eieren voor
zijn geld en wikkelt af naar een remise.
45. 36-31 27x36 46. 47-41 36x47
47. 34-30 47x29 48. 30x10 29-33?
Het spel werd later inderdaad remise.
Zeer goede kansen had Harry i.p.v.
(29-23) beter (18-22) te doen en nu na
10- 4
(22-27)
4x36
(21-27)
36x 7
(26-31) 37x26
(16-21)
26x17
(29-45)
7x29 en (45x37)
met winst. Het vervolg is alleen
belangrijk voor de volledigheid.
49. 10- 4 33-22 50. 4-15 22-27
51. 15- 4 27x49 52. 4x36
Remise overeengekomen.
>>
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In het verslag van ‘De Jutter’ had ik
hoog opgegeven van het spel van
Nicole. Tot ik dit fragment onder ogen
kreeg.

Nicole Schouten

Dana heeft net 43-38 gespeeld en moet
nu een schijf inleveren mits Nicole goed
vervolgt.
15. .. - .. 14-20
16. 39-33 20x29 17. 33x24
Tot zover lijkt alles in orde te komen.
Nicole moest nu vervolgen met (23-29)
want dit wint simpel een schijf door
34x23Aen (18x20).
Op A.
24x33
(22-27)
Dana van der Wiele
31x22
en
(17x50).
Ook hier schortte het aan een goede notatie, waardoor het vervolg niet meer te
herleiden was. Later won Nicole alsnog.
Joop Wind voert een damzet uit, nadat
Jan-Maarten
voortzette
met
het
logische:
1. .. - .. 12-18
Joop wilde weer eens snel naar huis en
haalde uit met:
2. 26-21 17x28
3. 38-32 28x37 4. 48-42 37x48
5. 39-34 48x30 6. 25x 1
Jan-Maarten
had
weer
een
combinatiemogelijkheid geleerd.

Jan-Maarten Koorn

Joop Wind
Jan Apeldoorn
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TWEE KUYKENTJES
De start is eenvoudig, maar hoe moet
het verder ? Wit speelt (uiteraard):
1. 26-21 30x28 2. 32x23 17x26
3. 23-19 14x23 4. 25x 3 23-29
5. 3-25 29-33 6. 27-22 33-38

Wit aan zet
En nu?
Dat laat ik graag aan de lezer over.
Wit aan zet
Wie bijvoorbeeld een problemistenwedstrijd in Litouwen 2008 wil winnen, moet
niet aankomen met een elegante partijstand. Daarom de hieronder afgebeelde
beginstand.
De gebruikelijke gang van zaken is dat
wit zo snel mogelijk naar dam slaat, om
vervolgens een vernietigende rondslag
uit te voeren. De werkelijke ontleding is
een knipoog naar de gebruikelijke
routine. Het is schijf 41 die de winnende
slag gaat uitvoeren. Zwart moet aan de
praat
gehouden
worden
met
meerslagjes en tegelijkertijd moet wit
gaten maken in de zwarte positie.
Wit speelt:
1. 16-11 27x 7
Wit aan zet
2. 38x27 29x49 3. 18x29 49x19 4. 41x34 24x33 5. 39x17 7-12
6. 17x 8 2x13
Het bord is min of meer leeg en het afspel wint door bijv.
7. 34-29 13-18 8. 29-23! 18x29 9. 44-39 5-10 10. 40-35 10-14
11. 39-34 29x40 12. 35x44
Kees Pippel
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EINDSTAND ONDERLINGE
SEIZOEN 2010/2011
Stand per 27 mei 2011
Pos Cat Naam
1. A Kees Pippel
2. A Wim Winter
3. A Casper Remeijer
4. A Conall Sleutel
5. B Berrie Bottelier
6. A Piet Kok
7. B Koos de Vries
8. B Stijn Tuytel
9. C Harry van der Vossen
10. B Paul Smit
11. A Stella van Buuren
12. A Leo Binkhorst
13. B Rick Hartman
14. B Jan-Maarten Koorn
15. B Jacqueline Schouten
16. A Feroz Amirkhan
17. B Cees van der Vlis
18. C Joop Wind
19. B Jan Apeldoorn
20. B Vince van der Wiele
21. B Cees van der Steen
22. C Nicole Schouten
23. B Jack van Buuren
24. B Dana van der Wiele
25. B Bram van Bakel
26. C Jurrian Fischer
27. A Jesse Bos
28. C Marcel Doornbosch
29. C Kees van Nie
30. C Max Doornbosch
31. C Henk von Grumbkow

BRtg
1333
1248
1291
903
867
943
1026
1267
1079
1021
645
1027
741
768
1057
1187
1113
1136
979
600
958
859
1127
600
952
744
1270
921
630
600
900

Wrde
1600
1500
1600
800
700
800
1000
1500
1100
1000
300
1000
400
500
1100
1400
1200
1300
900
300
900
700
1200
300
900
500
1500
800
300
300
700

P
17
25
19
22
31
24
24
13
20
24
26
21
30
21
13
7
9
12
23
29
13
20
8
28
5
9
3
3
5
6
2

+
10
15
10
7
10
8
10
7
7
8
6
8
8
8
9
5
7
6
7
4
4
5
5
2
3
4
0
3
2
1
0

=
7
5
8
11
8
10
9
3
7
7
9
3
7
6
2
1
2
3
5
5
2
5
2
6
0
1
2
0
1
1
0

- Pnt Prc
0
27 79,4
5
35 70
1
28 73,7
4
25 56,8
13
28 45,2
6
26 54,2
5
29 60,4
3
17 65,4
6
21 52,5
9
23 47,9
11
21 40,4
10
19 45,2
15
23 38,3
7
22 52,4
2
20 76,9
1
11 78,6
0
16 88,9
3
15 62,5
11
19 41,3
20
13 22,4
7
10 38,5
10
15 37,5
1
12 75
20
10 17,9
2
6 60
4
9 50
1
2 33,3
0
6 100
2
5 50
4
3 25
2
0
0

TPR
1292
1147
1234
1023
928
1001
1015
1189
989
942
863
918
828
942
1151
1238
1251
1060
846
693
889
803
1084
608
1020
812
1061
1188
840
567
500

Score
30.700
29.460
27.770
21.410
20.880
20.210
19.700
17.060
16.980
15.750
15.730
14.820
14.710
14.290
12.460
10.850
10.800
10.610
10.050
10.000
9.110
8.280
8.130
7.470
5.760
4.100
3.350
3.000
1.860
1.800
130

De eindstand is onder voorbehoud van de laatste afgebroken partij tussen Casper
Remeijer en Kees Pippel. Deze is op remise geschat en derhalve als remise in de
eindstand opgenomen. Deze partij wordt voorafgaande aan de jaarvergadering
uitgespeeld. Mocht Kees verliezen, dan is Wim Winter kampioen!
Periodekamp.
1e Periode
2e Periode
3e periode

Groep A
Piet Kok
Kees Pippel
Wim Winter

Groep B
Rick Hartman
Stijn Tuytel
Berrie Bottelier
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Groep C
Jurrian Fischer
Nicole Schouten
Harry van der Vossen

HALVE FINALE ASPIRANTEN EN
WELPEN ALGEMEEN 2011
Op 2 en 9 april 2011 speelde ik halve finale aspiranten algemeen. Ik zat in de
poule in Den haag. Van IJmuiden deden alleen Vince van der Wiele en Rick
Hartman mee. Bij de welpen Martijn Vis.
De eerste ronde moest ik tegen Niels
Verboon. Ik had al eerder tegen hem
gespeeld in Brunssum. Toen had ik
verloren. Dit keer begon ik erg goed
tegen hem, met een mooie opening
dacht ik remise te kunnen spelen.
Helaas maakte ik nog een blunder op
het einde waardoor ik (weer) verloor.
De tweede ronde moest ik tegen Pim
Arts, dat was een redelijk makkelijke
partij en ik won ook eenvoudig.

Niels Verboon - Stella van Buuren

De derde ronde tegen Alex Ketelaars werd ik erg onhandig melig. Deze partij kon
ik dus al eigenlijk opgeven na de eerste zet. Ik trapte in het beginspel in een paar
zetjes en daarna nog een damklapper en kon toen echt opgeven.
De laatste ronde van deze dag moest ik tegen Vince van der Wiele. We wilden
eerlijk gezegd snel naar huis, want het was een erg vermoeiende dag. In het
begin stonden we gelijk, maar daarna maakte hij een foutje en won ik.
De tweede speeldag op 9 april
moest ik als eerst tegen Timo
Kuipers. Ik heb al vaak tegen
Timo Kuipers gespeeld, in bijna
alle gevallen werd dit remise. Dit
keer hadden we een raar spel. In
het begin begon ik met een
flankaanval, die ruilde hij eigenlijk
direct af. Daarna ging ik voor een
centrumaanval. Hij nam toen een
flankaanval.
Ik
ging
erg
aanvallend spelen. Aan alle
kanten kwamen gevaarlijke gaten.
Ik zat een tijdje te rekenen en kwam erachter dat ik meer zetten kon dan hij en
hem kon vastzetten. Dat werkte en ik had gewonnen.
>>
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De zesde en een-na-laatste ronde mocht ik tegen Raymond Koopmanschap. Die
partij was echt vreselijk; het ene zetje na het andere. Uiteindelijk kon ik gewoon
opgeven, waardeloos...
De zevende en laatste ronde was ik ook gedoemd te verliezen tegen Mitchel
Mensinga. Deze ronde had ik afgeraffeld, want ik had echt geen zin meer.
Ik werd 11e in dit toernooi, echt heel slecht. Volgend jaar beter...
Pl
1.
2.
3.
10.
11.
13.

Naam
Ali Fthalla
Raymond Koopmanschap
Niels Verboon
Rick Hartman
Stella van Buuren
Vince van der Wiele

W + = - Pt WP SB
7 5 2 0 12 58 102
7 4 2 1 10 56 72
7 3 3 1
9 60 71
7 3 1 3
7 41 25
7 3 0 4
6 51 30
7 2 1 4
5 41 20

Martijn begon op 2 april goed aan zijn
eerste halve finale van Nederland. Na
drie minuten had hij de twee punten in
zijn zak zitten. Helaas voor Martijn ging
het tegen de volgende tegenstanders
niet altijd even best.

Martijn Vis - Jan-Christiaan Wahls
Uiteindelijk eindigde hij één puntje
onder zijn gemiddelde. Niet slecht voor
zo’n sterk veld aan tegenstanders, waar
Dirk Vet uit Den Ilp met de eer ging
strijken.
Dailin van der Meij- Dirk Vet
Pl
1.
2.
3.
10.

Naam
Dirk Vet
Berke Yigitturk
Thomas Mouthaan
Martijn Vis

W + = - Pt WP SB
7 6 1 0 13 48 84
7 5 2 0 12 57 92
7 4 1 2
9 56 58
7 3 0 4
6 50 40
Stella van Buuren
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TUSSENSTAND JEUGD
PER 20 MEI 2011
W
1. Martijn Vis
94
2. Jelte Bottema
77
3. Max Doornbosch
59
4. Vince van der Wiele 58
5. Stella van Buuren
43
6. Tycho van Zijl
79
7. Rick Hartman
44
8. Tom Dohme
50
9. Dana van der Wiele 43
10. Rick de Wolf
56
11. Lieke Vis
45

- P Gem
- 124 1,32 12. Berrie Bottelier
- 106 1,38 13. Angela de Wit
- 78 1,32 14. Aliosman Piroglu
- 74 1,28 15. Lars van Eeuwijk
- 67 1,56 16. Jurrian Fischer
- 67 0,85 17. Jort Hazenberg
- 64 1,45 18. Patrick Keuter
- 61 1,22 19. Rik Stokvis
- 57 1,33 20. Stef de Wolf
- 49 0,88 21. Sylvia Doornbosch
- 47 1,04 22. Lars Bottelier

W
38
46
33
47
22
33
38
33
18
7
8

-

P
42
40
34
34
28
27
24
20
7
3
2

Gem
1,11
0,87
1,03
0,72
1,27
0,82
0,63
0,61
0,39
0,43
0,25

Clubavond voor de jeugd gaat de maand juni door.
Wim Winter

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
-19-

FINALE ASPIRANTEN MEISJES 2011
Van 2 tot 7 mei speelde ik de finale van de aspiranten meisjes. Onderweg naar ’t
NK gingen we nog eerst Dana en haar moeder Diantha van der Wiele ophalen.
Op naar Huissen! We werden tussen elf en twaalf uur verwacht. Wij waren er om
half twaalf, dus we mochten een uurtje wachten tot de opening... Geen probleem
voor ons.
Om half één was
eindelijk de opening. Er
werd van elk meisje dat
meedeed een diagram
getoond
met
een
winnende combinatie of
een hele mooie stand.
Van mij werd de partij
van vorig jaar op het NK
tegen
Gerlinda
Schaafsma
getoond.
Gerlinda verloor die
partij en miste de kans
op een eerste plaats
Opening NK aspiranten meisjes 2011
daardoor. Halverwege
de opening, wanneer er
al 10 mensen een veel te lange speech hadden gehouden, konden de meeste
meisjes hun zenuwen niet meer bedwingen en wilden zo snel mogelijk de eerste
partij spelen.
Om één uur was de uitslag van de loting bekend en konden we eindelijk
beginnen. Ik mocht tegen Mara Langeveld. In het begin van de partij wilde Mara
een Roozenburgaanval nemen. Die ruilde ik meteen af, omdat ik weet dat dat één
van haar sterkste punten is. Op een gegeven moment stond ik erg gewonnen,
alleen na een paar foute ruiltjes stond ik helemaal verloren. Toen speelde zij een
domme zet en kon ik op het nippertje remise spelen. Ik had al tien keer remise
aangeboden bij een 3-om-3 stand die gewoon helemaal remise was. Na 70 zetten
nam ze eindelijk remise aan.
Dana mocht de eerste ronde tegen Anne Schippers. Dana begon met een
zwakke opening en kwam in een kettingstelling te staan. Deze kettingstelling kon
ze gelukkig al snel afruilen. Daarna zette ze Anne in een kettingstelling, Dana
stond hier helemaal gewonnen en daar maakte ze ook gebruik van door een
standaardzetje. Anne kon hier helemaal niks tegen doen:
>>
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37. .. - .. 8-12 38. 39-34 23-28
Hierna liep Dana vrolijk door naar dam.
Anne ging door tot het eind, maar het
was genadeloos verloren.

Dana van der Wiele (2)

De tweede dag moesten we twee
rondes spelen. Erg zwaar, maar met
genoeg slaap (wat moeilijk is als je met
z’n vieren in een vakantiehuisje slaapt)
is het te doen. Ik mocht tegen Erica
Boerefijn. Ik had wel eerder tegen haar
gespeeld en eigenlijk wel altijd
gewonnen,
maar
ik
was
gewaarschuwd,
want
ze
heeft
behoorlijk wat getraind afgelopen tijd.

Anne Schippers (0)

Om half 10 na een korte toespraak konden we beginnen. We gingen vrij gelijk op,
maar uiteindelijk kwam ik toch wel een beetje vast te staan. Hieronder was de
stand:
Stella van Buuren (2)
In deze stand lijkt vrij weinig aan de
hand eigenlijk, maar ik kwam toch vast
te staan na een tijdje. Ik zag een
redelijk goede zet, namelijk
(24-30).
Wit kan hier maar op één goede manier
slaan, namelijk 35x24. Op de andere
manieren kwam er altijd een klein zetje
naar dam. Dat zag zij ook. Raar maar
waar trapte zij na het slaan met 44-39
in een Coup Philippe:
Stella van Buuren (2)
Erica Boerefijn (0)
.. - ..
(23-29) 33x24
(19x30)
25x34
(18-22) 27x18
(13x35)
Na een klein en makkelijk eindspelletje
had ik gewonnen.

Erica Boerefijn (0)

Dana moest de tweede ronde tegen
Denise van Dam, een zware en lastige
tegenstandster. Zij werd vorig jaar
eerste op het NK aspiranten meisjes en
is dit jaar ook geplaatst voor het NK
aspiranten algemeen.
>>
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Dana stond positioneel erg slecht en verloor door een zetje dat niet meer tegen te
houden was.
De derde ronde deze dag moest ik tegen Lotte Aleven. Ik wist dat dit een erg
zware partij zou worden, maar ik wist dat het te doen was, omdat ik vorig jaar ook
2 puntjes bij haar had afgesnoept. Ik trapte in het middenspel in een vreselijk
makkelijk zetje.
27-22
(18x27) 28-23
(19x28)
30x10
(15x 4) 33x31.
Ik stond hierna erg slecht, maar ik
moest en zou een punt pakken, dus ik
ging door... Hoewel het eindspel
behoorlijk verloren was, wist ik nog een
zetje uit te halen:

Stella van Buuren (1)

Stella van Buuren (1)

Lotte Aleven (1)
Deze stand lijkt helemaal verloren als je
deze combinatie niet ziet zitten: (14-20)
24x 4
(13-19)
4x22
(19-23)
28x19
(17x37) 26x21
(11x31)
Voilà! Een prachtige remisestand.
Lotte Aleven (1)

Dana van der Wiele (0)

Dana moest de derde ronde tegen mijn
tegenstandster van de tweede ronde,
Erica Boerefijn. Ik had Dana al wat
geïnformeerd over haar speeltechniek,
haar sterkte en zwakke punten. Haar
opening was bijna dezelfde als van
haar vorige partij, alleen bij haar vorige
partij speelde ze haar kroonschijf direct
op, nu gelukkig niet. In het middenspel
stond ze verloren en kwam er sowieso
een een-om-twee, maar ze kon de
schade nog beperken. Helaas deed ze
dat niet en maakte ze een gigantische
blunder:
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Erica Boerefijn (2)
>>

Erica met wit speelt heel gemakkelijk 36-31 en 26-21 waardoor ze een schijf
voor komt en helemaal gewonnen komt te staan. Deze partij was niet meer te
redden voor Dana.
Deze lange dag zat er eindelijk op. Ik stond nu 3e en Dana gedeeld 13e. Voor mij
een goed begin, voor Dana helaas wat minder goed...
De vierde ronde moest ik tegen Jantine
Timmerman. Ik onderschatte haar
behoorlijk vanwege haar resultaten van
vorig jaar... Onderschatten moet je
nooit doen, maar het blijft altijd moeilijk
om het niet te doen.
Na 18 rampzalige zetten trapte ik in een
nog rampzaligere verlengde bomzet
naar dam... Ik zag hem zitten, maar ik
had niet goed gerekend... Helaas,
helaas...
Jantine Timmerman (2)
Jantine speelt
(26-31)
37x17
(11x22) 28x17
(24-30)
35x24 (19x46).
Ik gaf gelijk op,
want twee schijven achter en om haar
dam te vangen 3 schijven, dat heeft
geen nut meer.

Stella van Buuren (0)
Dana is het deze dag even slecht
vergaan. Zij moest tegen Mara
Langeveld. Dana liet zichzelf helemaal
opsluiten op haar Lange vleugel,
waarna ze moest offeren en eigenlijk
wel gelijk kon opgeven.
Donderdag moesten we weer twee rondes spelen. De vijfde ronde moest ik tegen
Martine Jannes. Na tien zetten zette ik Martine in een kettingstelling. Ze moest al
gelijk offeren en na nog eens tien zetten kwam ze weer vast te staan.
>>
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In deze stand speelt Martine
(17-21),
waarop ik vrijwel meteen 31-26 speel
met schijfwinst. Hier gaf zij op.

Martine Jannes (0)

Dana ging deze ronde ook erg goed
tegen Hanna Hoogenraad. Dana nam
een twee om twee met doorbraak. Die
doorgebroken
schijf
kon
Hanna
terugruilen, maar dat zou haar twee
schijven kosten, dus Dana liep door
naar dam. Dana pakte de ene schijf na
de andere met haar dam en Hanna kon
opgeven.
Stella van Buuren (2)
De zesde ronde en ook de tweede partij
van deze dag moest ik tegen de
koploper Michelle de Jong. Zij is nog maar pupil, maar dammen dat kan ze
zeker.
Stella van Buuren (0)

Slecht speelden we allebei niet, maar ik
liet onhandig een schijf op veld 10
staan, zonder een schijf op veld 15,
waar zij gebruik van maakte met dit
zetje:
27-22
(18x27)
32x12
(23x34) 40x20
(8x17)
en daarna liep zij erachter met 20-15.
Stella van Buuren (0)

Michelle de Jong (2)
Dit was eigenlijk wel gelijk verloren voor
mij, maar ik zag nog iets leuks zitten
wat wel verloren was, maar toch wel
leuk voor haar zenuwen:
Hier speelde ik:
(19-24)
30x 8
( 3x12) 15x13
(12-18)
13x22
(17x39). Leuk geprobeerd...

Michelle de Jong (2)

Dana moest tegen Caroline Schep. Ze had aan alle kanten moeten winnen, alleen
ze trapt in een vreselijke blunder: een 1 om 3!!!
>>
-24-

Dana speelt hier zonder te kijken 7-11,
waarna natuurlijk
29-23 volgt...
Dit werd alsnog remise, maar twee
punten is altijd beter dan één.

Dana van der Wiele (1)

De zevende ronde moest ik tegen
Tessa Aleven (pupil).
Tessa had in het begin een fout blok
neergezet, waar ze later ook veel spijt
van kreeg. Toen ik een 2 om 2 met
doorbraak nam, kon ze deze schijf
terugruilen en ook doorbreken. Dat zag
ze even over het hoofd..
Tessa Aleven (0)

Caroline Schep (1)
In deze stand haal ik een leuke en
winnende 3 om 4 uit: 45-40
(35x33)
28x 39
(17x28) 32x25.
In het eindspel had ik nog niet eens
dam gehaald en gewonnen. Het nadeel
van zo’n slecht blok dus..

Dana moest de 7e ronde tegen Martine
Jannes. Dana haalde een 2 om 3 naar
dam uit, alleen Martine kon die dam
direct weer afpakken. Vervolgens
haalde Martine een 3 om 3 naar dam
uit. Martine kroop achter de foute schijf
Stella van Buuren (2)
met haar dam. Zonder iets te hoeven
doen kan Dana de dam afpakken; niet zo slim van Martine... De stand was wel
weer gelijk, maar met die dam had ze gewonnen. Martine haalt nog een 1 om 2 uit
met doorbraak, maar Dana kan ook doorbreken, dus besloten ze remise te geven.
De laatste ronde moest ik net zoals vorig jaar tegen Gerlinda Schaafsma. Als ik
deze won zat er misschien nog een kansje voor het EK in voor mij. Dat lag eraan
wat de anderen zouden spelen.
Ik stond na een tijdje erg verloren. Toen dreigde ze ook nog met een 1 om 2 waar
ik niks meer aan kon doen. Ik moest een schijf terugruilen, maar dat leek op het
eerste gezicht niet zo goed, want ze kon weer een schijf aanvallen. Maar ik had
een trucje achter de hand: zij loopt achter het schijf en ik vang hem op, daarna wil
zij weer achter de schijf lopen, maar nu had ik ook een leuk lokzetje...
>>
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Ik speel hier (23-29), zij nam eigenlijk
wel meteen de 1 om 2 met 39-34,
waar ze al gelijk spijt van had. Ik sloeg
(30x39) 43x23 en dan nu de simpele
2 om 3 naar dam:
(12-18)
23x21
(16x47).
Na toch een behoorlijk eindspel gaf ze
op. Over het middenspel dacht ik maar
twintig minuten na. Pas na dat zetje
ging er een belletje rinkelen dat ik toch
mijn best maar moest gaan doen en
gebruikte ik bijna een uur, alleen voor
het eindspel...

Stella van Buuren

Gerlinda Schaafsma

Dana moest de laatste ronde tegen de koploper Michelle de Jong (pupil). Michelle
haalde zetje na zetje uit en na de laatste schijven kon Dana opgeven.
Ik was dit toernooi vijfde geworden. Als ik vierde was had ik waarschijnlijk een
plaats voor het EK. Dana werd twaalfde. Het was een erg leuk en leerzaam
toernooi. Hopelijk gaat het volgend jaar nog even net wat beter en dan wel met
een podiumplaats!

Deelneemsters aspiranten meisjes 2011 (Huissen)
Door: Stella van Buuren
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EINDSTAND PNHDB TEAMS
EINDSTAND ERE-KLASSE PNHDB
020
*
S.N.A.
Mo & Z Volendam
Dam Combinatie Zaanstreek
Almere
Oosterend/Texel
**

W
10
10
10
10
10
10

+
7
7
3
2
2
1

=
2
2
3
4
2
3

- PNT. BRDPNT.
1
16
55-25
1
16
49-31
4
9
37-43
4
8
39-41
6
6
30-50
6
5
30-50

EINDSTAND HOOFDKLASSE PNHDB
1. Ons Genoegen Den Ilp
*
2. Purmerend '66
3. S.N.A. 2
4. Enkhuizer Damclub
H.D.C. Den Helder
6. D.D.V.
7. Dam Combinatie Zaanstreek 2
8. Kunst & Genoegen
**

W
7
7
7
7
7
7
7
7

+
5
4
2
3
3
2
1
0

=
1
2
4
2
2
1
2
2

- PNT. BRDPNT.
1
11
35-21
1
10
33-23
1
8
30-26
2
8
29-27
2
8
29-27
4
5
24-32
4
4
25-31
5
2
19-37

EINDSTAND EERSTE KLAS PNHDB
Ons Genoegen Andijk
D.C.K. Haarlemsche Damclub
Kunst & Genoegen 2
Purmerend 2
Damlust
H.D.C. Den Helder 2

W
5
5
5
5
5
5

+
4
3
2
2
1
1

=
0
0
1
1
1
1

- PNT. BRDPNT.
1
8
28-12
2
6
21-19
2
5
23-17
2
5
19-21
3
3
17-23
3
3
12-28

W
7
7
7
7
7
7
7
7

+
5
5
2
3
2
1
1
2

=
1
1
4
2
2
2
2
0

- PNT. BRDPNT.
1
11
35-21
1
11
33-23
1
8
30-26
2
8
28-28
3
6
26-30
4
4
25-31
4
4
25-31
5
4
22-34

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

*

EINDSTAND TWEEDE KLASSE PNHDB
1. Almere 2
*
2. D.D.V. 2
*
3. Middelie
4. Dam CombinatieZaanstreek 3
5. Damclub Amstelveen
6. D.C.K. Haarlemsche Damclub 2
Dam Combinatie Zaanstreek 4
8. A.D.W.

* = gepromoveerd
** = gedegradeerd
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DE MAGIE VAN GEORGIEV
Dit jaar werd gelijktijdig met het Nederlands Kampioenschap het Russisch
Kampioenschap gehouden. Het Russisch Kampioenschap is niets minder dan een
heuse titanenstrijd. Waar je in Nederland Baljakin en Baljakin hebt, heb je in
Rusland Georgiev, Getmanski, Schwarzman en Chizhov –stuk voor stuk namen
waar Baljakin kippenvel van krijgt. Eens per jaar is het zo ver: de groten der aarde
gaan de strijd met elkaar aan. Het gevecht krijgt alleen in Rusland aandacht, maar
dat maakt de strijdlust er niet minder om. Weinig is zo prestigieus als Russisch
kampioen worden.
Het Russisch Kampioenschap wordt, misschien nog wel meer dan het Nederlands
Kampioenschap, gekenmerkt door remises. De geringe krachtsverschillen en het
spelen op ‘safe’ zijn de voornaamste verklaring hiervoor. Toch zijn er elk jaar
enkele spelers die partij op partij risico’s durven te nemen, lak aan alles lijken te
hebben. Vaak zijn dit jongelingen en debutanten, die hopen op een overwinning
op een van hun helden. Soms zijn dit topspelers, maar hier zijn er vaak niet meer
dan één of twee van, als er überhaupt al iemand is.
Tijdens het afgelopen Russisch Kampioenschap was er één zo’n iemand:
Alexander Georgiev. Georgiev staat er om bekend risico’s te nemen, helemaal
nergens mee te zitten. Hij vertrouwt op z’n rekenvaardigheid en tactisch inzicht
om het ‘objectieve’ nadeel – het bijna onvermijdelijke gevolg van het nemen van
risico’s - zodanig te verdoezelen en te manipuleren dat de tegenstander niet meer
weet waar naar toe te gaan en misgrijpt, met een nederlaag als gevolg.
>>

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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Georgiev paste deze tactiek, het op het bord brengen van onduidelijke en uiterst
complexe standen, ook toe tijdens het Russisch Kampioenschap. Met een
naamloos skelet en een stuk of wat achtergebleven schijven wist hij jeugdig talent
Ainur Shaybakov dol te draaien en met eenzelfde hoeveelheid risico’s reeg hij
andere subtoppers als Sergei Fedin en Andrey Stolyarov (die tegen ongeveer
iedereen remise speelden) aan het spit. Uiteindelijk zou hij met een +2-score zijn
kampioenschap prolongeren.
Het mooiste en meest kenmerkende moment van Georgiev kwam naar voren in
zijn partij tegen Vladimir Milshin, een gelouterde Rus die tijdens het toernooi één
nederlaag zou pakken - tegen Georgiev. Na een spectaculair begin van de partij
kwam de volgende stand op het bord. Het lijkt of er voor beide spelers weinig aan
de hand is, maar schijn bedriegt. Georgiev heeft met wit een gapend gat op 36 en
moet oppassen niet in een dodelijke omsingeling of omklemming te komen.
Milshin lijkt de zaakjes beter op orde te hebben, omdat hij de permanente
controle over de lange vleugel van wit heeft en over verschillende goede plannen
beschikt.
Georgiev staat dus onder druk. Daar
Vladimir Milshin
komt bij dat hij nog maar zes minuten
tot zijn beschikking heeft en Milshin
twintig. De seconden tikken weg, als
Georgiev wederom een verrassing uit
zijn hoge hoed tovert. Of beter, een
staaltje regelrechte magie tentoonstelt.
Hoeveel dammers zouden in de
diagramstand voor het logische maar
tempoverliezende
28-23
hebben
gekozen,
om
18-23
maar
te
voorkomen? Ik denk iedereen – op
enkele
jeugdspelers
na.
Enkele
jeugdspelers én Georgiev. Genialiteit
Alexander Georgiev
en stupiditeit liggen ook bij dammen
soms dicht bij elkaar.
Er werd gespeeld, met nog enkele seconden op de klok:
34. 44-40!!!
Milshin heeft na deze zet ongetwijfeld tweemaal in zijn ogen gewreven. Toch
onderschatte hij zijn opponent en vervolgde, waarschijnlijk onder het mom van
‘zelfs de allerbeste begaat fouten’ of ‘laat maar zien’, met
34. .. - .. 18-23.
Inderdaad, zwart heeft wit volledig ingeklemd en lijkt via de dreiging (21-27)
optimaal gebruik te maken van de open velden 41 en 43.
35. 39-34!

>>
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Maar wat blijkt, 21-27 verliest. Na
32x12
(23x43) A volgt
33-28
(22x33)
34-30
(25x34) en 40x49
A.
(23x41) volgt het magistrale 12- 7! met (26x48) 7- 1
(48x30)
35x13
( 9x18)
1x46 als vervolg. Waarschijnlijk dat Milshin dacht dat na
34. .. - .. 18-23
sowieso (21-27) zou volgen en dat mocht de ene slag
verhinderd zijn, de andere slag altijd nog wel zou kunnen. Maar na 39-34
verliezen beide slagen en is er tegelijkertijd geen weg meer terug vanwege de
dreiging 34-30.
In de partij volgde daarom het enige wat zwart nog resteerde,
35. .. - .. 22-27 36. 31x11 21-27 37. 32x21 23x43 38. 21-16, maar
omdat wit met twee schijven op dam komt en al een schijf voor staat, is het
eindspel praktisch verloren. Georgiev kon enkele zetten later nog een 2 aan zijn
totaal toevoegen, alsof er niets gebeurd was en hij niet diep in de ogen van de 0
had gekeken.
Stijn Tuytel

ER WORDT NOG STEEDS
GEDAMD IN DE MAAN!!!
kom eens aan in
Café de Halve Maan
Hagelingerweg 36
Santpoort
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GESLAAGD
PAASDAMSCHAAKTOERNOOI 2011
Op goede vrijdag 22 april organiseerde DCIJ samen met Kijk Uit het jaarlijkse
paassneldam- en schaaktoernooi. De opkomst was aardig hoog te noemen. Kijk
Uit kon een paar oud-schakers en jeugdige schaakgasten van de Wijkertoren
verwelkomen. Het was even puzzelen voor de wedstrijdleider André Kunst in
samenwerking met Nicole Schouten om de teams te vormen.
Weldra begon het nerveuze geschuif, het timmeren op de klokken alsmede het
gebruikelijke geweeklaag. Tja, met sneldammen- of schaken telt niet alleen beter
staan, maar ook gewiekstheid en snelheid mee.

Het winnende team bestaande uit kopman Andries Visser, Guido de Waal,
Dana van der Wiele en Jacqueline Schouten.
Team Andries Visser, Jacqueline Schouten, Guido de Waal en Dana van der
Wiele werd eerste en tweede het team bestaande uit André Kunst, Jan Apeldoorn,
Gregory van den Ende, Marcel Doornbosch en Nicole Schouten. Zij hadden
hetzelfde aantal match- en bordpunten, maar het onderling resultaat gaf de
doorslag. Uniek was dat kopman papa Visser maar een halfje uit 7 scoorde, maar
zijn adepten compenseerden dit ruimschoots.
De beste dammer en schaker zaten onder de dames (Stella en Colleen). De
individuele prijzen voor de beste schakers en dammers en de poedelprijzen (minst
aantal bordpunten) bestonden uit sixpacks bier en snoepgoed. Alle dammers en
schakers waren sowieso winnaar en gingen met eieren naar huis.
>>
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Stella van Buuren 100% score

Colleen Otten 100% score

Iets over de sfeer tot slot; ondanks het Maledivenweer was de opkomst dus
behoorlijk. De speelzaal leek deze avond omgedoopt te zijn tot het Vissershuys;
de hele familie Visser was present met de lieftallige Mirjam achter de bediening;
de roeptoeter van Kijk Uit deed ook zijn duit in het zakje en Casanova Ingmar
moest de meiden weer van zich afslaan.

Al met al een geslaagd evenement en volgend jaar weer.
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>>

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

Team
Andries Visser
André Kunst
Laurens van Veelen
Ingmar Visser
Colleen Otten
Özden Tuna
Jan Jansen
Peter Hamersma

1

2
3
2½ 2
1½
3
2
1
2
1½ 2
1
3
1
3
1½ 1½
1
2
1½
2
1
2

W
1. Team Andries Visser
28
Andries Visser
7
Jacqueline Schouten
7
Guido de Waal
7
Dana van der Wiele
7
28
2. Team André Kunst
André Kunst
7
Jan Apeldoorn
** 4
Gregory van den Ende
7
Marcel Doornbosch
5
Nicole Schouten
** 5
3. Team Laurens van Veelen 28
Laurens van Veelen
7
Paul Smit
7
Arnout de Vries (dWT)
7
Jack van Buuren
7
4. Team Ingmar Visser
28
Ingmar Visser
7
Koos de Vries
7
Paul Koper
4
Stella van Buuren
* 7
Peter Stekelenburg
3

-

4
2
2½
2
2
2
1
1

P
15½
½
6
5½
3½
15½
6
0
6
2½
1
15
3
3½
3
5½

- 15½
- 4
- 2½
- 2
- 7
- 0

* = Beste Dammer/Schaker

5
3
1
3
2
1
2
2

6
1
2½
2½
2
3

7
3
2
2½
3
2
½

3½
1
2

8
2
3
2
3
2
3
2

P
9
9
9
8
7
5
5
4

5. Team Colleen Otten
Colleen Otten
Piet Kok
Johan van Velthuizen
Cees van der Steen
Jurrian Fisher
Patrick de Koning
6. Team Özden Tuna
Özden Tuna
Cees van der Vlis
Jeffrey Jacobs (dWT)
Vince van der Wiele
7. 7. Team Jan Jansen
Jan Jansen
Jesse Bos
Dick Wijker
Max Doornbosch
8. Team Peter Hamersma
Peter Hamersma
Berrie Bottelier
Barry Broek **
Rick Hartman

BP
15½ - 12½
15½ - 12½
15 - 13
15½ - 12½
14 - 14
12½ - 15½
13 - 15
11 - 17

*
**

W
28
7
4
4
5
5
3
28
7
7
7
7
28
4
7
5
7
28
7
7
7
7

-

P
14
7
0
1
2
1½
2½
12½
2½
5½
4
½
13
½
6
1½
3
11
4
1
1
5

**= Aanmoedigingsprijs

Özden Tuna
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AMSTERDAMS PAASTOERNOOI 2011
Het Paastoernooi in Amsterdam is min of meer mijn thuistoernooi. Ik kan er bij
wijze van spreken wandelend heen. Vorig jaar werd ik tweede en dat jaar ervoor
derde, dus dit jaar zou ik wel eerste worden, dacht ik zo. Ik verheugde mij er op.
De eerste ronde moest ik tegen Rik Twilhaar, de winnaar van vorig jaar en iemand
die een biertje lust en waar ik het dus goed mee kan vinden. Ik kwam in zijn
lijfopening terecht en had het moeilijk, maar kwam nog een eind.
25-20
25-34

(15x24)
(23-28)

48-25
34-23?

(14-19)

Rik Twilhaar (2)

Rik Twilhaar (2)

Wim Winter (0)
Na 34-23 volgt natuurlijk (24-30), dus
ik had eerst even 35-30 moeten spelen
en dan 34-23.

Wim Winter (0)
Over deze teleurstelling ben ik niet
meer
heen
gekomen
–
geen
ruggengraat! – en heb ik ongeveer alles
verloren en nog een prachtige partij
gespeeld tegen John Stins, die ik dan
wel won. Deze partij is het vermelden
waard, omdat ik de Keller consequent
doorspeelde en hoewel ik het niet
helemaal goed deed - toch won- er van
leerde hoe ik hier voortaan mee om
moet gaan.
Ik speelde hier 29-24, maar die zet is
fout. Hier had ik 46-41 en 41-36
moeten spelen, dan komt zwart
helemaal vast te staan. Voor de
volgende keer.

-34-

John Stins (0)

Wim Winter (2)
>>

Hein Meijer won het toernooi met grote overmacht, hoewel hij in de laatste ronde
nog had kunnen verliezen van Sipma. Frans Elzenga deed ook mee en we
hebben ook nog tegen elkaar gespeeld (ik had moeten verliezen!).
Wim Winter

VOORLOPIGE INDELING
NAT. COMP. SEIZOEN 2011/2012
Hoofdklasse B
Constant-Charlois Rotterdam
DC Den Haag
DC Dordrecht
Heijmans Excelsior
Micone Tilburg
PWG ‘s-Gravenpolder
RDC Rijnsburg
SNA Heerhugowaard
TDV 2
Van Stigt Thans 2
DC IJmuiden
DC Zaanstreek

KM
87
69
109
111
136
191
41
32
137
83
24

2e klasse C
Barnsteen Bunschoten
DES Lunteren 3
DVSB 2
Gandhi Amsterdam
Harderwijk 2
SNA Heerhugowaard 2
DC Kennemerland 2
DC Lelystad
WSDV 4
DC IJmuiden 2
DC Zaanstreek 2
Zenderstad IJsselstein
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KM
72
96
64
37
100
32
19
84
99
24
68

DC DORDRECHT – DCIJ 1
Ronde 10: 5 februari 2011. Uitslag 12- 8.

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

DC Dordrecht
Rob van Eijk (1255)
Pim Arts (820)
Randy Horne (1143)
Arie van de Weteringh (1395)
Jelle Groeneveld (1126)
Anton Kosior (1295)
Fred Roedolph (1157)
Joop Roedolph (1171)
Ton van Bokhoven (1158)
Job Arts (909)

-

DCIJ 1
Stijn Tuytel (1267)
Jesse Bos (1270)
Kees Pippel (1333)
Feroz Amirkhan (1187)
Willem Winter (1248)
Martin van Dijk (1240)
Harry van der Vossen (1079)
Cees van der Vlis (1113)
Conall Sleutel (903)
Rick Hartman (741)

101222011212 -

1
2
1
0
0
0
2
1
1
0
8

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

Ik kan niet zeggen dat we vol vertrouwen naar Dordrecht gingen. Eigenlijk ga ik
nergens vol vertrouwen heen.
Rick speelde 37-31, deed dus niet aan
zetcontrole en kreeg (24-30) met dam
over zich heen. Hallo Rick, daar
hebben we je niet voor opgevoed.

Job Arts (2)

Pim Arts (0)

Rick Hartman (0)
En toen stond het weer gelijk. Jesse
dreigt met 32-28 en dam en zwart gaf
maar een schijf.
Jesse Bos (2)

>>
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Conall krijgt hier kansen na
(18-22)
27x18
(13x22).
Wit moet 43-39
en dan komt
(21-27)
32x12
(20-25) 28x17 met slag
naar 41.

Conall Sleutel (1)

Kees Pippel (1)

Ton van Bokhoven (1)
Na 27-22 slaat Kees met (18x27 ) en
het werd remise. Beter en winnend was
.. - ..
(17x28) 33x13
(19x 8)
met een winnende hekstelling.
Randy Horne (1)
Stijn Tuytel
Hier speelt Stijn (21-27) en na
23x12
( 8x17)
volgt de
combinatie door
47-42
(36x47)
38-33
(47x38) met slag naar 12.
Gelukkig maakte Stijn nog remise,
anders had hij net zo goed in Argentinië
kunnen gaan wonen.
Martin ging in een remisestand de boot
in tegen mijn vriend Kosior, een sterke
dammer en een goed mens. Hij kwam
nog even een vriendschappelijk praatje
met mij maken.

Rob van Eijk

Zelf ging ik de boot in tegen Jelle Groeneveld. Toen ik 14 was en hij een
politieagent had ik een keer slaande ruzie met hem. Dat waren nog eens tijden.
Maar nou zijn we vrienden en verlies ik in een klassiekje.
Harry won keurig in een klassiekje en Cees van der Vlis speelde netjes remise.
En Feroz maakte een blunder in het eindspel en verloor van de degelijke Arie van
de Weteringh.
Wim Winter
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DCIJ 1 – VAN STIGT THANS 2
Ronde 11: 19 februari 2011. Uitslag 11- 9.

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

DCIJ 1
Jesse Bos (1270)
Martin van Dijk (1240)
Feroz Amirkhan (1187)
Joop Wind (1136)
Rick Hartman (741)
Kees Pippel (1333)
Conall Sleutel (903)
Willem Winter (1248)
Harry van der Vossen (1079)
Stijn Tuytel (1267)

-

Van Stigt Thans 2
Agita Marterere (1172)
Hans Lansbergen (1228)
Edwin de Jager (1161)
Wim Vrijland (1239)
Ton Burgerhout (1271)
Tiny Mous (1169)
Piet Bastiaanse (1169)
Dirk van Schaik sr. (1093)
Kees Romijn (1216)
Guido van den Berg (1197)

022101120211 -

2
0
0
1
2
1
1
0
2
0
9

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

Cees van der Vlis deed niet mee, Jacqueline wilde niet en dus moest Joop ineens
opdraven en dat deed hij met verve.
Afgezien van de mooie winst van Stijn
was dit het wonder of de mazzel zoals
je wilt. Als wit zijn dam op 27 zet is het
meteen uit: 4-27
(43-48)
27- 4
(48x26)
47-42 (26x48)
40-34
en 4x33 Maar Lansbergen zet zijn dam
op 10, waarna Martin liet volgen ( 8-13)
19x 8 en (43-49)
en gelijk uit.
Ik zag het gebeuren en besefte
onmiddellijk de consequenties.

Martin van Dijk (2)

Stijn Tuytel (2)
Hans Lansbergen (0)
Lansbergen zat vijf minuten na te
denken en deed een verkeerde zet. Hij
had helemaal niet in de gaten dat hij
moest slaan.

Guido van den Berg (0)

Stijn speelde hier de prachtzet (10-15)
en wit ging door de klok. Wit kan niets
meer. 34-29 gaat niet. Schijf 27 staat
op de tocht. 38-33 mag niet.
>>
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Maar dat was op het eind. In het begin ging het helemaal niet goed.
Harry was snel klaar en liet het team
ontredderd achter.
(18-23)
27x18
(23x32) 37x28
(12x32)
38x27
(19-23) 29x18
(13x22)
27x18
(25-30) 35x24
(20x47)

Kees Romijn (2)

Agita Marterere (2)

Harry van der Vossen (0)
Jesse wist hier 44-40 te verzinnen en
kon na (19-24) een schijfje inleveren.
Joop Wind (1)
Jesse Bos (0)
Na 28-22 is het helemaal uit, maar
Vrijland speelde
27-22
en Joop
maakte remise door
(14-19)
25x23
(13-18) 23x21 en (16x38)
Typische Joop-remise.
Wim Winter (2)

Wim Vrijland (1)
Feroz won keurig een schijf en de partij.
Kees Pippel kon niet winnen. Conall
speelde zijn spel en dus remise. Rick
verloor van Burgerhout. Verlies ik ook
altijd van, Rick, geeft niets en ja dan
mijn partij:
Ik liep hier in een zetje met
35-30
(24x35) 33-29
(23x34)
39x30
(35x24) 25-20
(14x25) en 38-32 met slag naar 14.
Maar in dat soort zetjes wil ik elke partij wel lopen.
Wim Winter
-39Dirk van Schaik sr. (0)

DVSB 2 – DCIJ 2
Ronde 10: 5 februari 2011. Uitslag 15- 5.

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

DVSB 2
Jelmer Martens (1162)
Dick Roelofs (1028)
Gerard van Mourik (1064)
Henk Vogelenzang de Jong (1093)
Ton van der Ploeg (986)
Jerry den Os (1066)
Henk de Groot (898)
Serf Klinkenberg (970)
Ad Vreeswijk (792)
Hans Loots (867)

-

Eerst de winnaars natuurlijk:

DCIJ 2
Joop Wind (1136)
Paul Smit (1021)
Nicole Schouten (859)
Koos de Vries (1026)
Piet Kok (943)
Jurrian Fischer (744)
Berrie Bottelier (867)
Max Doornbosch
Bram van Bakel (952)
Jan-Maarten Koorn (768)

202212222015 -

0
2
0
0
1
0
0
0
0
2
5

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

Hans Loots (0)

Zwart speelde (16-21) en Jan Maarten
nam de beide schijven gnuivend aan.

Dick Roelofs (0)

Jan-Maarten Koorn (2)
Keurig Paul dat je gewonnen hebt.
Heel goed gedaan.
Zwart speelde (12-17). Als zwart
(14-20) 25x23
(12-18)
30x 8 en (18x49)
had gespeeld…
Paul Smit (2)
Hallo Paul, ben je daar nog?

>>
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Nicole wist dat er een combinatie in
moest zitten, maar nam de verkeerde
met
(16-21) 27x16
(22-27)
31x22
(18x38) 43x32
(25-30)
34x25
(14-19) 25x23
(13-18)
29x20
(18x27) 20-14
en met
twee schijven achter was ze kansloos.

Nicole Schouten (0)

Nicole, nu de verborgen combinatie die
er in zat:
(25-30) 34x25
(14-19)
25x23
( 3- 9) 29x20
(18x38)
27x18
(13x44)
en wit kan de
schade nog beperken door:
31-27
(15x24)
43-39
(44x33)
32x43
Serf Klinkenberg (2)

Gerard van Mourik (2)
Max, Als je hier 30-24 speelt sta je
geweldig. Schijf op 24 en een halve
hek. Nooit bang zijn. Je moet op winst
spelen.
Bram van Bakel (0)

Max Doornbosch (0)
Na zijn laatste zet ( 3- 9) liep Bram
in een 3 om 4:
24-19 (13x35)
27-21 (16x27)
31x11 met vrije
doorloop naar dam.

Ad Vreeswijk (2)

Joop liet zich wegdrukken. Piet kwam drie schijven achter, maar maakte toch
remise. Koos bezweek onder druk. Jurrian heeft heel goed gespeeld, maar
verdwaalde in het eindspel.
Wim Winter
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DCIJ 2 – KENNEMERLAND 2
Ronde 11: 19 februari 2011. Uitslag 11- 9.

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

DCIJ 2
Paul Smit (1021)
Stella van Buuren (645)
Nicole Schouten (859)
Jurrian Fischer (744)
Max Doornbosch
Jacqueline Schouten (1057)
Berrie Bottelier (867)
Piet Kok (943)
Koos de Vries (1026)
Jan-Maarten Koorn (768)

-

Kennemerland 2
Jan Esselman (1031)
Pieter Schoonderbeek (980)
Carlo Koopman (971)
Frans Elzenga (950)
Peter Schipper (939)
Haye Berger (932)
Frank Hagebeek (814)
Ferdi Uilhoorn (814)
Joep Besteman (848)
Arie Haveman

100002222211 -

1
2
2
2
2
0
0
0
0
0
9

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

Een spannende streekderby met als laatste partij Koos die voor de punten van het
team ging.
Koos won door een briljant eindspel na
.. - ..
(22-28)
8- 3
(30-34)
39x19
(28-32)
3-26
(32-38)
26-48
(15-20) 19-13
(20-24)
13- 9
(24-29) 35-30
(29-33)
9- 4
(33-39) 48x34
(38-42)
en de pointe
4-15 en Joep
gaf op.
Grote klasse Koos.

Joep Besteman (0)

Frank Hagebeek (0)

Koos de Vries (2)

Berrie Bottelier (2)

Zetje Berrie!
37x26A
(17-21)
28x17
(24-30)
42x31
( 2- 7)
verloren.
A 36x27
(17-22)
37x26
(24-30)
42x31

(26-31)
26x17
(11x22)
35x24
(19x37)
en schijf 17 gaat
28x17
(11x31)
35x24
(19x37)
met schijfwinst.
>>
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Zetje uit het boekje
(15-20)
24x15
( 4-10) 15x 4
(14-19)
4x18
slag naar 45 en de rest is
duidelijk.

Jacqueline Schouten (2)

Peter Schipper (2)

Haye Berger (0)
Max speelde hier
45-40
dat is
natuurlijk geen zet Max. Je kan nooit
meer 48-43 en dan met 34-30 ruilen.
Driepootjes moet je opbouwen.

Max Doornbosch (0)
Stella zat te slapen en na
volgde natuurlijk
35 -30
44-40
(35x44) 28-22
33x22
(44x33) 38x16.

( 7 -12)
(24x35)
(17x28)

Stella van Buuren (0)

Carlo Koopman (2)

Pieter Schoonderbeek (2)
Na 17-12 is het remise. Maar Nicole
speelde (29-23) en na ( 2- 7) is het
natuurlijk uit.
Nicole Schouten (0)

>>
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Na
( 9-14)
volgde
33-29
(22x33) en 24-20.
Hallo Frans, wat maak je me nou? Dat
is de bedoeling niet. Ik verwacht
natuurlijk wel dat je de punten in
IJmuiden laat.

Jurrian Fischer (0)

Piet Kok reageerde handig op een
achtergebleven schijf en won.
Jan-Maarten won een schijf in de
opening en won daarna heel beheerst.
Frans Elzenga (2)
Wim Winter

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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IJMUIDEN MIST KANS
VOOR OPEN DOEL
Zaterdag 19 maart heeft DC IJmuiden een enorme kans laten liggen om net zoals
in 2010 de Noord-Hollandse beker te winnen. In de finale verloor IJmuiden door
geklungel met 5-3 van SNA, maar omdat IJmuiden zich wel eerder op de dag
geplaatst heeft voor de finale, mag het team meedoen met het landelijke
bekertoernooi.
Onze eerste taak van de dag was om kwalificatie voor het landelijke toernooi te
bewerkstelligen. Hiervoor moesten we winnen van DDV Diemen. Voor mijn gevoel
moeten we ieder jaar wel tegen dit team en lukt het tot nu toe ieder jaar om van ze
te winnen. Maar ieder jaar vraag ik mij weer af wanneer die dag komt dat het een
beetje tegenzit. Dat was dit jaar in ieder geval niet. Kees Pippel wist zijn
tegenstander het vuur na aan de schenen te leggen in een klassieke stand waar
de Coup Philippe een sleutelrol speelde. Jesse Bos won door middel van een
aanval. Aangezien Stijn Tuytel en Cees van der Vlis niet in gevaar kwamen, was
de plaatsing voor de finale en de landelijke wedstrijden een feit.
In de finale wachtte good-old SNA, met Richard Mooser, Mike Koopmanschap,
Ivo de Jong en Guido Verhagen. Aangezien zij afgelopen jaar in de ereklasse
gespeeld hebben, hadden wij aan een gelijkspel voldoende. Van tevoren had Ivo
aangegeven dat hij tegen iedereen goed kon dammen, behalve tegen Kees.
Uiteraard heeft de Karma haar eigen wegen. Ik mocht tegen Richard aantreden,
maar na twaalf zetten liep hij al in een eenvoudig zetje. Vanaf dat moment
geloofde eigenlijk iedereen er in dat DC IJmuiden wel even de beker zou winnen,
temeer daar Kees er snel in slaagde om een schijf van Ivo te winnen. Kortom, het
leek erop dat de bekerfinale binnen twee uur al beslist zou zijn. Echter, precies op
het moment dat Kees de mogelijkheid had de allesbeslissende zet uit te voeren,
liep hij in een combinatie die remise opleverde. Geen man overboord; we hadden
met twee partijen te gaan nog één punt nodig. Daarnaast had Cees ook een
voordelige positie tegen Guido verkregen. Maar Cees verspeelde eerst zijn
voordeel met een nutteloze terugruil en direct de zet hierop liet hij op klaarlichte
dag een schijf lopen. Ondanks deze gang van zaken waren we nog steeds goed
gepositioneerd om te winnen: Stijn had aan remise genoeg om de beker binnen te
halen. Maar ook Stijn deelde in de malaise en liep in het middenspel in een
eenvoudig zetje. Dit was net één blunder teveel om de beker te winnen.
Gelukkig krijgen we in mei nog de kans om te laten zien dat deze wedstrijd een
eenmalige uitschieter was. Mijn doel blijft (zoals ieder bekerjaar) om onze beste
prestatie te verbeteren (en die is de kwartfinale).
Jesse Bos
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DCIJ EENVOUDIG DOOR NAAR
TWEEDE RONDE KNDB-BEKER
Op zaterdag 14 mei vertrok een viertal DCIJ’ers richting Den Haag voor het
landelijke bekeravontuur. Voor DCIJ'ers is het bekertoernooi de ideale
gelegenheid om het tegen een (groot)meester op te nemen. Vroeger was de
KNDB-beker een alles-of-niets strijd. Meestal eindigde het avontuur voor DCIJ op
het moment dat het een ereklasseteam of een sterke hoofdklasser lootte.
De nieuwe opzet van de KNDB-beker breekt echter met de knock-out formule.
Met een versneld tempo van 30 minuten per partij plus 20 seconden per zet wordt
er in poules van vier teams om de bovenste twee plaatsen gestreden. In de
volgende rondes treffen de geplaatsten elkaar vervolgens weer in een soortgelijke
poule. In de eerste ronde was DCIJ ingedeeld met het onbekende LDV Loenen,
ereklasser Van Stigt Thans en hoofdklasser PWG 's-Gravenpolder. De
verwachting was dat DCIJ met PWG zou strijden om de tweede plaats.
In de eerste ronde bleek LDV Loenen een bescheiden provincieteam te zijn en al
snel mocht DCIJ de punten in ontvangst nemen. De tegenstander van Kees
Pippel stond een 3-om-2 toe en de tegenstander van Cees van der Vlis maakte
het helemaal bont door bij een "ruil" pardoes drie schijven weg te geven. Jesse
Bos had al een superieure stand opgebouwd, toen zijn tegenstander een
eenvoudige hielslag over het hoofd zag. Alleen Martin van Dijk moest veel geduld
opbrengen. Nadat hij een doorbraak ten koste van een schijf nam, vond zijn
tegenstander niet de sterkste zetten en werd de eindstand 8-0 in het voordeel van
DCIJ.
1e ronde
1.
2.
3.
4.

LDV Loenen
G. van Schaick jr (760)
Ben van der Linden (946)
Bart Jagt (846)
Arie Roos (846)

-

IJmuiden
Jesse Bos (1270)
Kees Pippel (1333)
Martin van Dijk (1240)
Cees van der Vlis (1113)

0
0
0
0
0

-

2
2
2
2
8

PWG 's-Gravenpolder verloor nipt van Van Stigt Thans (dat niet zijn sterkste team
had opgesteld), waardoor DCIJ aan een overwinning tegen PWG genoeg had om
zich voor de tweede ronde te plaatsen. Kees Pippel had al snel een schijf meer en
won gedecideerd. Helaas zag Cees van der Vlis in een voor zijn tegenstander
dubieuze stand een eenvoudige doorbraak over het hoofd, waardoor de stand
weer gelijk was. Martin van Dijk nam in de opening een Springer-doorstoot, maar
wist niet goed hoe hij deze opening moest spelen en nam daardoor een lelijke
afwikkeling.
>>
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Wonder boven wonder kreeg hij nog een gelijkwaardige stand op het bord en wist
hij in het late middenspel zijn tegenstander zo onder druk te zetten, dat hij een
verrassende, maar eenvoudige combinatie kon uitvoeren. Jesse Bos had zijn
tegenstander op dat moment al op fraaie wijze vast laten lopen en rondde zijn
partij in stijl af. Door dit resultaat plaatste DCIJ zich voor de volgende ronde.
2e ronde
1.
2.
3.
4.

PWG s-Gravenpolder
Jos de Wild (1078)
Cor Boot (979)
Johnny de Leeuw (1331)
Aart Walraven (1236)

-

IJmuiden
Jesse Bos (1270)
Kees Pippel (1333)
Martin van Dijk (1240)
Cees van der Vlis (1113)

0
0
0
2
2

-

2
2
2
0
6

Omdat Van Stigt Thans ook zijn tweede wedstrijd wist te winnen, werd er in de
laatste ronde alleen om de eer gespeeld. Jesse Bos leek een goede stand te
hebben, maar werd in zijn jacht op de winst nog verrast. Toen Kees Pippel ook
verloor, was de strijd gestreden. Cees van der Vlis mocht namelijk al blij zijn met
een remise, toen zijn tegenstander in een stand die helemaal uit was Cees nog
liet glippen. Cees offerde echter om onduidelijke redenen zijn dam en verloor
alsnog. Martin van Dijk had een kansrijk ogende Ghestem-doorstoot op het bord
gebracht, maar zijn tegenstander wist nog een gaatje naar remise te vinden.
Hierdoor verloor DCIJ de laatste wedstrijd met grote cijfers.
3e ronde
1.
2.
3.
4.

IJmuiden
Jesse Bos (1270)
Kees Pippel (1333)
Martin van Dijk (1240)
Cees van der Vlis (1113)

-

Van Stigt Thans
Peter van der Stap (1325)
Ton Burgerhout (1271)
Edwin de Jager (1161)
Edwin Torn (1154)

0
0
1
0
1

-

2
2
1
2
7

De eindstand van de poule was als volgt (bron: Toernooibase):
Eerste ronde Beker KNDB 2011
1. Van Stigt Thans
2. IJmuiden
3. PWG s-Gravenpolder
4. LDV Loenen

1
1
3
1

2 3 4 Pu
7 5 7 6
6 8 4
2
7 2
0 1
0

Bordp.
19 5
15 9
12 - 12
2 - 22

De tweede ronde van de KNDB beker vindt plaats in Huissen. DCIJ moet het
opnemen tegen Witte van Moort, DEZ Hardinxveld-Giessendam en Ons
Genoegen Utrecht en kan zich viaeen 1e of 2e plek plaatsen voor de finale.
Martin van Dijk
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AGENDA
vr 27 mei
zo 29 mei
za
4 juni
za 11 juni

2011
2011
2011
2011

za 18 juni

2011

zo 26 juni
za 16 t/m zo 23 Juli
zo 31 juli
vr 5 t/m 13 augustus
vr 19 augustus
zo 28 augustus
za 17 september
zo 25 september
za
1 oktober
za 15 oktober
za 29 oktober
zo 30 oktober
za 12 november
za 26 november
zo 27 november
za 10 december
zo 11 december
vr 30 december
za 14 januari
za 28 januari
za 11 februari
za 25 februari
za 10 maart
vr
6 april
vr 25 mei

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Algemene ledenvergadering Damclub IJmuiden
Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’
Tweede ronde KNDB-Beker te Huissen
Finale KNDB-Beker te Huissen
NK sneldammen (Max Doornbosch (pupil), Rick Hartman (aspirant), Feroz
Amirkhan (junior), Jan-Maarten Koorn (senior C) en Martin van Dijk (senior A))
Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’
Zomertoernooi Heerhugowaard
Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’
Brunssum open 2011 (Open NK 2011)
Kerst de Jongtoernooi (Opening damseizoen DCIJ)
Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’
e
1 ronde Nationale competitie
Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’
e
2 ronde Nationale competitie
e
3 ronde Nationale competitie
e
4 ronde Nationale competitie
Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’
e
5 ronde Nationale competitie
e
6 ronde Nationale competitie
Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’
e
7 ronde Nationale competitie
Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’
OUDEJAARSTOERNOOI DCIJ
e
8 ronde Nationale competitie
e
9 ronde Nationale competitie
e
10 ronde Nationale competitie
e
11 ronde Nationale competitie
Nationale Competitie promotie/degradatie
Paasdamschaaktoernooi 2012
Algemene ledenvergadering Damclub IJmuiden

Het verschijnen van de volgende IJ’dammer is 22 oktober 2011.
Kopij kunt u inleveren bij tot en met vrijdag 8 oktober (liefst eerder) bij:
Jack van Buuren
Stuur deze naar:

ijdammer@damclubijmuiden.nl
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