
 

 

27e jaargang nr. 5 - december ’11 



 

 
 

 



-1- 

 
 
 

27E JAARGANG NR. 5 OFFICIEEL ORGAAN 

DECEMBER ’11 DAMCLUB IJMUIDEN 

 OPGERICHT 15 FEBRUARI 1925 

 www.damclubijmuiden.nl 

 
  

  
  

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR: 
  

VOORZITTER: W. Winter 
Wijnand Nuijenstraat 83 1061 WB  Amsterdam 
voorzitter@damclubijmuiden.nl  06-26712793 

  
SECRETARIS: M. van Dijk PENNINGMEESTER: J.M.P. Schouten 
Blaasbalgstraat 66 1544 CX  Zaandijk Middenweg 24 2023 MD  Haarlem 
secretaris@damclubijmuiden.nl  075-6216588 penningmeester@damclubi   023-5263916 
  
JEUGDLEIDER: S. Tuytel REDACTIE IJ’DAMMER J.H. van Buuren 
Caninefatenstraat 54 2025 CD  Haarlem Sliedrechter Aak 1 1991 XH  Velserbroek 
jeugdleider@damclubijmuiden.nl  023-5275122 ijdammer@damclubijmuiden.nl  023-5390518 
  
  

  
  
  
VRIJDAGS CLUBAVOND  AANVANG: senioren 19:30 uur jeugd 19:00 uur 
Gebouw  ‘Jan Ligthart’  
Eksterlaan 8 1971 KS  IJmuiden ROKEN IS NIET TOEGESTAAN! 
  
COMPETITIE LEIDER: C.L. Pippel VOICEMAIL CLUBGEBOUW:  0255-510274 
onderlinge@damclubijmuiden.nl   
  
  

  
CONTRIBUTIE  
       2011/2012: Senioren: € 110,-  Aspiranten: € 35,- 
 Senioren 65+: € 80,-  Pupillen: € 25,- 
 Eerste jaar senioren: € 80,-  Schooldammers: € 22,- 
 Studenten: € 80,-  Donateurs: € 25,- 
 Junioren: € 60,-   
    
ABONNEMENT IJ’DAMMER:  € 12,-  Leden en donateurs: gratis 
  

BANKREKENING:   38.36.52.839, t.n.v. Damclub IJmuiden te IJmuiden 
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INHOUD 
 

1 Bestuur 19 Een rustig klassiekje Stijn T. 
2 Inhoud 23 Uit de onderlinge  Jan A. 
2 De Damnotatie uitgelegd 30 Tussenstand Onderlinge  Kees P. 
3 Van de voorzitter 31 Tavira Open 2011  Wim W. 
5 Leo Binkhorst 36 De clubcompetitie van Jesse Jesse B. 

 DCIJ-er van de maand 42 Uit de plakboeken... Opl. Jan A. 
7 Uit de plakboeken van Dukel Jan A. 43 R 2 DCIJ 1 -SNA 1  Wim W. 

10 De Ark wint  45 R 3 PWG’s Gravenp.-DCIJ 1 Wim W. 
 scholentoernooi dammen Wim W. 47 Stand landelijke hoofdklasse B 

12 Een paar tips voor de jeugd  Jesse B. 48 R 3 WSDV 4 - DCIJ 2  Wim W. 
16 Tussenstand jeugd  Wim W. 51 Stand landelijke 2e klasse C  
17 Raymond Koopmanschap wint  52 Agenda 

 IJmuidens zondagstoernooi Wim W.   
 

 
 
 
 

Verschijnen van de volgende IJ’dammer is 27 januari. 

Graag op tijd uw kopij (IJdammer@damclubijmuiden.nl)! 

 
De Damnotatie uitgelegd 
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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 
 
Jammer dat ons eerste de laatste wedstrijd verloor.  Dan hadden we toch aardig 
veilig gestaan met acht punten. Ik had het spannender verwacht, maar toen we 
met 10- 0 achterstonden, geloofde ik er zelfs niet meer in. Het moet een beetje 
lopen, maar het liep niet. Positief vind ik dat Martin en Jesse veel winnen.  Jesse 
had altijd veel last van het remisevirus, maar nu wint hij zelfs van de sterke Jaap 
Riesenkamp. Harry is in de ziekenboeg terechtgekomen. Net met pensioen en hij 
begint kuren te vertonen. Volgens mij had je beter door kunnen blijven werken, 
Harry.  Ledigheid is des duivels oorkussen, Harry, je weet het. We krijgen nu twee 
sterke teams in januari en dat wordt lastig. Maar niet getreurd, het tweede is 
beginnen te winnen en de 11- 9 winst op Zenderstad was natuurlijk klasse. 
 
Waarom nou Max steeds aan bord 10 zit is me niet duidelijk. Max moet natuurlijk 
aan de hoge borden gaan spelen. De vuurdoop in het eerste heeft hij inmiddels 
gehad en meteen tegen grootmeester Autar. Daar valt natuurlijk weinig eer tegen 
te behalen. Rick heeft ook zijn eerste puntje binnen. Zo gaat het altijd. Kees 
Pippel herinnert me nog regelmatig aan de tijd met een jonge Bert van Domselaar 
en Ton de Haas en Wim Winter en elke wedstrijd hoopte men op een puntje van 
de drie spelers. Met z’n drieën dus. En ik bedoel echt geen punt per speler. 
  
Het oliebollentoernooi komt er weer aan. Op 30 december vindt het toernooi 
plaats. Gezelligheid ten top en de prijzen gaan naar de grootmeesters. En zo 
hoort het ook. Jammer dat Ineke moet werken dit jaar. Het oliebollentoernooi 
zonder Ineke kan eigenlijk niet. 
 
Lieke gaat binnenkort naar Minsk, de eer van Damclub IJmuiden hoog houden. 
Zijn we natuurlijk toch wel trots op. Jeugddammers van DCIJ die meespelen op 
wereldkampioenschappen en hoe oud is Lieke nou eenmaal? “Talent komt snel”,  
zei mijn oude vader altijd. En ze staat hoog op de lijst op de onderlinge. De 
kampioen van vorig jaar, Martijn, is ze inmiddels gepasseerd. Angela staat nu 
bovenaan. Kunnen we zo langzamerhand geen echt damesteam organiseren met 
Dana, Stella, Angela, Lieke, Samantha, de gezusters Schouten? En bij de nieuwe 
jeugd heb ik ook alweer heel wat meisjes rond zien struinen. 
 
Op de eerste zaterdag in januari beginnen de halve finales in Amstelveen. Ik ga 
me maar weer eens proberen te plaatsen voor het NK. Het moet toch een keer 
lukken…. En anders dien ik maar als kop van jut voor de grootmeesters. 
 
China is op een wat lager pitje terechtgekomen ondanks de enorm enthousiaste 
medewerking van de gemeente. De oorzaak ligt eigenlijk in China zelf. De 
communicatie gaat wat stroef. Maar misschien begint het zomaar morgen te lopen 
en gaat het alsnog door. Jesse is de contactman voor de Chinezen en voor de 
gemeente. >> 
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In januari weer het Van der Wiele jeugdtoernooi. In december was er geen tijd 
voor. Maar voor het zover is, ga ik eerst lekker een weekje duiken op Lanzarote. 
Tot in januari en allemaal een prettig uiteinde en goede feestdagen. 
 
 Wim Winter 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

Wassen €  1,50 
 

Dames: 

Knippen & drogen €  13 

Wassen €  1,50 

Haarmasker €  5 

Verven vanaf €  20 

High light €  18 

Föhnen €  13 

Permanent vanaf €  25 

Ontkroezen €  20 

Opsteken €  20 

Manicure €  10 

Wenkbrauw €  5 

Schoonheidsspecialist €  20 
 

Kinderen: 

Knippen t/m 11jr. €  8 
 

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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DCIJ-ER VAN DE MAAND 

 
Naam: Leo Binkhorst 
Geboren: zondag 13 januari 1935 
Woonplaats: IJmuiden 
 
Werk: Sihi pompen (Vacuümpompen en compressie-installaties) en 
 Beijnes (spoorwagens/trams/boten/assemblage van Volvo’s) 
 
Andere sporten/Hobby's: Lopen met honden door de duinen 
 
Lid van D.C.IJ. sinds: 1952 met onderbrekingen 
 
Hoe ben je met dammen in aanraking gekomen? ‘Moreel verplicht’ lid door 
 mijn oom B. Dukel 
  
Positieve punten van DCIJ:  Gezelligheid 
Wat zou er nog beter kunnen? Grotere opkomst onderlinge 
 
Wat vind je het leukst aan dammen? Schoonheid van het spel. Het avontuur 
 waarin mijn fantasie bijna altijd ingehaald wordt door de realiteit. 
 
Mooiste partij: Remise tegen P. Roozenburg, omdat  het liep zoals ik wilde 
 
Lastigste tegenstander: Ben ik voor mezelf 
  
Sterkste dampunt: Geen! 
Zwakste dampunt: Het vasthouden van de concentratie 
  
Favoriete tv-programma: Actualiteit, sport en muziek 
Favoriete film: One Flew Over the Cuckoo’s Nest 
Favoriete gerecht: Hollandse pot met uitvluchten naar Chinees en Italiaans 
  
Over welke speler van de club zou je in de volgende 
IJ’dammer wat meer te weten willen komen? Angela de Wit 
  
  
 Leo, bedankt voor dit interview! 
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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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UIT DE PLAKBOEKEN VAN DUKEL 
 
Isodore Weiss was van 1895 tot 1912 de sterkste speler van zijn tijd. Alle 
coryfeeën van het damspel waren unaniem van mening dat Weiss een geniale 
dammer was. In alle onderdelen van het spel onderscheidde de Fransman zich. 
Maar hij was bovenal een combinatiespeler. 
 
 
 
 
 
In het boek ‘Tactique et 
Stratégie’ van zijn hand 
gaat hij in op een aantal 
onderdelen van ons mooie 
spel. Daarbij ontbreekt 
natuurlijk niet het eindspel. 

 
Weiss werd wel ‘De Napoleon’ 

van het damspel genoemd. 
 
In de rubriek ‘Uit de onderlinge’ laat ik me uit over het erbarmelijke niveau van de 
kennis van het eindspel bij mij en een aantal clubgenoten. Vandaar dat u uit het 
damwerk van Weiss een aantal fragmenten voorgeschoteld krijgt die bij u de 
interesse in het eindspel moeten opwekken. 
 
Weiss speelde met wit tegen Grange. Grange 

 
Weiss 

1. 27-22 18x27 2. 29x18 12x23 
3. 32x  1 23x43 4. 34-29  

Wit dreigt nu met  44-39  enz. en belet 
tevens damhalen van zwart. 

4. ..  -  .. 19-23  Moet wel. 
5. 29x18 9-14  

Damhalen was opnieuw taboe en de 
tekstzet is verplicht. 

6. 44-39 43x34 7. 1-  6 wint. 
 

 >> 
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Voor alle opgaven geldt: wit speelt en wint. 
 

 1. Aanvankelijk was het eindspel de 
‘Achilleshiel’ van de Fransman. In een 
vriendschappelijke tweekamp tegen de 
Nederlandse kampioen in 1903 kwam dat 
pijnlijk aan het licht. 
 
In 1907 vond er opnieuw een tweekamp plaats 
tussen Weiss en De Haas. Bij die gelegenheid 
toonde Weiss dat hij zijn achterstand ten 
opzichte van De Haas, aangaande de kennis 
van het eindspel, had overbrugd.  
Vanuit het eerste diagram is een eenvoudige 
winst mogelijk. 

 
Diagram 1 

 

 
Diagram 2 

 

 
 2. Bijna alle oplossingen zijn gebaseerd op 
finesses. 
 
Bijna een eeuw lang hebben de Fransen daarop 
het spel afgestemd. Jarenlang bestond de top in 
Frankrijk uit vijf dammers die de dienst 
uitmaakten.  
 
Weiss, Molimard, Bonnard, Bizot en Fabre 
werden wel de vijf musketiers genoemd. Na hen 
werd de scepter overgenomen door 
Raichenbach en Ghestem. 
 
 

Hun spel was vooral strategisch. In dit probleem komt het neer op het vinden van 
de eerste zet. De rest is dan ‘Simple comme bonjour’. 
 
 3. De diagramstand herbergt opnieuw een 
leuke finesse. 
 
Ook nu weer geldt dat het vinden van de eerste 
zet het lastigst is. 
 
Als u werkelijk wat op wilt steken van het 
eindspel, is het raadzaam de standen op te 
zetten en daarna, zonder de schijven te 
beroeren, de oplossing te vinden. 

 
 Diagram 3 >> 
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 4. Even er tussendoor een opmerking. Ik ben 
geen uitgesproken liefhebber van het eindspel 
en zeker geen deskundige. Het gaat me te vaak 
boven de pet. 
 
Al de eindspelletjes zijn bij de echte kenners 
natuurlijk overbekend. Weiss publiceerde dit al 
meer dan 100 jaar geleden. Voor mij is het 
echter allemaal nieuw. 
 
Het hier getoonde eindspel is niet zo moeilijk op 
te lossen.   

 
Diagram 4 

 

 
Diagram 5 

 

 5. Weiss en velen van zijn tijdgenoten hielden 
zich ledig met het vervaardigen van dergelijke, 
op finesses gebaseerde problemen. 
 
Alleen de allergrootste van zijn tijd, Blankenaar, 
componeerde eindspelen die slechts enkele 
meesters konden oplossen.  
 
Misschien een mooie taak voor Kees Pippel om 
eens een dergelijk probleem te behandelen. 
Voor mij is dat te lastig... 
 

 6. Het laatste probleem herbergt opnieuw een 
verassende oplossing. Het is slechts drie zetten 
diep. 
 
Tot zover enkele eindspelletjes van Weiss. 
Veel succes bij het oplossen. 
 
Als u er werkelijk niet uitkomt, zijn de 
oplossingen elders in het clubblad te vinden.   
De opgaven zijn niet zo moeilijk en 
diepgravend. Maar bedenk wel dat het u al 
bekend is dat er iets in zit. 
 
Dat maakt het wel wat eenvoudiger. 
Succes met de oplossingen. 

 
Diagram 6 

 
 Jan Apeldoorn 
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DE ARK WINT 

SCHOLENTOERNOOI DAMMEN 
 

 
 
In een zeer spannende race tussen De  Beekvliet en De Ark, waar het ene 
moment Beekvliet bovenaan stond en het andere moment De Ark, trok uiteindelijk 
De Ark aan het langste eind. De scholen eindigden gelijk, maar de Ark had net 
twee weerstandspunten meer. Derde werd Vuurtoren-West. Bij de Ark speelt 
DCIJ-clubkampioen Martijn Vis, die dan ook algemeen topscorer werd met 15 
punten uit 8 wedstrijden. In totaal deden twaalf teams mee in de Burgerzaal van 
de gemeente Velsen. De beker werd uitgereikt door de sportwethouder Annette 
Baerveldt. De winnende scholenteams gaan verder in de provincie en (als ze zich 
plaatsen) landelijk voor de finale in het kampioenschap van Nederland. 
 

  
 >> 
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SCHOOLDAMTOERNOOI GEMEENTE VELSEN 2011 VOOR BASISSCHOLEN 
 

EINDSTAND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP WP P 

1. PCB De Ark 1 • 4 6 6 8 4   5 6 7     46 - 18 71 14 

2. De Beekvlietschool 4 • 5 7 7 5 5 4     6   43 - 21 69 14 

3. Vuurtoren West 2 3 • 6 3 6       6 6 8 40 - 24 65 10 

4. Klipper 1 2 1 2 •   5   8 6 5   8 37 - 27 66 10 

5. De Vliegende Hollander 2 0 1 5   • 4 4   4   7 8 33 - 31 64 9 

6. Het Anker 4 3 2 3 4 • 6   7 6     35 - 29 77 8 

7. De Vliegende Hollander 1   3     4 2 • 2 6 3 6 6 32 - 32 55 7 

8. Klipper 2 3 4   0     6 • 3 0 7 8 31 - 33 62 7 

9. Vuurtoren Oost 2     2 4 1 2 5 •   6 7 29 - 35 59 7 

10. PCB De Ark 2 1   2 3   2 5 8   • 3 6 30 - 34 60 6 

11. Klipper 3   2 2   1   2 1 2 5 • 5 20 - 44 60 4 

12. De Pleiadenschool     0 0 0   2 0 1 2 3 • 8 - 56 60 0 

 Gespeeld op 16 november 2011 
 

TOP TWINTIG TOPSCORERS 
 

Pl. Naam J/M School Groep W - P Gem. 

1. Martijn Vis J De Ark 1 7 8 - 15 1,88 

2. Eldon Beeren J De Beekvliet 8a 7 - 13 1,86 

3. Robin Tullner J De Beekvliet 8a 6 - 11 1,83 

4. Rick de Wolf J De Ark 1 7 8 - 14 1,75 

5. Yunus Piroglu J De Klipper 1 8 8 - 14 1,75 

6. David Riepma J Het Anker 6 8 - 13 1,63 

7. Sam Verseetege J De Beekvliet - 7 - 11 1,57 

8. Jorek Wessel J De Vliegende Hollander 2 - 7 - 11 1,57 

9. Jan Koudon J De Vuurtoren West 5 8 - 12 1,50 

10. Sverre Riepma J Het Anker 7 8 - 12 1,50 

11. Cihan Kat J De Vuurtoren West 5 8 - 11 1,38 

12. Lieke Vis M De Ark 2 5 8 - 10 1,25 

  Niek Minderhoud J De Vuurtoren West 5 8 - 10 1,25 

14. Wesley Luiting J De Vliegende Hollander 1 - 8 - 10 1,25 

  Joey Gebhardt J De Vliegende Hollander 1 - 8 - 10 1,25 

16. Natascha van den Oever M De Vliegende Hollander 2 - 7 - 8 1,14 

17. Dylan J De Vuurtoren Oost 5 8 - 9 1,13 

18. Marena van Klaveren M De Ark 2 6 8 - 9 1,13 

  Giovanni Roos J De Klipper 3 6 8 - 9 1,13 

20. Sjoerd van der Sel J De Ark 1 7 8 - 9 1,13 

 
 Wim Winter 
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EEN PAAR TIPS VOOR DE JEUGD 
 
Het lukt mij al een paar jaar nauwelijks om op vrijdag te kijken naar de 
ontwikkeling van onze jeugdleden. Wel zie ik wat er op zaterdag gebeurt, maar 
eerlijk gezegd stemt mij dat niet altijd vrolijk. Zo zie ik een heleboel jeugdleden in 
wel erg eenvoudige zetjes lopen. Ook zie ik positiefouten die écht niet gemaakt 
mogen worden. Die zetjes zijn gewoon een kwestie van discipline, motivatie en 
concentratie. Dus daar moeten de jeugdleden zelf (heel hard!) aan werken. 
 
Hier wil ik vier regels voor positiespel even herhalen. Ik zal dit doen aan de hand 
van partijen van jeugdspelers. De regels die ik wil laten zien zijn: 
 

1. Naar het centrum spelen 
2. Niet zomaar basisschijven opspelen 
3. Niet tegelijkertijd de velden 27 en 29 bezetten 
4. Actief en naar voren spelen 

 
Natuurlijk weet iedereen deze regels, maar er ligt kracht in herhaling. Ook weet 
iedereen dat deze regels uitzonderingen hebben, maar als je denkt een regel te 
mogen overtreden, mag je dit na de partij uitleggen. 
 

1. Naar het centrum spelen 
 
“Stoere, sterke en slimme jongens en meisjes spelen naar het midden van het 
bord” zeg ik steeds tegen de beginnende dammers. Dit is de eerste regel die ik wil 
noemen. Waarom dat zo is, laat Conall zien in zijn wedstrijd tegen R. Jahani. 
 
Conall heeft een mooie centrumstand 
opgebouwd en staat vier tempi voor. 
Een logische opbouw is het versterken 
van het centrum alvorens verder 
plannen te ontwikkelen. Maar Conall  

 

C. Sleutel 

 
R. Jahani 

speelt:  29. ..  -  .. 14-20? 
 
Hierdoor gaat een schijf nutteloos naar 
de kant. Vanaf dit moment verandert 
Conall zijn stand in elf zetten in een 
ruïne: 

 
 
 >> 
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Dus als je niet zo goed weet wat je 
moet doen: speel gewoon naar het 
centrum. 

C. Sleutel 

 
R. Jahani 

 
2. Niet zomaar basisschijven opspelen 

 
Regel twee kennen jullie ook allemaal: niet zomaar basisschijven opspelen. En 
hiermee bedoel ik de schijven 47, 48 en 49. Deze schijven zijn de verdedigers, 
zijn sterk in het eindspel en kunnen nog overal naartoe. De partij die Rick tegen H. 
van Dee speelde laat goed zien waarom het uitstellen van de keuze handig is. 
 

R. Hartman 

 
H. van Dee 

Rick heeft een uitstekende partij 
gespeeld en kan de stand richting goed 
klassiek sturen, maar hij schendt regel 
nummer 2: 
37. ..  -  .. 3-  9?  

Deze zet zou goed kunnen zijn als wit 
geen verweer heeft tegen coupe 
Philippe dreigingen. Maar dat geldt hier 
niet. 
38. 45-40 18-23 39. 42-37 21-26? 

Rick schendt ook regel nummer 1 en 
verliest later. 
 
Wat had Rick dan moeten doen? 
Wachten met de beslissing waar de 
kroonschijf heen gaat! 

37. ..  -  .. 18-23! 38. 45-40 En nu kan de kroonschijf ook nog de andere  
kant op! 38. ..  -  .. 3-8 39. 40-34 13-18 40. 42-37 8-12 
en wit moet een schijf offeren. 
 
Dus speel een basisschijf pas op als je hem echt direct gaat gebruiken. Anders 
kun je beter een andere zet doen. >> 
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3. Niet tegelijkertijd 27 en 29 bezetten 
 
De derde regel is dit jaar al een paar keer op verschrikkelijke wijze overtreden: 
niet tegelijkertijd 27 en 29 bezetten (voor zwart 22 en 24). Het overtreden van 
deze regel leidt tot hardhandige nederlagen. Berrie heeft dit aan den lijve 
ondervonden tegen Jozef Linssen. 
 

12. ..  -  .. 17-22?  B. Bottelier 

 
J. Linssen 

 

Door de zwakke binding tussen 22 en 
24 komt Berrie in de dodelijke 
kettingstelling van het volgende 
diagram en verliest kansloos. 

 
B. Bottelier 

 
J. Linssen 

 
En met een bord vol schijven mag 
Berrie opgeven. 

 
4. Actief en naar voren spelen 

 
De vierde en laatste regel die ik mee wil 
geven is om actief en naar voren te 
spelen. Dit is de basis voor de 
overwinning. Actief spel leidt tot de drie-
eenheid: tempi-centrum-winst. Max laat 
zien hoe het moet: 
 
Max heeft een mooie centrumstand en 
dwingt zwart nog meer naar de rand: 
 

H. Loots 

 
M. Doornbosch 

30. 29-23!  
 
En Max wint door een sterke aanval, 
zoals het volgende diagram laat zien. 

 >> 
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Kortom, ik hoop dat ik de tweede helft 
van het seizoen geen jeugdleden in 
kleuterzetjes meer zie lopen en dat de 
jeugdspelers hun partijen beter 
opbouwen. Dat houdt dus in dat 
iedereen in principe naar het centrum 
toespeelt, niet zomaar basisschuiven 
opspeelt, niet 27 en 29 (voor zwart 22 
en 24) tegelijkertijd bezet en actief en 
naar voren speelt. 

H. Loots 

 
M. Doornbosch 

 
 Jesse Bos 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
NICO VAN DER WIELE 
 
 
Aevum Kozijnen 
Conradweg 32 
2031 CM Haarlem 
 

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

T 023  576 25 67 
M 06 271 799 07 

 

 

Alle vertrouwen in kunststof bouwen 
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STAND JEUGD 
PER 16 DECEMBER 2011 

 

  
W - P Gem 

  
W - P Gem 

1. Max Doornbosch 29 - 50 1,72 25. Naut 6 - 6 1 

2. Martijn Vis 35 - 50 1,43 26. Dorus 8 - 6 0,75 

3. Angela de Wit 41 - 50 1,22 27. Lars Nienhuis 9 - 6 0,67 

4. Rick de Wolf 34 - 46 1,35  Samantha 9 - 6 0,67 

5. Lieke Vis 31 - 43 1,39 29. Lucas 6 - 5 0,83 

6. Jort Hazenberg 34 - 36 1,06 30. Mariana 8 - 5 0,63 

7. Lars van Eeuwijk   27 - 30 1,11 31. Sverre 2 - 4 2 

8. Rik  Stokvis 30 - 30 1 32. Giovanni 3 - 4 1,33 

9. Tycho van Zijl 20 - 16 0,80 33. Tessa 4 - 4 1 

10. Yunus 11 - 15 1,36 34. Chimene 10 - 4 0,40 

11. David 8 - 14 1,75 35. Kes 8 - 3 0,38 

12. Vince van der Wiele 10 - 13 1,30 36. Dylan 2 - 2 1 

13. Rick Hartman 11 - 12 1,09  Berrie Bottelier 2 - 2 1 

14. Sjoerd  14 - 12 0,86 38. Dana van der Wiele 3 - 2 0,67 

15. Luke 9 - 11 1,22 39. Stef de Wolf 5 - 2 0,40 

16. Felicia 10 - 11 1,10 40. Maarten 7 - 2 0,29 

17. Joey 7 - 9 1,29 41. Jim 2 - 1 0,50 

18. Sanne 10 - 9 0,90 42. Hamien 1 - 0 0 

19. Benthe van Zijl 26 - 8 0,31 43. Julian 2 - 0 0 

20. Glenn  4 - 7 1,75  Samira 2 - 0 0 

21. Stella van Buuren 5 - 7 1,40 45. Veysel 4 - 0 0 

22. Judy 9 - 7 0,78  Mitch 4 - 0 0 

23. Joshua 13 - 7 0,54  Murphy 4 - 0 0 

24. Jurrian Fischer 5 - 6 1,20       

 
 Wim Winter 
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RAYMOND KOOPMANSCHAP  WINT 

IJMUIDENS ZONDAGSTOERNOOI 
 
Het zogenaamde ‘Aevum Kozijnen / Van Der Wiele-jeugdtoernooi’ in IJmuiden 
wordt steeds populairder. Uit Texel, Purmerend, Heerhugowaard, Heemstede 
enz. stromen de kinderen op zondag toe naar het ‘Jan Ligthart-gebouw’ in 
IJmuiden, waar hevige strijd gevoerd wordt om de bekers. 
 

 
V.l.n.r.: Rianne Mensinga, Stella van Buuren, Rudi van Velzen, 

Corné Vlaming, Raymond Koopmanschap en Timo Kuipers 
 
Niet voor het eerst won Raymond Koopmanschap het toernooi, na in de laatste 
ronde totaal verloren te hebben gestaan tegen Max Doornbosch uit IJmuiden. 
Helaas liet Max Raymond glippen in tijdnood, maar zoals Max de laatste tijd 
speelt zal het niet lang meer duren of hij pakt de beker. 
 
Raymond eindigde gelijk met Timo Kuipers, maar won op weerstandspunten. 
Derde werd Stella van Buuren uit Velserbroek. Qua talent kan ze meedoen voor 
de beker, maar haar aandacht is meestal ergens anders. 
 
 
 >>
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Categorie A W + = - P   WP   SB 

1. Raymond Koopmanschap 7 5 2 0 12 64 108 

2. Timo Kuipers 7 5 2 0 12 59 98 

3. Stella van Buuren 7 5 1 1 11 60 85 

4. Mitchel Mensinga 7 5 1 1 11 58 81 

5. Dana van der Wiele 7 5 0 2 10 51 56 

6. Max Doornbosch 7 3 2 2 8 65 64 

7. Martijn Vis 7 4 0 3 8 54 44 

8. Raoul Bruens 7 4 0 3 8 53 44 

9. Vince van der Wiele 7 4 0 3 8 50 38 

 
In de B-groep was eigenlijk geen strijd. De in IJmuiden volstrekt onbekende Corné 
Vlaming uit Texel won met overmacht. Op de tweede plaats eindigde Rianne 
Mensinga uit de Heerhugowaard en derde werd Rudi van Velzen uit Haarlem, 
zoon uit een bekende damfamilie. 
 

Categorie B W + = - P   WP   SB 

1. Corné Vlaming 7 4 1 2 9 49 55 

2. Rianne Mensinga 7 4 1 2 9 44 53 

3. Rudi van Velzen 7 3 1 3 7 55 47 

4. Rinus Wesselman 7 3 1 3 7 54 43 

5. Maurits de Vries 7 3 0 4 6 57 38 

6. Danique Smids 7 3 0 4 6 53 36 

7. Giovanni van Rijnswou 7 3 0 4 6 50 28 

8. Rik Stokvis 7 3 0 4 6 48 34 

9. Hannes Eelman 7 3 0 4 6 38 16 

10. Jarne Kompier 7 3 0 4 6 37 22 

11. Tymo Smids 7 2 1 4 5 50 25 

12. Bo Thier 7 2 1 4 5 46 21 

13. Marino Kerk 7 2 0 5 4 41 8 

14. Lars van Eeuwijk 7 2 0 5 4 34 4 

15. Guus van Straten 7 2 0 5 4 30 4 

16. Semantha Mol 6 1 0 5 2 30 0 

17. Kevin Zoutman 6 0 0 6 0 28 0 

 
 Wim Winter 
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EEN RUSTIG KLASSIEKJE? 
 
Klassiek is een bekend speltype. Het is één van de eerste systemen die 
structureel werden toegepast in het damspel. Andere spelvormen zouden door 
‘revolutionairen’ worden geïntroduceerd. Klassiek was het speltype waar veel 
dammers zich in thuis voelden. Het maakte het damspel overzichtelijk, want de 
algemene structuren en de mogelijke wendingen waren bekend. 
 
Het is waarschijnlijk deze hang naar overzichtelijkheid en bekendheid die klassiek 
onder jeugdspelers populair maakt. Zodra een jonge speler zijn eerste schreden 
in het damspel heeft gezet en op zoek gaat naar houvast, wordt in klassiek vaak 
al snel een geliefde partner gevonden. Daar komt bij dat klassiek een enorme 
hoeveelheid combinaties en wendingen herbergt. Jeugdspelers leren snel en in 
een mum van tijd is hij of zij de Coup Philippe meester, de Coup Royal of de 
Haarlemmer naar dam. Meer dan in elk ander speltype biedt klassiek de 
mogelijkheid voor jonge spelers om na niet meer dan een paar partijtjes zélf een 
combinatie uit te halen. Klassiek geeft ze al snel het idee dat ze het spel 
beheersen en er anderen door kunnen verslaan. 
 
Het is pas wanneer een speler zich ook in andere spelsystemen verdiept en zijn of 
haar niveau groeit dat men constateert, dat klassiek niet tot de meest kansrijke 
spelsystemen behoort. Dat indien er tussen twee spelers een klein verschil is in 
speelniveau, het waarschijnlijker is dat dit verschil eerder tot uiting komt in een 
flankspelpartij dan in een klassiekje. Klassiek wordt om die reden vaak gemeden 
door de sterkste speler. Ten onrechte, want er is niemand die perfect klassiek 
speelt en niemand voor wie klassiek geen geheimen kent. 
 
Met de volgende fragmenten wil ik aantonen dat klassiek spelen meer vergt dan 
het bezitten van een verzameling aan bekende ideeën en wendingen. Klassiek is, 
net als flankspel, een spelsysteem waarin degene die het meeste weet en het 
meeste inzicht heeft zich de beste kansen kan verschaffen. Hoewel 
flankspelpartijen misschien vaker in beslissingen eindigen dan klassieke partijen, 
is het niet zo dat klassiek geen mogelijkheden voor de winst biedt. Er zijn oneindig 
veel mogelijkheden om in een klassieke partij voordeel dan wel winst te behalen. 
Het punt is dat deze mogelijkheden vaak over het hoofd gezien worden. 
  
De volgende drie partijen tonen aan dat met vaardigheden als tactisch inzicht en 
rekenvermogen je ook in klassiek het verschil kunt maken. In alle drie de partijen 
is het niveauverschil tussen beide spelers vrij klein. 
 
 
 
 >> 
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De eerste partij betreft de ontmoeting tussen Martijn van Gortel en Mark Deurloo 
op het Brunssumtoernooi van afgelopen jaar. Martijn had als één van de weinige 
spelers Ron Heusdens op remise gehouden en stond vijfde. Mark had evenveel 
punten en stond derde. Het was laatstgenoemde die op leerzame wijze 
spanningen creëerde en de winst naar zich toe trok. 
 
In deze stand heeft zwart een beetje 
een ongemakkelijke korte vleugel. Wit 
profiteert daar op een voortreffelijke 

 

Martijn van Gortel 

 
Mark Deurloo  

manier van: 27. 39-34!  
Misschien is dit analytisch gezien niet 
de beste zet, maar praktisch één van 
de meest kansrijke. Een antwoord met  
(20-25)  ligt nu voor de hand, al is het 
moeilijk voor zwart een plan te kiezen  

 

na  37-31. 27. ..  -  .. 17-21 
28. 37-31! De clou van wits  39-34  

wordt nu duidelijk: na een opstoot met  

 

27-22x22  dreigt 33-29 (24x33) 
38x18, terwijl de standaardtegenactie  

met (11-17) niet op gaat. Op het logisch  
ogende ( 7-12)  volgt  31-26 en zwart loopt vast. Het is moeilijk om te zeggen wat 
zwart het beste kan doen. 
De partij ging verder met 28. ..  -  .. 21-26? 29. 27-22!  
Wanneer zwart nu eerst met 18 slaat, blijft schijf 42 op zijn plaats en dreigt de 
één-om-twee met  33-29.  De enige zet die deze dreiging omzeilt, 24-29x29,  
leidt tot een zeer slechte stelling voor zwart na  30-24  en  40-34. Vandaar dat 

 

zwart ruilde met 29. ..  -  .. 26x37 30. 42x31 18x27 31. 31x22, met 
onderstaande stand. 
 
Het oogt alsof zwart, zeker nu het een 
voortzetting kan kiezen, niet minder 
staat. Het beschikt over enkele mooie 
formaties, terwijl wit met twee lompe 
blokken opgescheept zit. Toch is het wit 
die over de beste papieren beschikt en 
mogelijk zelfs al gewonnen staat. Met  
48-42  brengt hij een dreiging in het 
spel die enkel met  (24-29)  gepareerd 
kan worden. Wit blijft echter over het 
antwoord met  30-24  en  40-34  
beschikken. De inleidende zet  ( 3- 8)  
zou die ruil uitsluiten, ware het niet dat 
wit dan met  30-25! ( 9-14) 34-29x29 
alle touwtjes in handen krijgt. 

Martijn van Gortel 

 
Mark Deurloo 

 >> 
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Maar wit heeft met de afgelopen zetten op meer dan alleen  48-42  aangestuurd. 
In de diagramstand dreigt hij namelijk direct met  22-18!  en  28-23.  De enige 
zetten die deze dreiging afwenden zijn  (24-29)  en ( 1- 6).  De eerstgenoemde 
leidt tot overrompeling door de al eerder genoemde actie met  30-24  en op          ( 
1- 6) volgt sterk  36-31,  wat de opbouw met  (16-21)  en  (11-16)  verhindert. 
Misschien dat ( 1- 6)  toch de beste optie is voor zwart, maar echt prettig ziet het 
er niet uit.  
Zwart speelde 32. ..  -  .. 20-25 en werd na 33. 22-18! 23x12 
34. 28-23! 19x37 35. 30x  6 langzaam maar zeker tot overgave gedwongen. 

 
De volgende partij komt eveneens uit het afgelopen Brunssumtoernooi. De 
subtoppers Jasper Daems en Igor Chartoriyski troffen elkaar in de voorlaatste 
ronde. 
 
Wit heeft met ruilen vier tempi 
gewonnen en zwart moet oppassen dat 
hij niet onder de voet gelopen wordt. 
Aangewezen lijkt  (15-20),  om zo snel 
mogelijk veld  24  te bezetten. 

Jasper Daems 

 
Igor Chartoriyski 

Na (15-20) 43-39 (20-24) 
39-33 (17-21) is het moeilijk te  

zeggen wie beter staat. 
 
Zwart speelde 33. ..  -  .. 3-  8, 
vermoedelijk met het idee om op elk 
moment via  (17-22)  de klassieke 
structuur te kunnen verbreken. Het punt 
is alleen dat  (17-22)  na  43-39!  Niet 

 

echt prettig is voor zwart. Twee variantjes ter illustratie. 
43-39 (17-22) 28x17 (11x22) 31-26 (22x31) 36x27 ( 6-11) of? 
39-33 (11-17) 33-29!  en na  (17-22)  volgt  27-21 met vrije doorloop.  

Wanneer zwart na 43-39 (17-22) 28x17 (12x21) speelt, dan volgt 
48-42! (21-26) of? 42-37 (15-20) 30-25 (20-24) 34-30 en zwart 

krijgt op elke zet een (lichte) combinatie tegen. Hier komt bij dat na  43-39  ook  
(17-21)  onwenselijk is, vanwege het inprikken met  (27-22)!  Dan dreigt de 
afwikkeling  30-24x24  en na  (15-20)  39-33 zit zwart zowel met  22-18  als  33-29 
opgezadeld. 
 
Kort gezegd, de zet  ( 3- 8)  roept formaties in het leven die bij juist tegenspel van 
wit helemaal geen nut hebben. Dat maakt  ( 3- 8)  een verloren zet. Maar niet 
alleen dat: na enkele zetten kampen beide partijen met een gebrek aan 
speelvrijheid. Zwart kan na  ( 3- 8)  minder makkelijk  (17-21)  spelen, omdat er 
een fatsoenlijk tempo gemaakt moet worden. Het zijn deze twee bezwaren aan       
( 3- 8)  die de zwarte stand parten gaan spelen. 
34. 43-39! 15-20 35. 39-33 >> 
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Zwart is nu te laat om veld 24 bezetten; 
na  (20-24)  volgt  48-42!  Op wat voor 
manier zwart dan ook van zijn mooie, 
door  ( 3- 8)  in het leven geroepen 
formaties gebruik maakt, alles leidt tot 
verlies. Op  (17-22x22)  volgt 31-26x26 
en de dreiging  27-22  en  33-29  is 
fataal. Na  (17-22x21)  prikt wit met    
27-22x22  en is er wederom geen 
verweer tegen  33-29.  In  (17-21)  lijkt 
zwart een goed alternatief te hebben, 
maar na  31-26!  komt zwarts 
tempogebrek goed in beeld. Met 8 nog 
op 3 had  (17-21)  wél gekund, omdat 
na  31-26  ( 3- 8)  volgt. Nu is zwart  

 

Jasper Daems 

  
Igor Chartoriyski 

gedwongen  31-26  met  (12-17)  te beantwoorden, wat na  36-31  een op zijn 
minst problematische stand oplevert voor zwart. Zwarts probleem doet me 
denken aan de woorden van Tjalling Goedemoed; “Klassiek is een tempospel.” 
 
In de diagramstand zou direct ruilen met  (17-22)  ook tot problemen leiden. Na 
(17-22x22)  31-26x27  mag zwart geen  (20-24)  spelen vanwege  48-42,  terwijl 
na  ( 6-11)  33-29! de schijfjes eveneens direct kunnen worden opgeborgen. Na  
(17-22x21)  volgt  31-26!  Zwart moet nu schijf 20 opspelen en krijgt vervolgens 
na het slaan  48-42  of  33-29  om de oren. 
 
Zwart moest daarom maar in 35. ..  -  .. 17-21 berusten. Hierna 
maakte de witspeler optimaal gebruik van zwarts zettenvolgorde. Niet door      
31-26 te spelen, want dan kan zwart via (20-24) de stand neutraliseren, maar via 

   
36. 27-22! 22x11 37. 6x17 Dé zet in die stand. Tegen de achterloop met   

33-29  en de dreiging  22-18  is slechts één kruid gewassen. 36. ..  -  .. 11-17 
37. 22x11 6x17 en na 38. ..  -  ..  33-29! werd zwart snel weggedrukt. 

 
In zijn totaliteit een fraai staaltje klassiek van de reus uit Duitsland. 
 
 
 Stijn Tuytel 
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UIT DE ONDERLINGE 
 

Af en toe merk ik bij Stella de hand van 
papa Van Buuren. Wat te denken van  

 

Piet Kok 

 
Stella van Buuren 

het witte vervolg? 40. 47-41 Zo’n  
zet maakt me blij. Op (31-36)  komt 

 

28-23 (38x38) en 23x 1.  
Wit dreigt tevens met  41-36  enz. 
 

Piet heeft, zij het niet zo eenvoudig, 
een manier om aan verlies te 

 

ontkomen. (19-23) 28x19 (13x24) 
30x19 (20-24) 19x30 (31-36) 
30-24 en (36x38). Piet zag de  

ontsnapping niet en speelde: 
40. ..  -  .. 13-18 41. 34-29  

Natuurlijk niet  41-36  wegens  (18-23) 

 

enz. Maar de tekstzet is ijzersterk. Zwart moet offeren. 41. ..  -  .. 19-24 
42. 30x19 9-13 Nu kan Stella op meerdere manieren winnen. Zij koos voor: 
43. 29-24 20x29 44. 28-23 13x24 45. 23x  1 31-36 46. 1x40 36x38 
47. 40-18 en Piet gaf op. Heel indrukwekkend allemaal. 

 

Soms speel je een partij waarover je na afloop tevreden bent. Maar als ik mijn 
machientje op de partij loslaat is de grootste pret alweer verdwenen. 

 
Jan-Maarten Koorn 

 
Jan Apeldoorn 

 

Jan Maarten had als laatste zet  ( 8-12) 
gespeeld. Wit kan nu groot, zo niet 
winnend, voordeel verkrijgen met: 

32-27 (21x23) 34-30 (23x32) 
en 30x 6. Later, na nog spannend spel,  
werd het remise. 

 

Koos de Vries 

 
 Berrie Bottelier >> 

 
Ik stel voor dat ieder lid van DCIJ 
verplicht is het eindspelboek van Moser 
aan te schaffen. 
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En doornemen natuurlijk. Daarna moeten er onder leiding van Kees Pippel zo’n 
vijftig lessen worden gegeven. 
 
Wat een ellende allemaal. Zwart aan zet speelt: 45. ..  -  .. 18-22 
46. 36-31 22x33 47. 32-27 17-22 48. 27x18 13x22 49. 48-42  

En zwart wint zal de conclusie van een analist zijn.  
Zwart kan snel winnen door: (19-24) 30x19 (  9-14) 19x10 en (15x  4) 
Maar ook na de tekstzet blijft zwart gewonnen staan.  49. ..  -  .. 9-13 
50. 31-26 22-27 51. 42-37 13-18 52. 37-31 27x36 53. 26-21  

Eigenlijk had Berrie,indien hij over enige kennis van het eindspel beschikt, op 
 

moeten geven. 53.   ..  -  .. 36-41 54. 21-16 41-47 (41-46)  wint ook. 
55. 16-11 33-38 Direct winnend is (19-24) 30x19 (47-41) 

11-  6 (41x14) 6-  1 en (14-20)  uit.  
Zwart blijft echter gewonnen staan. 
 
56. 11-  7 47-41*   

Koos de Vries 

 
Berrie Bottelier 

Het lijkt op het spel van de kat die 
voordat hij de kop van de muis eraf bijt 
eerst nog wat wil spelen.  *Na  (18-22)  
is het pardoes uit. Op 

 

30-24 (19x30) 25x34 (38-43) 
34-30 (43-48) 30-25 (48-34) 
7-  1 (34-45)   

* 7-  1 (19-23) enz. 
 

 

57. 7-  1 18-22 58. 30-24 19x30 
59. 25x34 38-42 60. 34-30 42-47 
61. 1-34     

Het doet er niet toe wat wit speelt, hij 
 

verliest toch. 61. ..  -  .. 22-27 
62. 34-48 41-14 63. 48-26  

Zwart kan het uitmaken middels (14-19) 30-25 (47-24). Indien  26-17 of 12  
komt  (19-28)  of  (19-23)  en op  26-  3  is het na  (19- 8)  enz. uit. 
Op  26-48  (27-31)  48x26  en  (19x37) 
63. ..  -  .. 27-32 64. 26-48 32-38 65. 30-24 Wat heeft het voor zin om  

een gewonnen eindspel uit te pluizen. Opnieuw kan zwart snel winnen door: 
..  -  .. (14-25) 48-26 (47-42) 26x48 (38-43) 48x39 en (25x43). 

Maar nog even en u begrijpt waarom. 65. ..  -  .. 47-41 66. 48-25 14-  3 
67. 25-34 38-42 Ongelooflijk. Pippel grijp in! (  3-20) 34-29 (41-47) 
29x42 en (20x29) wint simpel. 68. 34-48  REMISE. 

      
 
Het is natuurlijk niet allemaal kommer en kwel in de onderlinge. Een lichtpunt, 
geen lichtpuntje, is Max. 
 >> 
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47. 44-40 Jan-Maarten staat verloren. Jan-Maarten Koorn 

 
Max Doornbosch 

Ook  35-30 (24x35) 
38-33 (23-29)   en 34x21 kwam 

in aanmerking. 
Hij raakte in paniek. Met (25-30) 

34x25 (23-29) 40-34 (29x40) 
en 35x44 is er evenmin iets te bereiken. 
47. ..  -  .. 16-21 48. 27x  7 17-21 
49. 26x17 18-22  

Max schrikt daar niet van en 
koelbloedig maakt hij de klus af. 
50. 7-  1 22x42 51. 1x47 24-30 
52. 35x24 19x39 53. 40-34 39x30 
54. 47-29  Uit! 

 
De enige manier om Willem van de clubtitel af te houden is een frequent bezoek 
van de eerste tiental spelers aan de onderlinge. 
 

Piet Kok 

 
Wim Winter 

 

Op imponerende wijze speelt hij Piet 
van het bord. 
31. 35-30 24x35 32. 34-30 35x24 
33. 33-28 24x31 34. 28-23 18x29 
35. 39-33 29x38 36. 43x32 27x38 
37. 36x  9     

Piet reikte hem gelijk de hand. Erg 
indrukwekkend allemaal. 
 

Stella van Buuren 

 
Rick Hartman 

 
 >> 

Ik weet ook wel dat ik als samensteller 
van deze rubriek kwetsbaar ben. Ik 
hoor ze het al zeggen; “We pakken 
hem wel terug. Hij heeft altijd wat te 
zeuren”. 
 
Rick en Stella zijn twee talenten die in 
de toekomst de DCIJ-kleuren (geel en 
blauw) op hoog niveau moeten 
vertegenwoordigen. 
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Dat er nog wel wat te leren valt toont het spel vanuit de diagramstand. Rick aan  
zet speelde: 12. 37-31 De opening is er natuurlijk niet voor om wat te  
schuiven tot het middenspel. Met de tekstzet was het gelijk kassa voor Stella. 
12. ..  -  .. 19-24  

 
Vince van der Wiele en Jurrian Fischer hebben al een zak vol damdiploma’s. 
Combinaties, zetjes in de openingen en vele finesses zijn onder hun ogen 
gekomen. 
  
Dit wetend ben ik teleurgesteld in de volgende opening: 

1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 16-21 4.   39-33??? 
Zie diagram  

Vince van der Wiele 

 
Jurrian Fischer 

 

4. ..  -  .. 21-27 5. 31x22 19-23 
6. 29x18 12x32 7. 38x27 17x30 
8. 35x24 20x29 Hallo boys, dit kan 

natuurlijk niet. Hiermee bewijzen jullie 
jezelf en de jeugdtrainers een slechte 
dienst. Nog erger is dat eerst na 50 
onzinnige zetten pas de beslissing viel. 

 
Leo Binkhorst 

 
Vince van der Wiele 

 

In de diagramstand vervolgde wit met: 
37. 34-30 17-21 (20-25) was  

verplicht. 38. 30x19 13x24 
39. 39-34? In plaats van de tekstzet  

had Vince winnend uit kunnen halen 

 

door: 35-30 (24x35) 
29-24 (20x27) en 31x 2.  

Jammer. Volgende keer beter, Vince. 
 
Ik heb veel ontzag voor de damkwaliteiten van onze voorzitter. Maar dat wil niet 
zeggen dat ik de strijd uit de weg ga. In de volgende diagramstand dacht ik lang 
na over een lokzet, maar zag daar vanaf. 
 
 
 
 
 >> 
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..  -  .. (11-17) 38-32 en nu  Jan Apeldoorn 

 
Wim Winter 

 

toeslaan met: ..  -  .. (23-29) 
34x21 (13-19) 27x18 (16x49) 

met na 18-13 (19x  8) 
40-35 (49x40) en 35x44 gelijk  

spel. Hoewel wit wel in de overblijvende 
stand voordeel heeft. 
 
Willem gooide nog wat zout in de wond 
door op te merken dat hij er totaal niets 
van gezien heeft. 
 
De noodkreet die eerder werd geuit: 
Eindspel, endspel is evenzeer aan mijn 
adres gericht. 

 
Jan Apeldoorn 

 
Wim Winter 

 

In deze pot-remisestand moet er 
gewoon vervolgd worden met  (27-31) 
en er is voor wit geen eer meer aan te 
behalen. Maar nee hoor! Ik zag een 
andere remisevoering. 
56. ..  -  .. 19-24 57. 30x  8 27-32 
58. 8-  3 32-38 Nu pas kwam ik er  

achter dat het na 3-20 (38-43) 
20-38 (43x32) 2-24 (32-37) 

en  24-47  precies uit is. 
Oen, vier uur ingespannen dammen 
wordt in enkele seconden teniet 
gedaan. Lekker. 

 
Nicole Schouten 

 
Dana van der Wiele 

Het deed weldadig aan om te zien hoe 
geconcentreerd Dana die avond 
speelde tegen Nicole. 
 
Nicole moest al snel in schijfverlies  

 

berusten. 15. ..  -  .. 21-27 
16. 32x21 16x27 17. 38-32 27x29 
18. 34x25 22x33 19. 39x28  

Daarna ging het crescendo met de 
jongste Van der Wiele. Tot ver in de 
partij kreeg de altijd volhardende Nicole 
alsnog een kans de partij te doen 
kantelen. 
 >> 
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Het gaat om deze stand.  
Tot in den treuren waarschuwen de 
jeugdtrainers dat bij het achterlopen 
van een schijf extra voorzichtigheid is  

 

Nicole Schouten 

 
Dana van der Wiele. 

 

geboden. 40. 34-30 Zwart 
kreeg nu de kans waar de hele tijd op 
gehoopt werd. Maar Nicole zag het niet.  
Nu kan (13-18) 30x19 (18-23) 

29x18 (  8-13) 18x  9 ( 3x45). 
 
In een ietwat slordig gespeelde opening 
was Vince een houtje achter gekomen. 

 
Vince van der Wiele 

 
Jurrian Fischer 

 

Maar toen Jurrian 14. 39-33  
speelde kon Vince de stand weer 
gelijktrekken. 
14. ..  -  .. 24-29 15. 33x24 14-19 
16. 23x14 10x39 17. 43x34 17-21 
18. 26x17 12x43 19. 49x38  

Na wederzijds zwakke opbouwzetten 
kon zwart later nog winnen.   
 

Joop Wind 

 
Koos de Vries 

In deze geladen stelling gooit Koop 
(sinds kort weet ik dat Koos eigenlijk 
Koop heet, vandaar. Waarschijnlijk was 
Koos een koosnaam) nog maar een 
schepje kolen op het vuur met: 
34. 26-21 19-23 35. 43-38 13-19 

Met  (14-19) 25x14 (19x10) 
beschikt zwart nog over een adequate 
verdediging. 
36. 22x13 19x  8 37. 39-33 14-19 
38. 25x14 19x10 39. 33-28 15-20 
40. 28x30 20-25 41. 49-43 25x34 42. 44-39 en de basis was gelegd  

voor een eenvoudige en snelle winst. 
 
 
 
 >> 
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Na een opening waarvan ik niets 
begrijp (een theoretische dus), gaan de 

 

 
Wim Winter 

 
Martin van Dijk 

registers open. 17. ..  -  .. 4-10 
18. 33-28 21-26 19. 28x19  

Het beste voor Willem is gelijk maar 
(18-22)  spelen. Maar wie weleens 
tegen de voorzitter gespeeld heeft, 
weet dat hij altijd complicaties zoekt. 
Waarschijnlijk om de theoretische 
varianten te ontlopen. 
19. ..  -  .. 9-14 20. 38-33 14x23 
21. 33-28     

Nu helpt (  3-  9) 28x19 (18-22) 
27x18 en (12x14) niet wegens het 

fraaie vervolg met: 34-30 (25x23) 
32-27 (20x29) 27-21 (16x27) 
39-33 (29x38) en 43x 1. 

22. 28x19 17-22 23. 41-36 22x31 24. 36x27 11-17 25. 42-38  
Wat een prachtzet! Hiermee wordt de aanval tot staan gebracht, maar tevens 
brengt Martin een aantal dreigingen in de stand. Op  (17-22)  plakt wit met  19-14 

 

enz. Op (17-21) 39-33 (03-09) 27-22 (18x27) 29-23 (20x18) 
43-39 (13x24) 37-31 (26x28) en 33x 4.   

25. ..  -  .. 3-  9 26. 29-23 20x29 Op  (18x29)  komt 24x33 (13x24) 
37-31 (26x28) en 33x11. 27. 32-28 13x24 28. 28-22 17x19 

29. 34x05 Willem gaf op. Erg indrukwekkend allemaal. 
 

Berrie Bottelier 

 
Stella van Buuren 

Ten overvloede dient gezegd te worden 
dat de opening de nodige aandacht 
behoeft. Voordat een bepaalde opening 
gespeeld wordt, moet men kennis 
nemen van de gevaren en kansen. Zo 
maar voor de vuist weg spelen, hoe 
scherp het ook lijkt, is onverantwoord.   
 
Berrie speelde: 8. ..  -  .. 21-27 

9. 32x21 16x27 10. 30-25  
Stella heeft geen notie van de kansen 
die ze heeft. Veel beter is  37-32  met 
een eenvoudige schijfwinst want (11-16) 

32x21 (16x27) 30-24 (19x30) 

35x24 (20x29) 33x24 (22x33) 31x11 (  6x17) en 38x29. 
 
 
 
 Jan Apeldoorn 
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TUSSENSTAND ONDERLINGE 

SEIZOEN 2011/2012 
Stand per 16 december 2011 

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

1. A Wim Winter 1204 1400 11 8 1 2 17 77,3 1213 18610 
2. A Stella van Buuren 704 700 16 7 3 6 17 53,1 917 13460 
3. A Koos de Vries 1005 1100 13 4 4 5 12 46,2 911 13120 
4. A Casper Remeijer 1276 1600 6 5 1 0 11 91,7 1306 12000 
5. A Jan Apeldoorn 979 1100 12 3 6 3 12 50 914 11270 
6. A Berrie Bottelier 767 800 15 3 5 7 11 36,7 828 10820 
7. A Rick Hartman 779 800 14 3 4 7 10 35,7 853 10620 
8. B Martin van Dijk 1239 1500 5 4 1 0 9 90 1292 10400 
9. A Piet Kok 932 1000 11 5 2 4 12 54,5 942 10280 

10. A Kees Pippel 1327 1600 7 3 4 0 10 71,4 1125 9800 
11. B Paul Smit 1026 1200 8 5 1 2 11 68,8 1022 8910 
12. B Conall Sleutel 982 1100 7 2 5 0 9 64,3 1074 8700 
13. B Nicole Schouten 839 900 13 4 3 6 11 42,3 819 8400 
14. B Joop Wind 1135 1300 7 2 2 3 6 42,9 903 6170 
15. B Jan-Maarten Koorn 803 800 9 1 4 4 6 33,3 808 6060 
16. B Jacqueline Schouten 1070 1200 4 2 1 1 5 62,5 1056 5940 
17. B Dana van der Wiele 528 400 12 2 4 6 8 33,3 757 5910 
18. B Cees van der Vlis 1114 1300 5 2 3 0 7 70 995 5600 
19. A Harry van der Vossen 1064 1200 4 2 2 0 6 75 1030 5500 
20. C Jesse Bos 1273 1600 4 1 2 1 4 50 1073 4860 
21. C Vince van der Wiele 565 500 10 3 0 7 6 30 699 4210 
22. C Cees van der Steen 958 1100 5 2 0 3 4 40 847 4140 
23. C Leo Binkhorst 992 1100 7 2 0 5 4 28,6 771 3520 
24. B Marcel Doornbosch 830 900 2 1 1 0 3 75 1088 3400 
25. C Max Doornbosch 500 400 3 2 0 1 4 66,7 910 2670 
26. C Jurrian Fischer 698 700 4 2 0 2 4 50 824 1740 
27. C Bram van Bakel 937 1000 2 0 1 1 1 25 825 1230 
28. C Samantha Mol 400 200 3 0 0 3 0 0 467 160 
29. C Feroz Amirkhan 1197 1400 1 0 0 1 0 0 855 140 

             

 
 

Periodekamp. Groep A Groep B Groep C 
1e Periode Piet Kok Rick Hartman Marcel Doornbosch 
2e Periode Stella van Buuren Dana van der Wiele Max Doornbosch 
3e periode    
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TAVIRA OPEN 2011 
 
Tavira is absoluut het leukste toernooi wat ik ooit meegemaakt heb. Zon, zee en  
dammen en  Wein, Weib und Gesang. Geweldig, beetje dammen, duiken in de 
enorme golven, op het strand liggen. Russische dellen, het was er allemaal. En 
fantastisch eten. Tavira of Santa Lucia is de hoofdstad van de octopus. Er wordt 
daar veel octopus gevangen en het wordt tegen een redelijk bedrag in de 
restaurants op tafel gezet. Voor een liefhebber zoals ik: “heerlijk”. 
 
Het dammen ging niet zo goed, maar dat kwam omdat ik teveel afgeleid werd. De 
eerste partij moest ik tegen Cor Darwinkel, een alleraardigste man met een rating 
van ongeveer 700 punten, die mij vakkundig van het bord afschoof, toch in remise 
moest berusten en later geen punt meer haalde. Er valt weinig van te laten zien. 
 
Clemens Crucius, die ik in Brunssum nog een enorm pak slaag had gegeven, was 
in de tweede ronde mijn tegenstander. Hij was voorzichtig geworden. 
 
In deze stand dacht ik nog een eind te 
komen, vanwege de dreiging   17-11  
en  37-31,  maar ik was het offer       
(36-41)  vergeten. Clemens offerde op 
tijd en de remise was een feit. 
 
Bert Verton was  de volgende met een 
rating van onder de 1000, waar ik een 
pak slaag van kreeg. De hele partij 
verloren gestaan, maar dan toch nog 
remise maken. Het wordt iets om trots 
op te zijn. 
 

Clemens Crucius (1) 

 
Wim Winter (1) 

 

Wim Winter (1) 

 
Bert Verton (1) 

Bert neemt hier de prachtige 

 

combinatie 34-29 (23x34) 
40x20 (15x24) 25-20 (14x34) 
28-23 (19x39) 38-33 (39x28) 

met een 5-klapper naar 5. 
 
Leuk, maar als hij hem niet neemt, sta 
ik verloren. Dat maakte Frits Luteyn mij 
dezelfde avond wel even duidelijk. 
 
 
 >> 
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In de vierde ronde won ik eindelijk van Antoine Koster,  maar toen was ik al zover 
achterop geraakt in de ranglijst, dat het ook niet meer uitmaakte. Hij liet zich 
opsluiten en dat kwam niet goed. Niets om te laten zien. Diezelfde ochtend waren 
we trouwens nog wel even gaan duiken. Theo had speciaal voor mij een duiktrip 
georganiseerd.  Het verslag dat ik daarover voor ons duikblaadje heb geschreven 
wil ik u niet onthouden. Luistert  en huivert: 
 
Ik was laatst in Portugal om te dammen en te duiken en nog iets dat ik jullie ga 
onthouden, maar belofte maakte schuld, dus over dat duiken moet ik berichten. 
Jaou of zo iets is een 2-sters instructeur en ging het organiseren. “I can manage 
it”, zei hij somber, want de groep was natuurlijk veel te groot voor zijn zodiac. In 
totaal wilden er vier personen duiken en ongeveer tien wilden snorkelen. De vier 
duikers bestonden uit twee dames en een uit de kluiten gewassen meneer, die ik 
niet geheel vertrouwde. Praatte een beetje raar. De dames konden er niet veel 
van, dus het plan was dat ik met René, want zo heet ie, zou duiken. En Jaoa zou 
met de dames aan de gang gaan. Ik snapte niet veel van de organisatie, maar 
achteraf schaamde ik me dood. 
 
Vanaf het begin zei ik tegen Juoa, dat 
hij zich niet teveel druk om mij moest 
maken en zijn aandacht moest 
besteden aan de anderen (waaronder 
.....), maar Joua besteedde alleen maar 
aandacht aan mij. Iedereen, behalve 
buddy René en ik, werd op een steiger 
gezet en wij voeren weg. We voeren 
ergens de zee op en kwamen bij wat 
rotsen onder water. Ondertussen had ik 
wat met René zitten babbelen en kwam 
tot twee conclusies: ten eerste, de man 
is van lotje getikt en ten tweede, de 
man was twee keer in het zwembad op 
vijftig centimeter diep bezig geweest 
met perslucht en beide keren bijna 
verzopen. En daarbij de man was Henk 
Drost met ietsje meer spieren. Vroeger  

 

 
René 

had hij voor de gein auto's voorgetrokken of zoiets vertelde hij nog. En daar moest 
ik mee duiken. Kom ik terug in een kist uit Portugal, terwijl mijn echtgenote denkt 
dat ik in Limburg zit. Kan ik ook niet maken natuurlijk. Valt niet te verantwoorden. 
Dus ik begin maar heel voorzichtig captain Joao te vertellen dat ik in deze 
gelukkige tijden niet levensmoe ben en voor alle duidelijkheid: deze man duikt niet 
als ik er bij ben. Duikverbod. Mijn eerste duikverbod dat ik in mijn leven heb 
uitgevaardigd. Daar heeft Joao zich natuurlijk niet aan gehouden, want hij moet 
geld verdienen, maar toen zat ik allang weer in het vliegtuig naar Madrid. >> 
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- Even tussendoor: Zondagmiddag pakte ik het vliegtuig op Faro en een paar uur 
later stortte het hele vliegveld van Faro in elkaar. 20 Gewonden waaronder een 
Nederlander, las ik nog. Ik ben altijd net op tijd weg. - Maar Jaoa was alleen in mij 
geïnteresseerd en wilde mij, de mede-instructeur, laten zien dat je in Portugal ook 
kunt duiken. Een rotspartij met een maximale diepte van 15 meter, wat vis en 
werkelijk wat koraal. Ik heb er wel leuk gedoken. Alleen, ja, wij zoeken wrakken. 
En die zitten er wel volgens, Jaoa, alleen hij weet niet waar. “Vijf wrakken hebben 
we nodig”, vertelde ik Joau “en ik breng 200 duikers naar Portugal, want het is er 
natuurlijk super. Ik zat in Santa Lucia, de hoofdstad van de octopus. En ik heb er 
ook inderdaad heel veel heerlijke en redelijk geprijsde octopus gegeten. Kortom, 
het was geweldig daar. Maar om op het duiken terug te komen, onze René zat 
zich natuurlijk te verbijten. "Ik wil duiken",  riep hij de hele tijd en we voeren terug 
naar het gezelschap op de steiger. Dat was zeker twee uur later en iedereen was 
natuurlijk boos - op mij. Ik baalde er ook van, maar ik had toch wel even leuk 
gedoken. 
 

 
 
Het hele gezelschap werd naar het strand gevaren en daar gingen de snorkelaars 
snorkelen en beide duikdames werden in een pak gehesen en mochten even 
spartelen onder water. Alleen René bleef aan boord. Hij riep: “Ik verstap geen 
voet meer, zolang ik het programma niet te horen krijg.” Net alsof er een 
programma was. Juao deed natuurlijk maar wat. >> 
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En verder had René het voortdurend over het Cousteau-gevoel onder water. 
Maakte het natuurlijk allemaal wel erg grappig. Uiteindelijk zijn ze met hem nog 
een beetje gaan varen op zee en mocht hij het stuur even vasthouden. Later zat ik 
met hem ergens te eten en vertelde hij mij dat ie officieel geestelijk gestoord was 
verklaard. En toch kon ie nog aardig dammen. 
 
En toen moest ik tegen Michel Stempher, een hele goede dammer natuurlijk, 
waartegen ik de zelfmoordvariant speelde in de Keller, dus dat je 46, 47 en 48 
gewoon laat staan. Afgelopen zomer had ik tegen Kees Thijssen deze partij 
gespeeld met verwisselde kleuren, dus ik wist inmiddels wel hoe grootmeesters 
dit aanpakken. En zo speelde ik dus tegen Michel Stempher. De partij maakte  

 

indruk op de hele zaal en drommen 
mensen stonden om mijn bord en 
internationaal grootmeester Andrej 
Kalmakov kwam na afloop naar mij toe 
en vroeg of dit theorie was.  Minzaam 
vertelde ik Andrej dat ik mij daar 
natuurlijk niet mee bezig hou. De partij 
eindigde in remise en ik zal nog even 
een standje laten zien. Misschien moet 
ik de openingsvariant maar een keer 
behandelen en mijn partij tegen Kees 
Thijssen laten zien. De grote truc in 
deze variant is trouwens dat je schijf 41 
zo lang mogelijk laat staan. 
 

 
Michel Stempher (1) 

 
Wim Winter (1) 

Sarah Rijgersberg (1) 

 
Wim Winter (1) 

Ik speelde hier tegen Sarah  40-35,  
maar waarschijnlijk heb ik hier een 
betere variant: 
 

32-28 (  3-  8) 28-22 (26-31) 
27x36 (18x27) 40-35 (13-18) 
29-24 (19x30) 35x24 (18-23) 
24-20 (23-28) en 47-42. En op 
32-28 (  3-  9) volgt  

  29-24 (19x30) en 40-35.  
 

 
 
 >> 
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In de laatste ronde speelde ik tegen 
een in Duitsland wonende Rus. Hij kon 
het wel. Ik ging hier verder met  29-23  
en  23-18  en het werd remise.   
 
Volgens Kalmakov had ik na  29-23,  
33-29  moeten spelen en ik moet 
zeggen: “Het ziet er aardig uit.” 
 
Uiteindelijk eindigde ik dus op een plus 
1 score en daar was ik niet tevreden 
over. 

Raphael Zadoroviack (1) 

 
Wim Winter (1) 

 
 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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DE CLUBCOMPETITIE VAN JESSE 
 
Volgens mij heb ik al jaren niets geschreven over mijn partijen in de nationale 
competitie. Betekent dit dat ik hele ladingen met interessante fragmenten heb? 
Nee, helaas niet. Ik heb vooral jaren vlakke en matige partijen gespeeld. Maar dit 
jaar is alles weer beter: zeven ronden hebben zes interessante partijen 
opgeleverd. Maar voordat ik de hoogtepunten van deze partijen laat zien, zijn er 
twee partijen waarover ik altijd nog heb willen schrijven: één tegen Ton Sijbrands 
en één tegen Erno Prosman. 
 

Ik heb altijd al graag tegen grootmeesters gespeeld; ik kan mij extra motiveren om 
goed te spelen. Daarnaast lijkt het ook wel of die partijen extra inhoud hebben. 
Van de partijen tegen grootmeesters zijn er twee die ik hier wil laten zien; hoewel 
ik beide partijen, verloor zijn ze bijzonder rijk aan inhoud. Daarnaast laten ze zien 
dat ook grootmeesters gewoon mensen zijn. 
 

De eerste partij komt uit de laatste 
ronde van de bondscompetitie in 2008.  
 

Ik speel met zwart tegen Ton Sijbrands 
een bescheiden aanval. Tot een paar 
zetten geleden leek er niet veel aan de 
hand voor zwart. In deze fase speel ik 
echter niet heel nauwkeurig. 
 

Sijbrands kon hier een combinatie 

 

J. Bos 

 
T. Sijbrands 

 

nemen: 34. 35-30 24x44 
35. 27-22 18x27 36. 43-39 44x31 
37. 48-42 27x38 38. 42x4 12-18 
39. 28-23 18x29 40. 18x29 4x34 

 

J. Bos 

 
T. Sijbrands 

Tijdens de partij heeft Ton veel tijd 
gestoken in de vraag of ik het allemaal 
gezien had, aangezien de 
overgebleven stand remisekansen voor 
zwart lijkt te bieden. Achteraf heb ik met 
hulp van de computer echter geen 
remise meer gevonden. In ieder geval 
liet Ton deze buitenkans lopen en 
speelde  34. 47-42(?) (zie hiernaast)  
 
Een paar zetten later had ik alles wel 
goed gezien: ik wilde Ton een beetje  
pesten en speelde 38. ..  -  .. 8-12. 

>> 
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De dam met 35-30 lijkt een schijf te winnen, maar als zwart dam op 50 haalt, 
wordt de witte dam gevangen achter de zwarte schijven met remise tot gevolg. 
 

In de diagramstand staat wit waarschijnlijk wel gewonnen. Voor de hand ligt zo  

 

een spelverloop: 39. 32-28 10-14 (met het idee op 28-23 (29-34) 
40x29 en (13-19) te spelen) 

40. 40-34 29x40 41. 45x34 en zwart heeft een hopeloze stand. 
Maar Sijbrands mist voor de tweede keer een grote winstkans: 39. 48-43?  
Nu heb ik dé kans om een makkelijke remise te halen: na  (29-34)!  en (13-19)  
wint zwart zijn geofferde schijf direct terug en heeft geen problemen meer. Maar  

 

ik geef Sijbrands nog een derde kans om te winnen: 39.  13-19? 
40. 27-21 26x17 41. 35-30 24x44 42. 33x2 en ik verloor. 

 

De tweede partij komt uit de derde ronde van de bondscompetitie van vorig jaar. 
Ik begon de partij in de wetenschap dat ik het jaar daarvoor ook tegen Erno 
Prosman gespeeld had en daarin erg goed kwam te staan. Toen bood Erno 
remise aan op het moment dat al twee IJmuidenaren een schijf voor stonden, wat 
ik accepteerde. Mede daardoor wonnen we toen met 14- 6. Voor deze wedstrijd 
had ik besloten om gewoon vol tegen Erno te spelen. 
 

In de opening had ik een aanval. Erno 
nam deze echter over, zonder dat 
daarmee iets beslist was. 
 

Ik gebruikte in deze stand zeer veel tijd: 
als  37-32  mocht, dan zou ik een 
schone stand op kunnen bouwen 
zonder bang voor een nederlaag te 
hoeven zijn. Maar er zit een dam in: 

E. Prosman 

 
J. Bos 

 

27. 37-32 9-14 28. 32x21 22-27 
29. 21x32 23-28 30. 33x13 12-18 
31. 13x22 17x46    

 

E. Prosman 

 
J. Bos 

Prosman koos voor de dam. Ik was van 
mening dat de stand hiernaast niet 

 

nadelig voor mij was 32. 39-33  
Dreigt met 30-25 en damvangst, dus: 
32. ..  -  .. 20-25 33. 29-24! 11-16 

Tot hier had ik het berekend en ik 
hoopte stiekem op winstkansen. Maar 
ik had veel teveel tijd gebruikt, terwijl de  
stand ingewikkeld is. 34. 33-29  

 
>> 
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Ook mogelijk is  36-31;  ik hoef niets te forceren en zwart moet sowieso een  

 

extra schijf geven. 34. ..  -  .. 14-19 35. 24x13 46-28 36. 36-31 28-  6 
37. 31-27 7-12   

E. Prosman 

 
J. Bos 

 

Volgens Flits staat wit nog steeds beter; 
ik heb goede vangstellingen, drie 
schijven meer, maar geen tijd. Op dit 
moment ga ik voor het eerst de fout in, 
maar het is ook meteen goed fout: 
38. 38-32? 12-17! Wit staat precair en 

ik verlies dan ook. Achteraf bezien snap 
ik ook niet waarom ik  38-32  gespeeld 
heb: ik geef zomaar een vangstelling 
op. Veel sterker was  29-24!  Na  

 

39. 29-24 6-  1 40. 24-19 1-  6 
41. 19-14 10x  8 42. 27-22 6x42 
43. 47x38 was de remise een feit  

geweest. Dat zou wel een formidabele  

 

manier zijn geweest om remise tegen een grootmeester te spelen. Helaas ging 
het niet zo. 
 

Dit jaar heeft de bondscompetitie wél een hele verzameling aan interessante 
momenten opgeleverd. Sommigen zijn al door Wim aangekaart of benoemd in de 
verslagen op internet. Alleen als ik de verslagen soms lees dan heb ik het gevoel 
dat het over een andere partij is gegaan. Zouden anderen dat ook hebben als ik 
over hun partij schrijf?! Ik wil hier uit eerste hand mijn belevenissen beschrijven. 
 

De eerste ronde mocht ik tegen Pertap Malahé. In het vorige clubblad heeft Wim 
al het cruciale moment laten zien. Ik wilde zo graag winnen, dat ik een vervlakking 
weigerde te accepteren met verregaande consequenties. Is balen, maar om te 
winnen moet je soms risico’s nemen. Maar graag willen winnen staat wel centraal 
in de komende fragmenten. 
 

De tweede ronde dacht ik dat ik een 
kansrijke positie tegen Guido Verhagen 
had. Ik had het echter verkeerd en 
moest na de tijdnood zoeken naar 
remise: 
 
Gelukkig was het hier de 51e zet, 
anders had ik waarschijnlijk verloren. 

G. Verhagen 

 
 J. Bos >> 

51. 31-27! 12-17 52. 33-28!!  
Doorlopen met  (34-39)  is natuurlijk 

 

verhinderd door 13-  8 (  3x12) 
50-44 (34x50)  en  36-31 

52. ..  -  .. 25-30 (wat anders?) 
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53. 28-23 34-39 54. 23-19 39-43 55. 19-14 En zwart mag geen dam  
halen. Op  (43-48)  volgt  (14- 9)!, op  (43-49)  loopt wit direct naar dam met vele 
goede mogelijkheden. Guido haakte af met  ( 3- 8)  en  (43-48).  Dat eindspel is 
uiteraard remise. 
 
De derde ronde moest ik tegen Jos de Wild. Vorig jaar speelde ik in de 
bekercompetitie ook tegen hem en drukte hem in een Ghestem hardhandig van 
het bord. Voor dit jaar was hij gewaarschuwd en speelde hij extra voorzichtig. 
 
Ik had de hele partij een gezonde 
tempovoorsprong. Het lukte echter 
maar steeds niet om tot iets concreets 
te komen. Voor Jos dreigde al tijdnood, 
maar het lijkt alsof hij geen moeilijke 
beslissingen meer hoeft te maken. Ik 
was er bang voor dat de partij als een 
nachtkaars uit zou gaan. 

J. de Wild 

 
J. Bos 

38. 37-32! 27-31  
Natuurlijk is het witte plan niet goed of 
slecht, maar zwart moet ineens wel 
beslissingen nemen. 
39. 48-42 31-36 40. 42-37 6-11 
41. 33-28 8-12 42. 32-27  

 
J. de Wild 

 
J. Bos 

Bij het vorige fragment had zwart 
dreigende tijdnood. Dankzij het 
onconventionele partijverloop heeft 
zwart nu serieuze tijdnood. De stand is 
nog volledig in evenwicht als zwart 
enige formatie herkent die hij op moet 
bouwen: na ( 2- 7)  en  (13-18)  staat de 
staart klaar voor  (18-23)  met een 
gelijke stand. 
42. ..  -  .. 12-18? 43. 38-32  

Hier heeft zwart nog een laatste 
ontsnapping;  (26-31)!  en dan  (11-17)! 
Zwart speelde ( 2- 8)  en verloor 
kansloos. 

Het hoogtepunt van het jaar was in de vierde ronde mijn partij tegen Joeri 
Hezemans. 
 
 
 
 
 >> 
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Ik heb een gezonde tempovoorsprong, 
maar het is niet helemaal duidelijk waar 
ik heen moet. Zoals eerder gesteld: ik 
wilde heel graag winnen en besloot wat 
olie op het vuur te gooien: 

J. Hezemans 

 
J. Bos 

 

37. 29-24 Uiteraard resulteerde deze  
zet in een explosief verloop. 

 
J. Hezemans 

 
J. Bos 

Dammen is een remisespel en dat blijkt 
ook nu weer. Het lijkt alsof zwart iets  

 

kan forceren: 44.  16-21 
45. 31-27 13-18 46. 27x7 18x38 
47. 7x29 38-43 48. 24x13 43-48 

Maar de overgebleven stand is 
eenvoudig remise.  

 
Een paar zetten later kwam de remise weer dichterbij: 
 
We zitten nog net voor de 50e zet en in 
tijdnood onderkent Joeri de gevaren 
van deze stand niet. 

J. Hezemans 

 
J. Bos 

48. ..  -  .. 43-49? 49. 22-17! 11x42 
50. 10-  4 49x27 51. 4x48  

En de stand is precies gewonnen. Toen 
ik na de tijdnood naar de stand keek, 
vond ik dat ik zwart opvallend veel 
schijven had. Ik was van mening dat ik 
één schijf minder dan zwart moest 
hebben en ik telde er twee. Na 
geroezemoes om mij heen begreep ik 
dat ik schijf 13 niet meegeslagen had… 
Remise dus. 
 
De vijfde ronde was een saaie partij tegen Paul van der Lem. Paul wilde 
voorzichtig spelen en later in de partij kijken of er nog wat te halen viel. Ik stond 
de hele tijd beter, maar in de diagramstand besloot ik maar dat ik in remise moest 
berusten: >> 
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Ik wilde schijf 36 zo lang mogelijk laten 
hangen, maar het leek mij nu wel 
verstandig om deze schijf op te lossen: 

P. van der Lem 

 
J. Bos  

38. 31-26 Nu kan zwart direct 
remise maken: 38. ..  -  .. 8-13 
39. 26x17 24-30 40. 35x24 19x37 
41. 42x31 7-12 42. 17x19 25-30 

 
Maar Paul speelde   ( 7-12)   en bood 
tot mijn verrassing na het slaan remise 
aan. Dat snapte ik niet helemaal, maar 
de stand is natuurlijk zowel niet 
spannend, als volkomen gelijkwaardig. 
Ik wees hem op het feit dat we nog niet 
voldoende zetten hadden, maar wilde  

 

na 40 zetten de remise wel accepteren. Na de 40e zet had ik daar weer spijt  

 

van… 38. ..  -  .. 7-12 39. 26x17 12x21 40. 48-43 8-13 
 
Deze laatste zet was onhandig; ( 8-12)  is veel logischer. Dan blijven de zwarte 
stukken op 16 en 21 in contact met de rest. Nu is de stand nog steeds gelijk, maar 
iets minder gelijk dan net. Na  34-29,  ( 4- 9)  en  43-39  kan wit praktisch niet 
verliezen, terwijl zwart in alle varianten voor remise moet vechten. Conclusie: 
nooit meer remise aannemen in een volle stand als er geen extra 
randvoorwaarden zijn. 
 
De zesde ronde won ik van Jaap Riesenkamp. Ik had het gevoel dat ik de hele 
partij beter stond, maar op het moment dat Jaap naar remise kon, had ik geluk. 
 

41. 21-16 Nu moet zwart  (14-19)  J. Riesenkamp 

 
J. Bos 

 
 >> 

spelen, zonder angst voor  27-21. Maar 
hij speelde  (17-22)?  en verloor 
kansloos. 
41. ..  -  .. 17-22? 42. 16x 7 22x31 
43. 36x27 12x  1 44. 26-21 14-19 
45. 40-35 19x30 46. 35x24 18-23 
47. 29x 9 20x40 48. 39-34 40x29 
49. 8-  3     

en de winst is binnen handbereik. 
 
De laatste ronde voor de winterstop 
mocht ik tegen Thomas Wielaard. 
Thomas speelde direct op de aanval en 
na een principiële partij ontstond de 
volgende stand: 
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Ik had lange tijd moeite om een beeld te 
krijgen of ik goed of slecht stond 
(achteraf is de stand steeds in ieder 
geval verdedigbaar geweest). Maar 
door alle spanningen was mijn 
tegenstander ondertussen in tijdnood. 
Ik slaagde erin om hem te verrassen: 

J. Bos 

 
T. Wielaard 

41. ..  -  .. 19-23! 42. 28x19 17-21 
43. 26x  8 2x24  

 
Door deze manoeuvre was de witspeler 
zodanig van zijn à propos gebracht, dat 
hij geen goede verdediging vond. Hij 
verloor na 80 zetten in een 5-om-2 
dammeneindspel. 
 
Al met al heb ik mij dus goed vermaakt. Ik heb er bijna steeds alles aan gedaan 
om te winnen en heb iedereen tot fouten weten te verleiden. Nu hopen dat de 
tweede helft net zo verloopt. 
 
 Jesse Bos 
 
 
 
 

Oplossingen ‘Uit de plakboeken van Dukel’. 
 

1. 13-  9 (19x39) 9-  4 (31-37) 4-36 (37-42) 
 49-43 (39x48) 36-47 uit.   

 
2. 50-45 (38-42) 25-20 (42-47) 29-38 (47x40) 
 en 45x34.      

 
3. 46-41 (25x23) 41-37 (31x42) 32-28 (23x32) 

 21-17 (12x21) en 16x47.    
 

4. 42-37 (31x42) 50-45 (42-47) 39-33 (47x40) 
 45x34 (48x30) en 25x34.    

 
5. 43-38 (32x43) 29-24 (26x48) 44-49 Uit. 

 
6. 24-19 (37x25) 19-14 (  9x20) 31-48 Uit. 
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DCIJ 1 – SNA 1 
Ronde 2:  1 Oktober 2011. Uitslag  9-11. 

 
 DCIJ 1 - SNA 1   

1. Kees Pippel (1327) - Sander Spaans (1186) 2 -  0   (  9) 
2. Conall Sleutel (982) - Ivo de Jong (1317) 1 -  1   (  2) 
3. Rick Hartman (779) - Steven Wijker (1375) 0 -  2   (  1) 
4. Cees van der Vlis (1114) - Dave Bleeker (1138) 1 -  1   (  7) 
5. Jesse Bos (1273) - Guido Verhagen (1222) 1 -  1   (  8) 
6. Jacqueline Schouten (1070) - Mike Koopmanschap (1340) 0 -  2   (  4) 
7. Martin van Dijk (1239) - Richard Mooser (1379) 2 -  0   (  5) 
8. Willem Winter (1204) - Jan Groeneweg (1116) 0 -  2   (10) 
9. Harry van der Vossen (1064) - Theo Tesselaar (1200) 0 -  2   (  3) 

10. Feroz Amirkhan (1197) - Ritchie Wijnker (1125) 2 -  0   (  6) 

    9 -11  
 
Dit was mijn wedstrijd en wel in negatieve zin. Kijkt en huivert: 
 
Hier kan ik winnen door (14-20) Wim Winter (0) 

 
Jan Groeneweg (2) 

 

28x26 en (18-23).  
 
Er staat 9-9 en na zes uur spelen moet 
ik voor het tiende punt zorgen door 
remise te maken.  

 
Wim Winter (0) 

 
Jan Groeneweg (2) 

 

Dat is hier binnen handbereik door 

..  -  .. (14-20) 15x24 (  1-  6) 
11-  7 (  6-33)   en remise. 

 

  
 
 
 
 >> 
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Winst voor Harry is 27-22 (18x27) Theo Tesselaar (2) 

 
Harry van der Vossen (0) 

 

31x22 en nu op (10-15) 
42-37 en zwart kan niets meer en op 

(16-21) volgt 22-18 (13x22) 
en  32-27   met winst. 

 

Theo Tesselaar (2) 

 
Harry van der Vossen (0) 

En hier loopt Harry in 14-20 met dam. 
 
Dit was natuurlijk  ook de wedstrijd van 
Martin die Richard Mooser versloeg. 

 Wim Winter 
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PWG ’S-GRAVENPOLDER - DCIJ 1 
Ronde 3:  15 Oktober 2011. Uitslag 9-11. 

 
 PWG ’s-Gravenpolder - DCIJ 1   

1. Niels Roelofsen (1112) - Conall Sleutel (982) 1 -  1 (  9) 
2. Arjo Kousemaker (1255) - Cees van der Vlis (1114) 1 -  1 (  1) 
3. Daaf Kasse (1289) - Willem Winter (1204) 1 -  1 (  5) 
4. Jos de Wild (1055) - Jesse Bos (1273) 0 -  2 (  2) 
5. Rianka Rentmeester (1123) - Martin van Dijk (1239) 1 -  1 (  7) 
6. Cees Rijk (1156) - Kees Pippel (1327) 0 -  2 (  6) 
7. Danny de Jager (1052) - Jacqueline Schouten (1070) 2 -  0 (10) 
8. Ko Louwerse (1008) - Harry van der Vossen (1064) 0 -  2 (  3) 
9. Andres van den Berge (1275) - Feroz Amirkhan (1197) 1 -  1 (  8) 

10. Jacob Provoost (558) - Rick Hartman (779) 2 -  0 (  4) 

    9 -11  
 
Feroz stond bij mijn bord te kijken en kreeg bijna een hartaanval toen mijn 
tegenstander remise aanbood en ik het aannam. Maar ik had het wel goed 
gezien. Het was het 11de punt. Het team gaat altijd voor. 
 
Kees Pippel wees mij erop, dat ik op 
het zetje van Weiss had moeten  

 

Willem Winter (1) 

 
Daaf Kasse (1) 

 

spelen. (24-29) 38-33? (29x38) 
32x43 (23-28) 22x33 (14-20) 
25x23 (18x49).  

 
Cees Rijk (0) 

 
Kees Pippel (2) 

 

Kees speelde  40-34  en toen volgde 

 

 (  8-12) 34x25 (12-17) 
21x12 en (13-18) met  (19x37). 

Deze stand is remise. Kees had eerst  
21-16  moeten spelen. 
 
 

Dat Kees evengoed nog won, kwam doordat Kees Kees is en er nog van alles uit 
weet te halen en tegenstander Cees Rijk verdwaalde in het Rijk der varianten. 
 >> 
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Jacqueline ruilde terug met  (13-18)  en 
kreeg een pak slaag, maar als je 
remise wilt Jacqueline, dan is (27-32) 

Jacqueline Schouten (0) 

 
Danny de Jager (2) 

 

37x28 (26x37) 42x31 (22x33) 
een veel beter plan. 
Wat moet wit dan nog? 
 

Jacob Provoost (2) 

 
Rick Hartman (0) 

Rick speelt onvoorzichtig  30-25  en 

 

dan komt (23-29) 42-38 en (29-34), 
met voordeel voor zwart. Maar na     
42-38  staat wit gewonnen. Zwart komt 
in temponood. Maar als we naar de 
diagramstand kijken, waarom speel je 
30-25, Rick? Die zet kan altijd nog.  

 

Zetten die je uit kan stellen, moet je uitstellen. Dat is regel 2 van het 
DCIJ-reglement. Voor straf tien keer overschrijven en vrijdag inleveren bij de 
meester. 
Martin, Conall, Cees van der Vlis en Feroz speelden probleemloos remise. Jesse 
en Harry overspeelden hun tegenstander. En zo haalde het eerste van DCIJ zijn 
eerste punten binnen.  Wim Winter 
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LANDELIJKE HOOFDKLASSE B 
Stand per 10 december 2011 

 

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

1. Heijmans Excelsior  9 11    10  15 12 14 13 11 84 - 56 

2. Micone 11   11 18 13  15   8 9 10 85 - 55 

3. SNA 1 9   12 9   11 10 15 14  9 80 - 60 

4. Van Stigt Thans 2  9 8   12 11  10 11  13 9 74 - 66 

5. RDC Rijnsburg  2 11    12 14  8 12 10 9 69 - 71 

6. Constant-Charlois R’dam  7  8   13 9 14 12 13  8 76 - 64 

7. Den Haag 10   9 8 7  15 10 13   6 72 - 68 

8. DCIJ 1  5 9  6 11 5    13 11 6 60 - 80 

9. TDV 2 5  10 10  6 10   8  13 5 62 - 78 

10. DC Dordrecht 8  5 9 12 8 7  12    4 61 - 79 

11. Zaanstreek 1 6 12 6  8 7  7    13 4 59 - 81 

12. PWG 's-Gravenpolder 7 11  7 10   9 7  7  3 58 - 82 

 
 

TOPSCORERS DCIJ 1 WEDS RATING TEGEN BORD PNT GEM 

8. Kees Pippel 6 1327 1220,8 3,50 10 1,67 

11. Martin van Dijk 7 1239 1213,7 4,57 10 1,43 

21. Jesse Bos 7 1273 1205,3 3,43 9 1,29 

54. Willem Winter 7 1204 1203,9 4,29 7 1 

79. Feroz Amirkhan 6 1197 1275,2 7 5 0,83 

88. Jacqueline Schouten 7 1070 1196,3 6,14 5 0,71 

103. Conall Sleutel 6 982 1233,5 2,33 4 0,67 

110. Cees van der Vlis 7 1114 1149,7 5,43 4 0,57 

114. Harry van der Vossen 3 1064 1081,7 8 3 1 

135. Koos de Vries 4 1005 1139,3 9,50 2 0,50 

151. Rick Hartman 7 779 1106 7,43 1 0,14 

152. Max Doornbosch 1 830 1371 9 0 0 

153. Joop Wind 1 1135 1365 8 0 0 

158. Elbert Holkamp 1 1038 1183 10 0 0 
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WSDV 4 - DCIJ 2 
Ronde 3:  15 Oktober 2011. Uitslag 7-13. 

 
 WSDV 4 - DCIJ 2   

1. Frans van der Veer (1003) - Joop Wind (1135) 1 -  1 (  8) 
2. Jan Dammingh (854) - Jan-Maarten Koorn (803) 1 -  1 (10) 
3. Henk Hoksbergen (1036) - Elbert Holkamp (1038) 0 -  2 (  5) 
4. Ton Schockman (828) - Paul Smit (1026) 1 -  1 (  6) 
5. Wilke van der Schee (1051) - Marcel Doornbosch 1 -  1 (  7) 
6. Nico van Engelenhoven (721) - Koos de Vries (1005) 0 -  2 (  4) 
7. Jozef Linssen (1071) - Berrie Bottelier (767) 2 -  0 (  3) 
8. Luuk Gerritsen (695) - Bram van Bakel (937) 1 -  1 (  9) 
9. Selke Riedel - Jurrian Fischer (698) 0 -  2 (  2) 

10. Veerle Supheert - Max Doornbosch (830) 0 -  2 (  1) 

    7 -13  
 
Dit is natuurlijk een keurige uitslag. Slechts een enkele verliespartij. Dat doet ons 
hart sneller kloppen. 
 
Jan Maarten speelde  27-22,  maar   
28-22  is winst. Dan volgt (20-25) 

Jan Dammingh (1) 

 
Jan-Maarten Koorn (1) 

 

22-18 (12-17) 18-13 en dan  
volgt op (17-21) 27-22 en op 

 (25-30)   23-19.  
 
Elbert is hier goed bezig. 

 
Elbert Holkamp (2) 

 
Henk Hoksbergen (0) 

Wit speelde  39-33  en kreeg toen een 
combinatie om zijn oren door:  (29-34) 

30x39 (23-29) 33x24 (19x30) 
25x34 (16-21) 27x16 en ( 7-11) 

met slag naar 44 en daarna dam. 
 
Paul kwam keurig een schijf voor, maar 
wist de stand toch niet te winnen. Het 
was ook lastig. Koos combineerde zijn  

 

tegenstander van het bord en Joop hield zijn hoofd boven water. 
 >> 
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Marcel heeft hier een wereldstand, 
maar hoe win je nou zoiets? Het zat er  

 

Marcel Doornbosch (1) 

 
Wilke van der Schee (1) 

 

wel in: (  3-  8) 38-33 (20-25) 
30-24 en nu (23-28) 
33-29 en (27-32) met schijfwinst en 

vrije doorloop naar dam. 
 

Jurrian Fischer (2) 

 
Selke Riedel (0) 

 

Gefeliciteerd met je overwinning, 
Jurrian. Je speelt hier  (17-22), maar zit 
er hier geen dammetje voor je in? 
 
Wel illustratief om te zien hoe  Bram 
hier had kunnen winnen. 
 

Bram speelt hier  43-39?  en zwart gaat 

 

Luuk Gerritsen (1) 

 
Bram van Bakel (1) 

verder met (  9-14) 31-27 (14-19) 
en het werd remise. 
Dat kun je tegengaan door meteen 

38-33 (  9-14) en  37-32  te  
spelen. Als zwart dan ruilt met (14-19) 

23x14 (20x  9) volgt  35-30  en 
33-29  met slag naar 8 en tevens dreigt 

23-18 (13x22) en 32-27  en dan is  
wit  weer een lijntje verder. 
 

 
 >>
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Veerle Supheert (0) 

 
Max Doornbosch (2) 

Het agressieve spel van Max doet mij 
altijd weldadig aan. Max had hier 

 

geruild met 27-22 (18x27) 
31x22 en dreigt nu met  22-18  en  

34-30  een schijf te winnen. In wanhoop 
speelde zwart  (12-18)… 

 Wim Winter 
 
 
 
 

 

ER WORDT NOG STEEDS 
GEDAMD IN DE MAAN!!! 

Café de Halve Maan 

Hagelingerweg 36 
Santpoort 

kom eens aan in 
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LANDELIJKE TWEEDE KLASSE C 
Stand per 10 december 2011 

 

Eindstand 2e Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pt Bordpt 

1. Boboli Bunschoten  11  18  13  11 10  14 11 77 - 43 

2. Lelystad 9  11 11 17  11    14 10 73 - 47 

3. SNA 2  9   7 15  13  15 17 8 76 - 44 

4. DVSB 2 2 9   11   13  13 15 8 63 - 57 

5. Harderwijk 2  3 13 9  11 11  16   8 63 - 57 

6. Zaanstreek 2 7  5  9  12 13 11 15  8 72 - 68 

7. WSDV 4  9   9 8  7 13 13 12 6 71 - 69 

8. IJmuiden 2 9  7 7  7 13  12 11  6 66 - 74 

9. Kennemerland 2 10    4 9 7 8  9 12 3 59 - 81 

10. Zenderstad   5 7  5 7 9 11   2 44 - 76 

11. DES Lunteren 3 6 6 3 5   8  8   0 36 - 84 

 
 
 

TOPSCORERS DCIJ 2 WEDS RATING TEGEN BORD PNT GEM 

20. Max Doornbosch 5 830 701,50 10 8 1,60 

27. Jan-Maarten Koorn 7 803 876,70 6,14 8 1,14 

30. Jurrian Fischer 5 698 773,30 8,80 7 1,40 

45. Elbert Holkamp 5 1038 980,20 4,60 6 1,20 

46. Marcel Doornbosch 5  977,80 3,80 6 1,20 

58. Koos de Vries 3 1005 838,30 5,67 5 1,67 

66. Paul Smit 6 1026 1042,70 2,33 5 0,83 

71. Vince van der Wiele 6 565 841,60 7,67 5 0,83 

77. Bram van Bakel 4 937 867,80 4,50 4 1 

81. Nicole Schouten 5 839 923,40 5,60 4 0,80 

100. Berrie Bottelier 5 767 989,80 5,60 3 0,60 

121. Piet Kok 3 932 960,30 6 2 0,67 

125. Joop Wind 4 1135 1023,30 1,75 2 0,50 

143. Stella van Buuren 3 704 900,70 6,67 1 0,33 

        
 



-52- 
 

AGENDA 
 

      

wo 28 december 2011 10
E
 OUD OF NIEUW SNELDAMTOERNOOI VAN SNA 

vr 30 december 2011 OUDEJAARSTOERNOOI DCIJ 

wo  4 t/m di 10 jan. 2012 WK meisjes Welpen 2012 te Minsk (Wit-Rusland) met Lieke Vis 

za 7 januari 2012 Open kwalificatie NK 2012 alg. en halve finale NK vrouwen te Amstelveen 

za 14 januari 2012 8
e
 ronde 

Hoofdkl. B 
2

e
 kl. C 

Heijmans Excelsior - DCIJ 1 
Harderwijk 2 - DCIJ 2 

zo 15 januari 2012 Aevum Kozijnen/Van der Wiele jeugdtoernooi 

za 21 januari 2012 Open kwalificatie NK 2012 alg. en halve finale NK vrouwen te Amstelveen 

za 28 januari 2012 9
e
 ronde 

Hoofdkl. B 
2

e
 kl. C 

DCIJ 1 - Van Stigt Thans 2 
DCIJ 2 - DES Lunteren 3 

zo 29 januari 2012 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

vr 3 februari 2012 2
e
 ronde Beker N-H DCIJ - Damcomb. Kennemerlaand/ Zaanstreek 

za 4 februari 2012 Open kwalificatie NK 2012 alg. en halve finale NK vrouwen te Amstelveen 

za 11 februari 2012 10
e
 ronde 

Hoofdkl. B 
2

e
 kl. C 

TDV 2 - DCIJ 1 
Lelystad - DCIJ 2 

zo 12 februari 2012 Aevum Kozijnen/Van der Wiele jeugdtoernooi 

za 18 februari 2012 Open kwalificatie NK 2012 alg. en halve finale NK vrouwen te Amstelveen 

za 25 februari 2012 11
e
 ronde Hoofdkl. B DCIJ 1 - Dordrecht 

zo 26 Februari 2012 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

za 10 maart 2012 Nationale Competitie promotie/degradatie 

zo 25 Maart 2012 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

vr 6 april 2012 Paasdamschaaktoernooi 2012 

zo 29 april 2012 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

vr 25 mei 2012 Algemene ledenvergadering Damclub IJmuiden 

zo 27 mei 2012 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

zo 24 juni 2012 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ ovb 

zo 29 juli 2012 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ ovb 

zo 26 augustus 2012 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

zo 30 september 2012 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

zo 28 oktober 2012 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

zo 25 november 2012 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

zo 9 december 2012 Clubdag Klaverjasclub ‘Nooit Verwacht’ 

     

     

 
 
 

Het verschijnen van de volgende IJ’dammer is 27 januari 2011. 
Kopij kunt u inleveren bij tot en met vrijdag 20 januari (liefst eerder) bij: 

Jack van Buuren 
 

Stuur deze naar: 

ijdammer@damclubijmuiden.nl  
 



 



 

 

 
 


