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42,42,42,36,25,-

INHOUD
1
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2
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4
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14
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21

Bestuur
Inhoud
De Damnotatie uitgelegd
Van de voorzitter
Jesse B.
Foto Cees van der Steen
Jeugdleider onder de loep
Stijn T.
NK Sneldammer 2014 Jan-Maarten K.
Vierluik
Cees P.
e
Het 27 Oudejaars sneldamtoernooi
van IJmuiden
Martin v.D.
Cees van der Vlis wint
Kerst de Jongtoernooi
Jack v.B.
Lars van Eeuwijk wint jeugdeditie
Kerst de Jongtoernooi
Stijn T.
Halve finale Junioren 2014 Stella v.B.
DCIJ-ers opgelet!
Jan A.
Damtoernooi Victorie Plaza Stella v.B.
Maurits de Vries
wint jeugdtoernooi
Wim W.

23 Maarten van Ammers
winnaar in IJmuiden
Wim W.
24 Afsluiting seizoen jeugd
Stijn T.
25 Polska Gra 2014
Stella v.B.
27 NK junioren meisjes 2014 Stella v.B.
30 Uit de onderlinge
Jan A.
34 Stand onderlinge competitie Kees P.
35 Geleen Open 2014
Stella v.B.
38 R1 DCIJ 1 - SNA 2 10-10
Wim W.
40 R2 Gooi & Eemland 2
- DCIJ 1
Wim W.
42 R3 DCIJ 1 - 020 2 7-13
Wim W.
e
44 Stand landelijk 1 kl C + topsc.
45 R3 DCIJ 2
- WSDV Heteren CT 7-13
Wim W.
e
46 Stand landelijk 2 kl. C +topsc.
47 Mutaties
47 Agenda

Verschijnen van de volgende IJ’dammer is 19 december.
Graag op tijd uw kopij (IJdammer@damclubijmuiden.nl)!
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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.
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De Damnotatie uitgelegd

45
50

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
Toen ik net voor het tweede jaar op dammen zat, maakte ik mijn opmars door de
rangen van de vereniging. Ik had nog geen vaste plek in het derde team, maar
mijn resultaten rechtvaardigden al een plek in het tweede. Er was één man die ik
daarvoor moest verslaan: Cees van der Steen.
Vanaf de kerst streden wij om de laatste plaats die recht gaf op plaatsing. Ik won
mijn partijen makkelijker, maar Cees was er altijd. Het zou aankomen op een
directe confrontatie. Ik was voorbereid: ik zou er alles aan doen om te voorkomen
dat Cees zijn favoriete randspel kon spelen. Op de dag zelf zei Cees nog: nu gaat
het er écht om. We schudden elkaar de hand, ik keek hem aan en zag een groot
rood hoofd omklemd door twee ranke handen. Hij hield deze positie voor de
komende vier uur aan. Zijn enige afleiding was een opmerking halverwege dat hij
toch graag in het tweede zou willen spelen, die vergezeld ging van een glimlach.
Ik vond dat helemaal niet om te lachen. Cees vocht door; tot half één. Maar
genoot er ook van dat een jonkie hém als belangrijkste tegenstander in het
damspel beschouwde.
Helaas is Cees er niet meer. En ook zijn vrouw is ons onlangs ontvallen. Maar we
zullen altijd zijn rode hoofd, zijn vechtlust en zijn humor onthouden, net zoals zijn
bijdrage als secretaris, kascommissielid en kritisch lid. Ik wens zijn kinderen en
overige familieleden veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.
Gelukkig is er ook goed nieuws te melden. De belangrijkste is misschien wel dat
de bridgevereniging De Jump weer op maandag in ons gebouw speelt. Zij hebben
al aangegeven graag een actievere rol binnen onze denksportruimte te willen
vervullen. En ze hebben dan ook samen met leden van de dam- en
schaakvereniging hard meegewerkt om het houtwerk in het clublokaal op te
knappen. We zijn aan het kijken om een denksportevenement te organiseren
waarbij de leden van de verschillende sporten elkaar en onze sporten kunnen
leren kennen. We willen ervoor zorgen dat we een sterke denksportgemeenschap
binnen de regio hebben. Om dat te bereiken staan we samen sterker dan alleen.
Door samen het clubgebouw op te knappen, is de eerste stap van een goede
samenwerking gezet.
Laten er nog vele volgen, zodat we ervoor zorgen dat onze drie verenigingen
binnen de gemeente bekend komen te staan als het hart van de denksport.
Jesse Bos
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“Tot het eind toe heeft hij zijn gevoel voor humor behouden”.
Cees van der Steen: 23 maart 1933 - 19 september 2014.
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JEUGDLEIDER ONDER DE LOEP
Naam:
Geboren:
Woonplaats:
Functie binnen DCIJ:

Stijn Tuytel
Donderdag 9 april 1987
Haarlem
Jeugdleider en bestuurslid

Hoe ben je met dammen in aanraking gekomen?
Toen ik in groep 5 zat was het mogelijk om tussen de middag op school te
lunchen. Gelijktijdig zou dan iemand een bordspel uitleggen. Ik besloot er een
keer naar toe te gaan, omdat het gezellig was met vriendjes te zijn. Al snel
merkte ik echter dat wat de oude man vertelde me interesseerde. Dat zo’n
eenvoudig spel zo leuk kon zijn!
Ik wilde meer over dammen te weten komen en besloot samen met een paar
anderen op de damclub te gaan. Na twintig jaar ben ik degene die voor het
bord staat, maar de nieuwsgierigheid in leuke trucjes is hetzelfde gebleven.
Wat wil je kinderen meegeven?
Plezier in het spelletje is het belangrijkst. Voor iedereen betekent dit iets
anders. De een vindt combinaties mooi, de ander geniet vooral van het
competitieve element. Het is goed om bij jezelf na te gaan wat jou van het
damspel aanspreekt.
Tip: als je je tegenstander te slim af wilt zijn, moet je goed op zoek gaan naar
de mogelijkheden. Eigenlijk is dammen een ontdekkingstocht. Speur jij beter
dan degene aan de andere kant van het bord? Dan is de kans groot dat je
meer ziet en de partij wint.
Wat wil je als jeugdleider bereiken?
Dat de jeugdafdeling er bij mijn aftreden beter voor staat dan toen ik begon.
De vrijdagavond is het hart van de club. Dit geldt ook voor de jeugdafdeling.
Mijn doel is om elke vrijdag jongens en meisjes bijeen te hebben die
enthousiast zijn over het damspel.
Het is uiteraard de bedoeling dat jaarlijks doorstroming plaats vindt naar de
senioren en/of een tiental. Centraal staat echter de vrijdagavond. Wanneer
deze goed is ingericht, volgt de rest vanzelf.
Over welke speler van de club zou je in de volgende
IJ’dammer wat meer te weten willen komen?
Stijn, bedankt voor dit interview!
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Kristian Jongewaard

C H IN E E S S P E C IA L IT E IT E N R E S T A U R A N T

‘M A N O R ’

H a g e lin g e r w e g 4 2 , 2 0 7 1 C J S a n t p o o r t
T e l.: 0 2 3 - 5 3 8 4 2 2 0 - F a x 0 2 3 - 5 3 8 4 4 3 4

G e z e llig e n s f e e r v o l r e s t a u r a n t
G e o p e n d d a g e lijk s v a n
1 2 .0 0 to t 2 2 .0 0 u u r
ook op zon- en
fe e s td a g e n

A p a r t a fh a a lb u f f e t
S p e c ia le g e r e c h t e n
T e v e n s g e le g e n h e id
t o t h e t h o u d e n v a n r e c e p t ie s
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NK SNELDAMMEN 2014
Op zaterdag 14 juni deed ik voor de zesde keer mee aan het NK sneldammen
(categorie C). Vorig jaar wist ik gedeeld eerste te worden, maar na barrage
tweede. Ditmaal verwachtte ik er minder van, gezien ik over het vorige seizoen
sterker heb gespeeld.
In de voorrondes was Ebbo de Jong mijn eerste tegenstander. Op het eind nam
Ebbo een verkeerde ruil, die een doorbraak opleverde. De tweede ronde speelde
ik tegen Kees Sterken. Vorig jaar maakte Kees het me nog lastig, deze keer zag
hij een twee-om-drie over het hoofd. Maikel Schotman, mijn derde tegenstander,
deed in het late middenspel een remiseaanbod. Ik wilde doorspelen, waarna hij in
tijdnood pardoes een schijf weggaf. Hierna had ik tegen Freerk Douma aan een
punt genoeg om me voor de hoofdgroep te plaatsen. Maar ik wist ook van Freerk
te winnen, omdat hij in een twee-om-twee naar dam liep. Tegen Arie Dubbelaar
kwam ik in een kettingstelling. Met een vier-om-vier naar dam bevrijdde ik me,
maar de dam was niet te houden. Toch wist ik ook deze partij te winnen en ik
behaalde een 100%-score in de voorrondes! Tweede werd Ebbo de Jong,
waardoor die zich ook plaatste voor de hoofdgroep.
VOORRONDES GROEP C4
Pl
Naam
1. Jan-Maarten Koorn
2. Ebbo de Jong
3. Maikel Schotman
Freerk Douma
5. Kees Sterken
Arie Dubbelaar

Rating 1 2 3 4 5 6 Pt SB
840 X 2 2 2 2 2 10
40
874 0 X 1 2 1 2
6
21
878 0 1 X 0 2 1
4
15
569 0 0 2 X 1 1
4
14
897 0 1 0 1 X 1
3
13
830 0 0 1 1 1 X
3
11

Mijn eerste tegenstander in de hoofdgroep was Jan Flikweert. Jan kwam moeilijk
te staan en offerde twee schijven. Vervolgens miste hij de mogelijkheid om één
schijf terug te winnen en gaf hij op, terwijl dat tot mijn grote verbazing te vroeg
was. Na zes overwinningen volgde helaas een nederlaag. Tegen Jeffrey Steen
stond ik beter, maar in tijdnood stonk ik in een drie-om-drie doorbraak. Ook Gerrit
Roeterdink maakte het me niet makkelijk: tot twee keer toe kwam ik op
achterstand. Echter, op het eind nam ik een mooie combinatie, waardoor ik deze
keer geluk had. In de vierde ronde trof ik Lars Knol. Vorig jaar eindigden we
samen op de gedeelde eerste plaats, waarna Lars van me won met de barrage.
Dit jaar speelde Lars minder en ik wist een schijf van hem te winnen. Door een
mooi offer wist hij nog remise te maken. Er volgden nog drie overwinningen.
>>
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Van Jeroen Huskens won ik, doordat hij in een klassieke stand een schijf moest
offeren. Ebbo de Jong nam in de opening een hekstelling, maar na die gebroken
te hebben liep hij in een twee-om-drie. Als laatst speelde ik tegen Wim de Jong. Ik
lette even niet op en met een twee-om-twee haalde hij bijna een dam. Gelukkig
wist ik de dam en zelfs schijfachterstand te voorkomen. In het vervolg wist ik veel
eerder op dam te komen en dat was voldoende voor de overwinning.
Net als vorig jaar eindigde ik op de tweede plaats. Met één remise, één nederlaag
en tien overwinningen ging het wel een stuk beter. Eerste werd Jeffrey Steen,
derde werd Jeroen Huskens. Ik ben tevreden over het resultaat en wist er een
leuke dag van te maken.

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

GROEP C1
Jeffrey Steen
Jan-Maarten Koorn
Jeroen Huskens
Gerrit Roeterdink
Lars Knol
Wim de Jong
Jan Flikweert
Ebbo de Jong

Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 Pt SB
779 X 2 1 2 1 2 2 2 12
73
840 0 X 2 2 1 2 2 2 11
59
740 1 0 X 1 1 2 1 2
8
44
876 0 0 1 X 2 0 2 2
7
32
892 1 1 1 0 X 2 0 2
7
45
866 0 0 0 2 0 X 2 2
6
24
880 0 0 1 0 2 0 X 1
4
23
874 0 0 0 0 0 0 1 X
1
4

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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VIERLUIK

Puertolas

Hermelink

Koops

Uit: Slagzet.nl

Voor alle vier problemen geldt: wit zet en wint.
Hint: Alle problemen hebben dit gemeen: wit voert een vernietigende slag uit,
waarbij de vijandelijke dam - die uiteraard nog op het bord moet komen - als
eerste wordt geslagen.

Kees Pippel
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HET 27E OUDEJAARS SNELDAMTOERNOOI VAN IJMUIDEN
Hierbij nodigen wij u graag uit voor de zevenentwintigste editie van het Oudejaars Sneldamtoernooi van IJmuiden.
Dit toernooi wordt gehouden op dinsdag 30 december 2014 en vindt plaats onder auspiciën van Damclub
IJmuiden. De speelzaal, de Coen Bais-zaal, is in de Jan Ligthartschool, Eksterlaan 8 te IJmuiden.

Wedstrijdvoorwaarden
Dit traditionele sneldamtoernooi wordt gespeeld in drie groepen: Eregroep, Hoofdgroep en Promotiegroep.
Het speeltempo bedraagt drie minuten plus twee seconden per zet per speler per partij. In iedere groep spelen de
maximaal 28 deelnemers een rond toernooi. Indien spelers gelijk eindigen op plaatsen die voor een geldprijs in
aanmerking komen, zullen de prijzen gedeeld worden. Deelnemers die door eigen toedoen in een voor hun
speelsterkte te lage groep meespelen (bijvoorbeeld door te laat komen) verliezen hun recht op prijzengeld.
Arbitrage aanvragen is niet mogelijk; het organisatiecomité doet wel een beroep op uw sportiviteit. Voor het overige
worden de wedstrijdvoorwaarden van de KNDB gehanteerd. Per groep is tenminste één groepsleider aanwezig.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor de Eregroep bedraagt € 12,- , voor de Hoofdgroep € 9,- en voor de Promotiegroep € 6,-.
De eerste vijf GMI’s die zich voor dit toernooi opgeven hoeven geen inschrijfgeld te betalen. Het inschrijfgeld dient
vlak voor aanvang van het toernooi te worden voldaan.

Prijzen
De naam van de winnaar van de Eregroep wordt gegraveerd in de “Oudejaars Sneldamtoernooi”-bokaal.
De bokaal zelf blijft in het bezit van Damclub IJmuiden. Het prijzengeld bedraagt minimaal:
e

1 prijs
e
2 prijs
e
3 prijs
e
4 prijs
e
5 prijs

Eregroep
€ 150,€ 60,€ 50,€ 40,€ 30,-

Hoofdgroep Promotiegroep
€ 60,€ 50,€ 50,€ 40,€ 40,€ 30,€ 30,€ 20,€ 20,€ 10,-

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via www.damclubijmuiden.nl of via Martin van Dijk: 06 14 89 71 43.
Inschrijven via e-mail is ook mogelijk: oudejaarstoernooi@damclubijmuiden.nl . In dat geval vermeldt u uw
voor- en achternaam, woonplaats, e-mailadres, rating en de door u gewenste groep. Meer informatie kunt u vinden
op de eerder genoemde website en op Facebook:
https://www.facebook.com/events/857278137635977/

Aanvang en prijsuitreiking
U wordt verzocht om uiterlijk 10.00 uur aanwezig te zijn. Deelnemers die op dit tijdstip niet aanwezig zijn en de
organisatie hiervan niet op de hoogte gebracht hebben verliezen het recht om mee te doen. In noodgevallen kan
de toernooileiding tijdens de toernooidag op bovenstaand nummer worden bereikt. De prijsuitreiking zal rond 17.30
uur plaatsvinden.
Wij rekenen wederom op een druk bezet, spannend, sportief, spectaculair maar vooral gezellig toernooi.
Namens het organisatiecomité,
Martin van Dijk
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CEES VAN DER VLIS
WINT KERST DE JONG TOERNOOI
Vrijdag 15 augustus was het weer zover. De opening van het seizoen van
Damclub IJmuiden begon, zoals elk jaar weer, met het Kerst de Jongtoernooi.
Ook dit jaar werden de spelers verdeeld in twee groepen. Groep A werd
voornamelijk gevuld met spelers uit het eerste tiental, groep B uit die van het
tweede. Degene met het hoogste gemiddelde wint de felbegeerde ‘Kerst de Jong
beker’ voor een jaar.
In groep A was het na de vijfde ronde spannend. Martin en Wim stonden beide op
7 punten en moesten het onderling uitvechten wie de ideale voorsprong van twee
punten meeneemt naar de laatste ronde. Martin bewees dat hij de betere
sneldammer was en won. In de laatste ronde had hij tegen Jesse aan één punt
genoeg om eerste te worden in groep A. Ron Tielrooij is na lange afwezigheid
weer terug bij onze vereniging (onderlinge) en bood nog net niet genoeg
weerstand voor een topplaats.

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

Groep A
Martin van Dijk
Willem Winter
Jesse Bos
Kees Pippel
Stijn Tuytel
Jack van Buuren
Ron Tielrooij

1 2 3 4 5 6 7 Pt
Gem.
X 2 1 1 2 2 2 10
1,67
0 X 2 1 2 2 2
9
1,50
1 0 X 1 2 2 2
8
1,33
1 1 1 X 0 2 2
7
1,17
0 0 0 2 X 1 2
5
0,83
0 0 0 0 1 X 1
2
0,33
0 0 0 0 0 1 X
1
0,17

In groep B deed Cees hetzelfde trucje als Martin. In de één-na-laatste ronde
stonden hij en Jacqueline met vijf punten op de gedeelde eerste plaats. Cees won
en in de laatste ronde was Piet niet opgewassen tegen het spel van Cees.

1.
2.
3.
5.

Groep B
Cees van der Vlis
Jacqueline Schouten
Jan-Maarten Koorn
Klaas de Krijger
Piet Kok
Nicole Schouten

1 2 3 4 5 6 Pt
Gem.
X 2 1 2 2 2
9
1,80
0 X 2 2 2 1
7
1,40
1 0 X 0 2 2
5
1,00
0 0 2 X 2 1
5
1,00
0 0 0 0 X 2
2
0,40
0 1 0 1 0 X
2
0,40
>>
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Doordat
het
gemiddelde
van
Cees
hoger was dan
dat
van
Martin, werd
hij de winnaar
van de Kerst
de
Jongbokaal.

Winnaar van de ‘Kerst de Jong beker’: Cees van der Vlis
Jack van Buuren

ER WORDT NOG STEEDS
GEDAMD IN DE MAAN!!!
kom eens aan in
Café de Halve Maan
Hagelingerweg 36
Santpoort
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LARS VAN EEUWIJK
WINT JEUGDEDITIE
KERST DE JONG TOERNOOI
Op vrijdag 22 augustus ging in het Jan Ligthartgebouw het nieuwe jeugdseizoen
van start. Vanaf de eerste ronde was duidelijk dat sommige spelers thuis
geoefend hadden. Eén ervan was Luke Zeegers, die door middel van een
geniepige finesse Martijn Vis het nakijken gaf. Luke bleef de ronden erna
productief, maar moest na vier ronden zijn meerdere erkennen in Lars van
Eeuwijk. Met een remise tegen niemand minder dan tweede tientalspeelster
Nicole Schouten verzekerde Lars zich van de eindzege.
De poedelprijs ging dit
toernooi naar Yara van
Eeuwijk. Het zusje van
de
toernooiwinnaar
heeft het afgelopen
jaar laten zien dat ze
over enorm veel talent
beschikt, maar het
kwam er dit keer niet
helemaal uit. Volgende
keer beter.
V.l.n.r.: Yara en Lars van Eeuwijk en Luke Zeegers

1
2
4
5

8
10

Kerst de Jong jeugd
Lars van Eeuwijk
Luke Zeegers
Stella van Buuren
Martijn Vis
Yunus Piroglu
Rick de Wolf
Nicole Schouten
Stan Bronstring
Veysel Piroglu
Yara van Eeuwijk

1
X

2
X
0
2

1
0
0
0

0
0

3

4
2

5

6

0
X
0
X 2 2
2 0 X 0
0 2 X
1
2
0
0
0
0

7 8 9
1 2 2
2
2 2
1

10 Pt
2
7
2
6
2
6
5
4
0
2
4
X 0
4
2 X 0
2
2 X
2
X
0
Stijn Tuytel
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HALVE FINALE JUNIOREN 2014
Op 29 maart en 4 april 2014 werd de Halve Finale Junioren algemeen gehouden.
Het toernooi werd op drie speellocaties gehouden. Heerhugowaard, Den Bosch
en Dedemsvaart. Ik zelf speelde in Den Bosch. Het speeltempo was 30 minuten +
15 seconde per zet.
De eerste ronde moest ik spelen tegen Pim Arts. Ik onderschatte hem, omdat ik
vier jaar geleden op de Halve Finale aspiranten in Den Haag gemakkelijk van hem
won. Hij bleek sterker te zijn geworden, veel sterker… In het midden van de partij
merkte ik dat ik hem niet moest onderschatten, maar de tijdnood is me fataal
geworden en ik heb die partij verloren.
De tweede partij mocht ik aantreden tegen Lotte Aleven. Lotte en ik treffen elkaar
bijna elk jaar bij de finale meisjes. Het was een spannende partij met erg veel
zetjes, maar we zagen allebei alle zetjes en het werd remise.
De derde partij moest ik spelen tegen Denise van Dam. Net als Lotte tref ik haar
ook bijna elk jaar bij het NK meisjes. Ik wist dat ik haar absoluut niet kon
onderschatten, want ze speelt sterk. In deze partij hadden we allebei een
flankaanval. De hele partij was erg spannend. Rond de 40e zet kon ik een zetje
nemen met schijfwinst, maar dat was verloren of een net-aan remise. Ik besloot
door te spelen en het zetje niet te nemen en deze partij eindigde ook in remise.
De vierde partij was tegen Pepijn van der Brink. Ik had geruchten gehoord dat hij
een sterke speler was, dus ik besloot aanvallend te spelen. Hij speelde een erg
vreemde opening, waar ik van kon profiteren. Hierdoor kreeg ik een voordelige
stand. Ik ruilde naar voren en ik wilde mijn schijven gewoon lekker aanschuiven,
tot ik te overhaast een zet deed en in een één-om-twee trapte. Die partij kon ik na
een paar zetten opgeven, mede door een foute schijfverdeling.
Pl. Naam
1. Pepijn van den Brink
2. Jitse Slump
Pim Arts
Tim Vermeulen
5. Denise van Dam
6. Tom Knapen
7. Lotte Aleven
Stella van Buuren

Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 Pt
SB
1227 X 1
1
2
2
6
20
1248 1 X
2 0 2
5
18
1193
X 1 0
2 2
5
13
1170 1
1 X
2 1
5
19
1035
0 2
X 1
1
4
15
866 0 2
0 1 X
3
14
943
0 0 1
X 1
2
7
816 0
0
1
1 X
2
6
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Ondanks dat ik op de eerste dag maar twee punten had gehaald en het er toch
minimaal vier moesten zijn, heb ik op de mooie speellocatie in Den Bosch een erg
leuke dag gehad.
De week daarop (op 4 april) vielen er nog zes punten te behalen tegen Jitse
Slump, Tom Knapen en Tim Vermeulen. Die zes punten moest ik gaan pakken!

Tweede dag Halve finale junioren 2014
Met volle motivatie ging ik deze lange damdag in. Na enkele vervoersproblemen
kwam ik uiteindelijk drie minuten voor de geplande eerste ronde binnen. De
geplande start van de eerste liep twintig minuten uit, waardoor ik me alsnog goed
kon voorbereiden.
De eerste ronde mocht ik tegen Jitse Slump, ereklassespeler bij Cema/DVZ. Ik
ging er helemaal voor, maar zat er toch niet zo lekker in bleek wel. Na veertig
zetten had ik het gevoel dat de stand toch echt potremise was. Maar ik zou Stella
niet zijn als ik niet zou blunderen in het eindspel. Dit gebeurde dus ook en bracht
mij naar het resultaat van nul punten. Ik baalde hier natuurlijk enorm van. Want
wat wilde ik graag winnen van of remise spelen tegen Jitse.
De tweede partij hield ik nog steeds goede hoop tegen Tom Knapen. Ik had nog
geen partijen van hem gezien, maar omdat hij nog pas een aspirant is en
ongeveer 1,40 groot onderschatte ik hem. Deze partij verliep niet bepaald soepel.
Hij had enorm veel kennis opgedaan uit de standaard theorieboekjes.
Ditmaal blunderde ik ook in het
eindspel, maar in mijn eigen voordeel.
Tom nam razendsnel een zetje, mede
door een lichte tijdnood. Toen ik het
zetje eindelijk zag (een eenvoudige
twee-om-drie naar dam) glunderde ik.
Er zat een mooi naslagje in en
vervolgens een remise-eindspel. Toen
de zwaar geïrriteerde Tom Knapen na
de partij aan mij vroeg of ik het zetje
überhaupt wel had gezien, zei ik
natuurlijk vol overtuiging: ‘’Ja!’’.

Tom Knapen (1)

44. .. - .. 24-30 45. 25x34 22-27
46. 21x32 23-29 47. 34x23 19x48
48. 16-11 48x45 49. 11x 2

Stella van Buuren (1)
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Na een uurtje of 5 dammen en wachten zag ik wel behoorlijk tegen de laatste
partij op. Ik kreeg tegen Tim Vermeulen de kans om Lotte Aleven in te halen op
de eindstand. Dit is helaas niet gelukt. Mede door de vermoeiende dag had ik
geen zin meer in deze partij en kan ik me niets meer van de partij herinneren en
er ook niets meer over vertellen…
Pl. Naam
1. Pepijn van den Brink
2. Jitse Slump
Pim Arts
4. Tim Vermeulen
5. Denise van Dam
6. Tom Knapen
7. Lotte Aleven
8. Stella van Buuren

Rating
1227
1248
1193
1170
1035
866
943
816

1 2 3 4 5 6 7 8 Pt
SB
X 1 1 1 2 2 2 2
11
64
1 X 1 1 2 0 2 2
9
56
1 1 X 1 0 2 2 2
9
52
1 1 1 X 0 2 1 2
8
49
0 0 2 2 X 1 1 1
7
46
0 2 0 0 1 X 1 1
5
32
0 0 0 1 1 1 X 1
4
23
0 0 0 0 1 1 1 X
3
16

Al met al was het een erg zware, maar leuke dag. Mijn laatste plaats maakte
helemaal niets uit, want het was gezellig.
Op de terugreis carpoolende met Cees de Leeuw, Denise van Dam en Steven
Den Hollander was het erg gezellig, dat bleek maar uit het berichtje op Facebook
van Steven: ‘’In de auto met het slechtste gezelschap ooit’’.
Stella van Buuren

DCIJ-ERS OPGELET!
Elk jaar opnieuw kwam Martin van Dijk naar me toe met de vraag; “Je hebt je ook
dit jaar weer geplaatst voor het eerste tiental, maar maak je ook gebruik van je
recht?” Ik had het recht verworven, omdat ik elk jaar veel wedstrijden voor de
onderlinge had gespeeld en daarmee ook genoeg punten had vergaard. Martin
was iedere keer weer gelukkig met mijn antwoord, “nee”. De laatste jaren lukt het
me niet meer om me te plaatsen.
Maar dit seizoen ga ik er weer eens voor. Dat komt o.a. door een damboek van
F.C.Hemmes, dat in 1904 was uitgegeven en ik onlangs heb aangeschaft. Er
staan enkele geweldige damtips in die ik mij ter harte heb genomen. Hemmes
was een Cruijff avant la lettre. Hij bediende zich van dezelfde redeneringen en
uitspraken als Cruijff 60 jaar later. De beste tip die ik opvolg uit het boek van
Hemmes staat in hoofdstuk:
>>
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XIII ‘Practische wenken voor de Fransch-Poolsche speelwijze.
Men gewenne zich aan ’n ongedwongen, gemakkelijke houding,
rechtop, in het midden voor ’t bord, opdat men niet de eene helft
beter zie dan de andere.
Evenzoo moet men niet te dicht op ’t bord zitten, om steeds ’n goed
overzicht te hebben!
Over het algemeen moet men naar het midden schuiven; in
sommige gevallen echter, is men gedwongen, voor verdediging of
aanval, om naar de zijrandvelden te gaan! Nodeloos afruil is
verkeerd: het moet alleen, tot voordeel aan schijven of positie. Gelijk
ook Van Buuren het noemde, moet achterwaarts slaan alleen
gebeuren, om zich te herstellen in positie, of voor ’n combinatie.
Men moet a.h.w. links opschuiven, wit a.h.w. van 50 naar 6 en zw.
Van 1 over 45, daar men dan lichter dam haalt, zoals men wel
beweert, doch wat afhangt van den ander. De schijf 3 voor zw. en
48 voor wit heet kroonschijf of broeksknoop, en welke, althans in de
opening, niet licht opgespeeld moet worden, om 2 redenen. De 1 e is,
dat de eigen partij dekking genoeg voor de voorste schijven krijgen
kan, van elders, en temeer moet 3 of 48 daarvoor niet dienen,
omdat er dan langs veld 42 of 43 gemakkelijker dam gehaald kan
worden. En de 2e reden is, dat deze schijven den steun vormen, tot
in het laatst, zij naar links of rechts, tot 25 en 26 ’t meest voordeel
aanbrengen, ter verdediging en aanval, beide.
Slechts in bijzondere gevallen kunnen zij aangewend worden bij een
aanval of attaque.
Tot zover een citaat uit het boek ‘Practisch dammen’ van Hemmes. Als u het niet
allemaal begrijpt, werkt dat alleen maar in mijn voordeel. Ik begrijp deze ziener
volkomen.
Trouwens, niet alleen de stellingen en tips van Hemmes maken mij sterker.
Onlangs ben ik aan twee ogen geopereerd tegen staar, waardoor ik alles veel
beter zie.
Dus, DCIJ-ers opgelet!
Jan Apeldoorn

DAMTOERNOOI VICTORIE PLAZA
Op zaterdag 31 mei werd er een toernooi gehouden in het Victorie Plaza te
Alkmaar. Er waren vier categorieën: Heren A, heren B, dames en jeugd. Er werd
een dubbel rondtoernooi gespeeld. De vrouwen van DCIJ bezetten de helft van de
damescategorie: 7 aanwezige dames, waarvan 3 van DCIJ. Dat is nou nog eens
mooi!
>>
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De eerste ronde mocht ik tegen Jacqueline. Gelijk een lastige dacht ik, maar toen
ik beter nadacht waren er op dit toernooi alleen maar lastige tegenstanders.
We speelden allebei gewoon ons spelletje en de partij eindigde dan ook in remise.
De tweede ronde was ik vrij.
De derde ronde moest ik tegen Linda Schnieders. Het was een gesloten stand,
wat erg lastig was. Toen zij de winst zag zitten, kon ik er niet meer aan ontkomen
om meerdere schijven te verliezen en moest ik opgeven.
Ronde vier mocht ik tegen Rima Danileviciene. Ik kende haar nog helemaal niet,
maar wist dat ik niemand kon en mocht onderschatten dit toernooi, aangezien ik
de dag ervoor heb gezien op de deelnemerslijst dat 5 van de 7 deelnemers een
rating boven de 1000 hebben. De partij begon goed voor mij, maar ze bleek toch
wel sterk te zijn. Ik was blij met de remise.
De vijfde ronde mocht ik tegen Vitalia Doumesh. Ik gaf mezelf geen kans tegen
haar en het was ook een erg snel potje. Op het eindspel bleek dat ik opeens wel
erg sterk stond en Doumesh moest zich naar een remise zien te redden, wat haar
helaas ook lukte.
De zesde ronde mocht ik tegen Agita Heusdens, de vrouw van Ron heusdens.
Agita speelde ook sterk. Rond het middenspel stond ik verloren en twijfelde op te
geven. Ik gaf niet op en ongeveer tien zetten daarna zag ik een mogelijke
remisevariant. Ik kwam in een eindspel terecht waarin zij één dam had en 3
schijven en ik één dam en één schijf. We hadden allebei hoge tijdnood. In mijn
haast kroop ik met mijn dam tussen mijn schijf en haar schijf in. Zij had nog erger
last van de tijdnoodspanning dan ik. Ze raakte een schijf aan, vloekte daarna even
en deed de verplichte zet, waarop ik haar dam en nog twee schijven kon slaan.
Die partij had ik dus gewonnen.
De zevende partij en laatste unieke tegenstander was Nicole Schouten.
Ze speelde erg sterk, maar een foutje werd haar fataal.
Inmiddels zaten we op de helft van het toernooi. Linda Schnieders stond in haar
eentje bovenaan met een +2 score. Daarna kwamen Vitalia Doumesh en ik met
een +1 score. Terwijl de moeheid onder de spelers toenam, nam ook de spanning
toe.
De achtste ronde moest ik opnieuw tegen Jacqueline. Ik speelde op één puntje,
omdat ik vooral mijn energie wilde bewaren voor de partijen tegen Agita
Heusdens en Vitalia Doumesh. Tijdens de partij had ik het gevoel dat ik toch wel
een voordeel had, maar met 10 seconden op de klok had ik niet genoeg tijd om
het ook in winst om te zetten en werd de partij remise. De negende partij was ik
vrij en had ik de tijd om eindelijk even rustig een kop koffie te drinken.
>>
-18-

De tiende ronde moest ik tegen Linda Schnieders. De partij begon rustig, maar ik
begon langzamerhand nadeel te krijgen. Na ongeveer 30 zetten verloor ik een
schijf en had zij een gevaarlijke aanval. Ik begon op zetjes te spelen, omdat dat
nog mijn enige kans was. Linda begon ernstige tijdnood te krijgen, maar bleef
rustig. Vijf zetten na haar schijfwinst trapte ze in een één-om-twee met doorbraak
en was het uiteindelijk winst voor mij.
Ronde 11 mocht ik tegen Rima Danileviciene. De vorige partij dat ik tegen haar
moest had ik erg veel moeite met haar, omdat ze redelijk sterk speelde. De partij
ging erg gelijkwaardig op en we kwamen in een ingewikkeld eindspel met allebei
één dam. Ik zag een kans tot een zekere remise of misschien zelfs een mogelijke
winst. Ik wilde er drie geven, waarna ik haar dam kon slaan. Tot mijn grote schrik
kon ze doorslaan en een vierde schijf ook slaan. Mijn verbazing werd nog groter
dat zij dezelfde fout maakte als ik en netjes haar dam gaf en dus niet doorsloeg.
Deze partij werd remise. Ik kon de winst er helaas niet uit halen. Na deze partij
begon ik toch wel te vrezen dat de vermoeidheid toesloeg. Elf spannende rondes
gespeeld, met twee kleine pauzes was toch wel wat veel.
De twaalfde ronde moest ik tegen Vitalia Doumesh. Ik kon mijn ogen amper meer
open houden, maar wilde er toch helemaal voor gaan. Helaas was ik toch minder
geconcentreerd dan ik had gewild en trapte ik in het middenspel in een simpel
zetje. Ik speelde nog even door, maar kon eigenlijk al opgeven.
De dertiende partij moest ik weer tegen Agita Heusdens, die zichtbaar nog erg
chagrijnig was van onze vorige partij. Het lukte mij nog steeds niet om me goed te
concentreren en deze partij verloor ik ook. Ik stond nu al drie rondes op 11 punten
en hier baalde ik van. Na even de tussenstand te bekijken kwam ik tot de
conclusie dat ik nog gedeeld derde kon worden als ik van Nicole Schouten won.
Sowieso samen met Jacqueline, want zij had een ronde vrij en stond op 13
punten, en misschien ook nog samen met Agita Heusdens, als zij won van Rima
Danileviciene.
Na dit te hebben gezien, kon ik me weer volop concentreren en was ik klaar voor
de partij tegen Nicole Schouten. Ik wilde, moest en zou winnen. Tot mijn grote
teleurstelling speelde Nicole toch wel beter dan ik had gehoopt en ik kwam
nadelig te staan. Na anderhalve minuut te hebben nagedacht had ik een plan en
zag ik misschien nog een kleine kans om te winnen. Nicole stond op het punt om
dam te halen, toen ik met mijn dam achter een schijf kroop. Nicole moest eigenlijk
dam halen en daarna een schijf offeren, zodat ze niet in mijn vangstelling trapt.
Nicole vergat echter dam te halen en besloot direct een schijf te offeren. Toen ik
mijn dam oppakte om haar doorbraakschijf te slaan, zei ze nog: “Eh, je moet
slaan!” Waarop ik antwoordde: “Dat ga ik ook doen.” Door deze manoeuvre had ik
gewonnen. Nicole baalde enorm en ik was ontzettend blij met mijn gedeeld derde
plaats.
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Jacqueline en ik besloten even te checken wat er nu moet gebeuren: barrages of
toch prijzen delen. Volgens de organisator die alle partijen had ingevoerd klopten
onze punten niet. Wij hadden alles met de hand berekend (lekker ouderwets),
omdat de printer het niet deed. Hij was er toch wel van overtuigd dat wij een fout
hadden gemaakt en hij niet. Volgens de eindstand die in Toernooimanager stond
was ik toch echt zesde geworden. Dit kon absoluut niet kloppen dacht ik, want ik
wist dat ik 13 punten had. Vervolgens werd de arbiter erbij gehaald en werd de
fout ontdekt. Alle uitslagen na de zevende ronde waren verkeerd om ingevuld. Dit
werd opnieuw gedaan en toen kwam er inderdaad uit dat we met z’n drieën op de
3e plek zijn geëindigd. Dit betekende dat we een barrage moesten spelen.
Als eerste mocht ik barrage spelen tegen Jacqueline. Het was een lastige partij.
Jacqueline had mij opgesloten en ik dacht dat ik mezelf naar remise kon redden
door een damzetje. Dit bleek helaas niet te kloppen en ik verloor. Toen de partij
was afgelopen en het inmiddels 16.15 was kwam er iemand van de organisatie
naar ons toe en vroeg ons of we de prijs wilden delen, want we moesten om
uiterlijk 16.30 het gebouw uit, want dan zou het alarm erop gaan. Jacqueline
protesteerde en terecht. De barrages gingen gewoon door. De tweede barrage
moest Jacqueline tegen Agita Heusdens. Ik benutte deze tijd om even wat te
rusten, aangezien ik misschien nog een partij moest spelen tegen Agita.
Jacqueline verloor van Agita en dat betekende dat ik inderdaad nog een partij
moest spelen. Als ik verloor of remise speelde, betekende het dat Agita derde
was. Als ik won, moesten we nog een keer barrage spelen. Het was een erg
spannende partij met veel toeschouwers. Ik begon voordeel te krijgen en speelde
helemaal op de winst, terwijl ik normaal gewend ben om op het einde toch wel
naar remise af te hakken. Dit was een omslag voor mij, maar ik had het idee dat
het aardig lukte. Het lukte me helaas niet om te winnen. Na de wedstrijd kreeg ik
complimenten dat ik goed speelde, dat doet natuurlijk altijd goed. Tegen 16.45
was ik helemaal gesloopt, maar het was toch een enorm gezellige dag. Met mijn
prestaties was ik meer dan tevreden en voor volgend jaar is dit toernooi in
Alkmaar is voor iedereen een aanrader.
Pl
1.
2.
3.
4.

Naam
Rating
Vitalia Doumesh
MIF 2122
Linda Schnieders
2019
Agita Marterere*
2065
Stella van Buuren*
1851
Jacqueline Schouten* MFF 2020
6. Rima Danileviciene
MFF 1994
7. Nicole Schouten
1938

1
X
1
1
1
1
1

0
0
1

0
1

1
0

2

Pt SB
16 176
1
2
2
1
1
2
2
2
1
0
2
X
15 162
1
0
2
1
2
0
0
2
1
1
X
13 138
1
2
1
2
2
0
2
1
1
2
X
13 134
2
0
1
1
2
1
0
1
1
2
X
13 132
0
1
1
2
2
2
1
1
1
0
X
10 121
1
0
1
0
2
0
1
0
0
2
X
4
49
0
0
0
0
0
*=Na Barrage
1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

1

Stella van Buuren
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MAURITS DE VRIES
WINT JEUGDTOERNOOI
Veel van de huidige bekende jeugddammers hebben wij op de jeugdtoernooien in
IJmuiden zien spelen. Dit toernooi is bij uitstek een toernooi waar gestreden wordt
en waar het nergens om gaat.
De jongens en meiden doen daar een schat van ervaring op. Zondag 21
september was er een barrage tussen Rudy van Velzen, Noël Neve en Maurits de
Vries om de eerste plaats. Met tranen in de ogen stonden de omstanders te kijken
naar de verrichtingen. Een strijd op leven en dood en er werd geweldig gedamd.
Zo jong en zo goed dammen. Dat belooft wat voor de toekomst. Maurits de Vries
ging er met de eerste prijs vandoor. Hij speelde remise tegen Rudy en won van
Noël. Rudy verloor van Noël. In het toernooi zag het er al lang naar uit dat Maurits
ging winnen, maar in de
voorlaatste ronde verloor hij
van Noël. En Noël verloor in
koppositie van Rudy in de
laatste ronde. Dat was
negens voor nodig geweest.
Opmerkelijk was nog de
prachtige combinatie die Lars
van Eeuwijk nam tegen
Egbert
van
der
Bom.
Geconcentreerd
met
het
hoofd in de handen, diep
nadenkend haalde hij uit. Zijn
zus
Yara
pakte
de V.l.n.r.: Rudy van Velzen, Noël Neve, Lars van
poedelprijs.
Eeuwijk, Maurits de Vries, Stacey van der
Bom, Egbert van der Bom en Yara van Eeuwijk
Jeugdtoernooi Damclub IJmuiden
1. Maurits de Vries
*
2. Noël Neve
*
3. Rudy van Velzen
*
4. Lars van Eeuwijk
5. Stacey van der Bom
6. Egbert van der Bom
7. Yara van Eeuwijk
8. Dummy

1
•
2
0
0
0
0
0
0

2
0
•
2
0
0
0
0
0

3
2
0
•
0
0
0
0
0

4
2
2
2
•
0
0
0
0

5
2
2
2
2
•
0
0
0

6 7 8 Pt
2 2 2 12
2 2 2 12
2 2 2 12
2 2 2
8
2 2 2
6
• 2 2
4
0 • 2
2
0 0 •
0
* = na barrage
Wim Winter
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MAARTEN VAN AMMERS
WINNAAR IN IJMUIDEN
De manier om dammen te leren is om
mee te doen aan de jeugdtoernooien
op zondagmorgen in IJmuiden, die
inmiddels al een ruime traditie hebben.
Zeker een jaar of 15 worden deze
toernooien al georganiseerd en spelers
als Stella van Buuren, Conall Sleutel en
Feroz Amirkhan, die nu in het eerste
van IJmuiden spelen, zijn daar
begonnen met dammen.

AUTOMOBIELBEDRIJF
BROCAR B.V.

Zondag
19
oktober
werd
het
jeugdtoernooi georganiseerd in het
kader van de Noord-Holland Jeugdcup.
De opkomst was goed, vooral uit
Heerhugowaard en Haarlem, plaatsen
waar een goed jeugdbeleid gevoerd
wordt. Spanning en sensatie op de
borden. Daan Pheijffer had eigenlijk het
toernooi moeten winnen, maar hoe hij
in een compleet gewonnen stand tegen
Maarten van Ammers de winst wist te
missen, zal altijd wel een raadsel
blijven. Maarten van Ammers dus
eerste, Rudy van Velzen tweede en
Daan mag in november opnieuw gaan
proberen om het toernooi te winnen.

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

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

VEEL SCHERP GEPRIJSDE
OCCASIONS OP VOORRAAD

Onderhoud & reparatie alle merken
APK keuringen
Diesel roetmeting

ook voor alle autoschades

Categorie A
Woonplaats
W
Maarten van Ammers Heerhugowaard 8
Rudy van Velzen
Haarlem 8
Daan Pheijffer
Heerhugowaard 8
Maurits de Vries
Haarlem 8
Luke Zeegers
IJmuiden 8
Rianne Mensinga
Heerhugowaard 8

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

P
WP
15
76
14
76
11
77
10
74
9
69
8
80

SB
141
122
91
74
59
60

>>
-22-

In de B-groep ging de zege naar Huub Pheijffer, inderdaad het jongere broertje
van Daan. Tweede plaats voor Tyra Pater en de derde plaats ging naar Niels
Breuker.

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

Categorie B
Huub Pheijffer
Tyra Pater
Niels Breuker
Egbert van der Bom
Jelle van der Eng
Stacey van der Bom
Reinier Puttiger
Indy Pater
Richie van Assendelft

Woonplaats
Heerhugowaard
Heerhugowaard
Heerhugowaard
Heerhugowaard
Heerhugowaard
Heerhugowaard
Heerhugowaard
Heerhugowaard
Velserbroek

W
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

P
WP
10
74
9
55
8
64
8
51
6
58
6
57
5
58
5
53
4
51

SB
70
43
30
32
30
18
21
13
10

V.l.n.r.: Tyra Pater, Niels Breuker, Maarten van Ammers,
Daan Pheijffer, Rudy van Velzen en Huub Pheijffer
Wim Winter
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AFSLUITING SEIZOEN JEUGD
Vrijdag 27 juni vond de laatste clubavond van het seizoen plaats. Voorzitter Jesse
Bos gaf voor aanwezige jeugdspelers en ouders een simultaanseance. Luke
Zeegers en Mischa Bronstring -de vader van Stan- legden Jesse het meest het
vuur aan de schenen, maar moesten uiteindelijk toch de handdoek in de ring
gooien.
Na afloop was het tijd voor feest. Allereerst de diploma-uitreiking. De week ervoor
hadden Yara en Paul (Wiersma Wit), Stan (Wiersma Zwart) en Martijn
(Roozenburg Wit) met succes hun examen afgelegd. De laatste drie waren
aanwezig om voor de fotograaf het diploma in ontvangst te nemen. Yara kreeg het
felbegeerde kartonnen A5’je een week eerder uitgereikt.
Ter afsluiting van de avond en het seizoen volgde de prijsuitreiking voor de
onderlinge competitie. In tegenstelling tot voorgaande jaargangen werden er dit
seizoen niet alleen punten toegekend voor gespeelde partijen, maar ook voor de
afgeronde hoofdstukken en behaalde examens. Deze nieuwe opzet beloont het
(thuis) werken uit de map. Mede hierdoor slaagde Paul erin de ervaren Yara en
Lars achter zich te laten. Rick de Wolf eiste, met slechts één punt meer dan Paul,
de tweede plek voor zich op. De winnaar van dit seizoen was Martijn Vis, met een
ruime voorsprong op de rest.
Al met al een geslaagde afsluiting van een mooi seizoen!
Stijn Tuytel

Elektrotechniek en Installatietechniek
Wim Winter
 06-267 12 793
KvK. nr. 34175861
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POLSKA GRA 2014
Van dinsdag 1 juli tot en met zondag 6 juli werd het toernooi Polska Gra gespeeld
in een stad genaamd Nidzica. We gingen met een kleine groep bestaande uit:
Henk Stoop, Djordy Suijlen, Rick Hakvoort en ik, Stella van Buuren.
Vrijdag 27 juni rond half negen vertrokken we met de ‘Stoopbus’ vanuit
Amersfoort richting Nidzica. Voor Djordy Suijlen die last had van wagenziekte was
de 17-urige reis een werkelijke nachtmerrie. We kwamen rond een uur of één
eindelijk aan in Nidzica. Na nog eens één uur te zoeken naar het hotel kwamen
we erachter dat het hotel niet open was en het zag er erg verlaten uit. Gelukkig,
na één telefoontje plegen in gebrekkig Duits bleek dat het hotel niet verlaten was
en nog wel gerund werd door een hoogbejaarde man. Rond vijf uur kon hij bij het
hotel zijn. Na de lange reis van 17 uur moesten we ook nog 3 uur wachten
voordat we eindelijk het hotel in konden, maar we bleven positief: vorig jaar zaten
ze helemaal zonder slaapplaats.
Zaterdag tot en met
maandag was er niet veel
te beleven. Zondagavond
was het enige lichtpunt dat
Nederland
Mexico
versloeg
met
2-1.
Maandagavond om half
negen zou de opening
moeten plaatsvinden. Om
acht
uur
kwam
de
organisatie erachter dat
het kasteel waar ze de
opening wilden houden
niet beschikbaar was,
omdat daar een feest
plaatsvond. Tot zo ver dus
de opening.
Dinsdagochtend half negen (liep uit tot negen uur) werd de eerste ronde
gespeeld. Het viel mij op dat er bijzonder veel jeugd deelnam aan het toernooi. Zo
mocht ik ook de eerste ronde tegen een jeugdlid Piotr Pierzchala. Nadat hij na tien
zetten bijna vast stond, moest hij ruilen naar het kerkhofveld. Toen ik achter dat
schijfje liep, wilde hij zijn schijf zo snel opvangen dat hij er per ongeluk drie
weggaf. De hele partij heb ik ongeveer vijf zetjes uitgehaald, van simpel tot iets
lastiger. Zelfs toen hij vier schijven en een dam achterstond, bleef hij nog
doorspelen, maar uiteraard won ik dit. Na een halfuur spelen had ik genoeg tijd
om nog even wat bij te slapen voor de volgende partij.
>>
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De tweede partij mocht ik tegen Sergei
Fadeev. Hij stond nummer veertien op de lijst
die gebaseerd was op FMJD-rating. Ik wist
dus bij voorbaat al dat ik dit keer een sterke
speler tegenover mij had zitten. Hij opende
erg sterk en ik werd bijna gedwongen om een
flankaanval te nemen. Dit deed ik ook en het
pakte verrassend goed uit. Ik dacht dat mijn
tegenstander een forcing uitvoerde die hem
een schijfwinst opleverde. Deze forcing bleek
niet goed te zijn en dat zag hij ook. Toen hij
besloot achter mijn aanval te lopen, had ik
een erg mooi zetje (zie artikel uit het NoordHollandsdagblad hiernaast).
De derde ronde speelde ik tegen Oleg
Shapunov. Hij had de hoogste rating van alle
deelnemers op het toernooi: ik was
gewaarschuwd. De opening en het
middenspel waren vrij saai. Nadat ik een zet
had gedaan, zag ik opeens een zetje zitten
dat ik had kunnen uithalen. Wat baalde ik
hiervan. De hele partij moest ik denken aan
dat zetje dat ik had gemist. Door mijn
verminderde concentratie haalde hij een zetje
uit, wat gelukkig niets meer bleek dan een
grote ruil. In het eindspel maakte ik ook nog
eens een blunder en kon ik de hand
schudden..
De vierde partij speelde ik tegen Ilmars
Stolcers. Een Nationaal Talent in zijn land,
slechts twaalf jaar oud. Hij opende erg
agressief en ik besloot te gaan hakken.
Helaas bleek hij op al mijn zetten een beter
antwoord te geven en ik verloor de partij
positioneel. Na twee verliespartijen achter
elkaar gaf ik de moed al op. Dit zou niet mijn
toernooi worden, ondanks de goede partijen
en de vier punten die ik had.
De vijfde partij speelde ik tegen Marina
Kasyan, een vrouw van rond de 50. De
punten interesseerden mij niet veel meer,
maar goede partijen spelen wilde ik nog wel.
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Stukje van een artikel uit het
Noord-Hollandsdagblad
12-7-2014
Dammen

Eric van Dusseldorp
eric@ericsdamsite.nl

Stella de
reuzendoder
Op het Polska Gra, oftewel het
Open kampioenschap van Polen,
waar iedereen zich gewoon voor
kan inschrijven, ontpopte de
jonge Nederlandse damster
Stella van Buuren zich in de
tweede ronde als reuzendoder
door niemand minder dan de
kampioen van Moskou te
verslaan.
S. Fadeev-S. van Buuren
Zie diagram.
De Rus had zijn verloren schijf
het beste kunnen terugveroveren
door 34-29!, maar hij speelde
23. 42-37??,… De dreun kwam
hard aan:
23…, 6-11; 24. 37x28, 14-20;
25. 25x23, 24-29; 26. 33x24,
22x42; 27. 48x37(?)… Paniek,
maar het maakt feitelijk niets uit.
27…, 9-14; en wit gaf het op.

>>

Zij opende vrij ongewoon en ik wist niet goed hoe ik hierop moest reageren. Na
een klein rekenfoutje van haar kwam zij na een ruil op het kerkhofveld terecht en
wist ik die schijf na diep rekenen te winnen. Het eindspel zou gewonnen moeten
zijn, maar dat lukte mij helaas niet. Het werd remise en ik baalde nog meer dan
tevoren.
Na een flinke peptalk ging ik de volgende dag de zesde partij weer vol goede
moed in. Ik moest tegen een aspirant: Rytis Domarkas. Ik kreeg al snel positioneel
voordeel, maar het aantal schijven bleef gelijk. Tussen de 40e en de 50e zet heeft
hij ongeveer vijf keer remise aangeboden: om gek van te worden! Ik stond zeer
voordelig, maar na een mindere zet van mij werd het na een paar zetten toch nog
remise. Met nog 1 uur en 45 minuten op de klok kan ik niemand anders de schuld
geven dan mijzelf dat ik de winst hier niet uit heb gehaald.
De zevende partij was tegen Magdalena Nereda. Een aspirant van veertien jaar
oud. Na een behoorlijk saaie partij werd er op de 41e zet remise overeengekomen.
De achtste partij was tegen Jakub Broma. Hij was het tienjarige jongetje dat
Djordy Suylen had geslacht. Ik was op mijn hoede. Hij speelde sterk, maar ik zag
aan zijn gezicht dat hij geen zin had om te dammen en het liefst lekker zijn bedje
in ging. Ik maakte hier natuurlijk gebruik van en ging op simpele zetjes spelen,
waar hij ook op de 22e zet in trapte. Ik had een dam en een schijf voor; hij speelde
tevergeefs nog door tot de laatste zet.
De negende en laatste ronde was extra spannend. Ik stond op een score van +1
en dat wilde ik graag zo houden of verbeteren. Ik speelde tegen Viesturs
Stelmahers. Op Toernooibase kon ik zien dat hij al wat indrukwekkende prestaties
had neergezet dit toernooi. Twee blauwe vermeldingen. Dit zou lastig kunnen
worden. Tijdens de partij bleek dat hij hetzelfde wilde als ik: remise spelen. De
partij duurde daarom ook slechts 40 zetten voordat er remise werd
overeengekomen. Hiermee werd ik 41ste van in totaal 104 spelers.
Al bij al was dit een zeer geslaagd toernooi. Zeker een aanrader voor iedereen die
overweegt om een internationaal toernooi te gaan spelen. De mooie locatie en de
prettige sfeer draagt hier aan bij. Volgend jaar ben ik weer van de partij.
Stella van Buuren

NK JUNIOREN MEISJES 2014
Van woensdag 9 juli tot en met zaterdag 14 juli werd het NK junioren meisjes
gehouden in Bunschoten-Spakenburg. Het werd gehouden naast het
denksportcentrum. Het denksportcentrum zelf (een erg mooi gebouw) was te
klein, want samen met het NK junioren meisjes werden ook nog het NK
aspiranten en het Boboli toernooi gespeeld.
>>
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De eerste ronde ging van start om 14.30. Ik speelde tegen Lotte Aleven. Lotte is
een speelster die ik al vanaf het begin dat ik damde ken. Ik weet dus hoe sterk zij
is en wat haar speelstrategie is. Na een flinke voorbereiding hoopte ik hiervan te
kunnen profiteren. Helaas lukte mij niet om enigszins voordeel in de partij te
krijgen en ik kreeg zelfs een nadeel. Na flink af te ruilen kon ik met mijn nadelige
stand nog een remise eruit halen.
De volgende dag werden er twee rondes gespeeld. De eerste ronde speelde ik
tegen Marieke Altena, een speelster waar ik niet vaak tegen heb gedamd, maar
die ik zeker niet mocht onderschatten. Marieke bleek nog beter te spelen dan ik
had gedacht. Mijn positiespel was waardeloos en zij wist daar goed van te
profiteren.
De derde partij was tegen Denise van Dam. De vorige twee partijen had ik vrij
saai gespeeld en ik besloot nu heel agressief te gaan spelen, want het bleek wel
dat saai spel niet veel punten zou opleveren in dit toernooi. Zij opende met 34-29
en ik besloot elke zet van haar te kopiëren, zodat ik een spel op het bord zou
krijgen dat ik eigenlijk niet ken.
Nadat ik de stond toch wel lichtelijk had
verpest speelde ik hier ( 9-14) met
24-20
(15x24) 34-30
(25x34)
40x 9
( 3x14) 27-21
(16x27)
31x33
met schijfverlies als
resultaat. Na nog een flink aantal zetten
kon ik hier geen remise meer uit halen
en ik verloor.

Stella van Buuren (0)

Deze dag had ik nul punten gehaald, ik
baalde gigantisch. Toch wist ik dat ik
nog steeds kans had om op het podium
te eindigen, omdat de andere uitslagen
ook erg verrassend waren. Ik besloot
Denise van Dam (2)
het gastgezin te verlaten en op en neer
te reizen vanaf huis naar Bunschoten. Dit om een betere nachtrust te krijgen,
waardoor mijn prestaties mogelijk verbeteren.
De derde dag speelde ik tegen Mara Langeveld, ook een speelster die ik al vanaf
het begin tegenkom op verschillende toernooien en NK’s. Ik hield mijn agressieve
speelstijl vast, omdat ik toch het idee heb dat die de meeste winstkansen geeft.
Na een zeer zware partij waarin ik één schijf achter heb gestaan, vervolgens een
schijf heb weten terug te winnen en het positioneel erg zwaar kreeg, beging Mara
een blunder.
>>
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Mara dacht hier door te breken met:
26-21
(17x26) 16-11.
Helaas
voor haar zat er een simpel één om
tweetje achter door
(22-27)
32x21
(26x 6)
te spelen. Mara
was teleurgesteld en ging door tot de
laatste steen van het bord was
geslagen.

Stella van Buuren (2)

De laatste partij moest ik tegen Mariska
Veer. Na wat rekenwerk te hebben
verricht, kwam ik erachter dat als ik van
haar won, ik kans had op de tweede of
derde plek, mits de andere partijen
meewerkten. Als ik remise speelde,
was mijn kans op een podiumplek
sowieso verkeken.
Mariska Veer (0)

Stella van Buuren (2)

Mara Langeveld (0)

Deze stand kwam voor op de 21e zet,
zwart is hier aan zet en staat helemaal
verloren. Elke zat die zwart doet, leidt
of tot direct verlies, of tot schijfverlies.
Mariska nam geen goede keuze en
speelde hier
(12-18)
waarop ik
reageerde met:
38-32
(27x29)
39-34
(22x33) 34x 1.
Vervolgens nam Mariska mijn dam af
met
( 8-12)
1x38
(24-29)
38x24 (20x29). Net als tegen Mara
speelde Mariska ook door tot de laatste
schijf van het bord af was, maar ze wist
het niet remise te maken.

Omdat Lotte Aleven een puntje haalde tegen Denise van Dam en Marieke Altena
remise speelde tegen Mara Langeveld, was ik zonder barrage derde geworden.
Na een zware start toch een plek om trots op te zijn.
NK Junioren meisjes 2014
1. Denise van Dam
2. Lotte Aleven
3. Stella van Buuren
4. Marieke Altena
Mariska Veer
6. Mara Langeveld

Rating
1026
931
833
796
656
883
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1 2 3 4 5 6 Pt +
X
1 2 2 2 1 8 0
0
1 X
1 2 1 1 6 0
0
0 1 X
0 2 2 5 0
0
0 0 2 X
1 1 4 0
0
0 1 0 1 X
2 4 0
0
1 1 0 1 0 X
3 0
0
Stella van Buuren

UIT DE ONDERLINGE
Een nieuwe aflevering in oude zakken. Als u regelmatig de DCIJ-site bezoekt, dan
vindt u, dankzij het fraaie werk van Casper en Martin, bijna alle partijen uit de
onderlinge. D.w.z. dat ik denk dat deze rubriek overbodig dreigt te worden.
Gelukkig maar, want aan alles komt een eind. Toch wil ik dit seizoen nog wat
leuke, leerzame en verrassende partijfragmenten de revue laten passeren. Het
eerste fragment komt uit het duel dat Casper en Harry uitvochten.
Na een sabatical, om het maar
eufemistisch uit te drukken, wordt Harry
langzaam maar zeker weer de oude.
Casper
werd
hardhandig
geconfronteerd
met
het
combinatievermogen van onze Harry.
Na 34-30 pakte hij op bekwame wijze
een punt.
39. .. - .. 17-22 40. 28x 6
(op 27x 9 volgt (21-27) enz. met
goede winstkansen voor zwart).
40. .. - .. 23-28 41. 32x 5 21x45
42. 30x 8 29x47
Hoewel de
witspeler nog een tijdje doorging, viel er
niet meer aan remise te ontkomen.

Harry van der Vossen (1)

Cees van der Vlis (0)

Dat onze toppers ook wel eens
mistasten, zien we in het fragment uit
de 2de ronde.

Casper Remeijer (1)

Jesse speelde zojuist 33-28 en Cees
antwoordde met
47. .. - .. 11-16
Hij miste daarmee een opgelegde kans
om zijn opponent een loer te draaien
met
(27-31) 36x18en (13x35).
En voor Jesse is er geen redden meer
aan.

Jesse Bos (2)
Op vrijdag 29 augustus 2014 vond er bij DCIJ een unieke gebeurtenis plaats.
Voor de eerste keer vond er een wedstrijd uit de onderlinge competitie plaats die
direct online te volgen was. De partij die Willem en Kees Pippel speelden werd
een regelrechte reclame voor het dammen bij DCIJ.
>>
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In de diagramstand zien we dat na een
Wim Winter (0)
bruisend gevecht Kees in zijn geliefde
partijgedeelte is aangeland, nl: het
eindspel.
Wit aan zet: 46. 21-17 7-12 (verpl.)
47. 17x 8 13x 2 48. 38-33 28-32
49. 39-34 19-23 (Ook met (32-37)
34-29
(24-30) 35x13
(36-41)
47x36
(37-42) 25-20
(14x25)
13- 9
(25-30)
9- 3
(30-35)
en 29-24 lijkt zwart kansloos.)
50. 33-28 14-19 (Na het alternatief
met
(24-30) 28x10
(30x39)
10- 5
(32-38) 25-20
(39-34)
Kees Pippel (2)
20-15
(38-43)
5-46
( 2- 7)
15-10
(43-48) 10- 5
(44-50) 46-10
heeft wit nog voordeel, maar
of het wint? Maar met Kees aan het roer weet je maar nooit.) 51. 28x37 23-28
52. 35-30 24x35 53. 25-20 28-33 54. 20-15 19-24
(Niet beter is
.. - ..
(33-29) 34x43
(35-40) 15-10
(40-45) 10- 5
(19-24)
5-28
(45-50 of?)
28-17
(50x11) 16x 7
( 1x12)
en 6- 1 en wit wint weldra.)
55. 15-10 33-38 56. 37-32 38x27
57. 10- 5 24-29 58. 34x23 27-32 59. 23-18 32-38 60. 5-23 38-43
61. 18-13 43-38 62. 13- 9 48-26 63. 9- 4 26- 3 64. 4-15
(Het
is duidelijk. Hoewel Willem nog ijdele hoop koestert, is hij kansloos tegen Kees.)
64. .. - .. 3-25 65. 15-42 25- 3 66. 42-26 3-25 67. 23-29 25-43
68. 26-21 43-25 69. 21-26 25-43 70. 26- 3 43-48 71. 16-11
(De
doodsteek!)
71. .. - .. 48-25 72. 29-20 25x14 73. 3x20 35-40
74. 20-33 40-45 75. 33-50 2- 8 76. 11- 7 1x12 77. 6- 1 12-17
78. 50x 6 45-50 79. 1-29 En Willem gaf zich gewonnen.
Een imposante winst van Kees.
Jan-Maarten Koorn (0)
Steeds vaker toont Stella dat ze het
nodige talent heeft. Tegen Jan-Maarten
bediende ze zich van een offer.
Jan-Maarten aan zet vervolgde met
32. .. - .. 14-20 33. 25x14 9x20
34. 22-18 23x12 35. 39-34 20-25
36. 34x14 12-18 37. 40-34
Hier staakte de notatie. Maar Stella had
met het schijfje meer voldoende voor
de winst.
Stella van Buuren (2)
>>
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Een overwinning komt veelal tot stand
Cees van der Vlis (0)
na een, al dan niet ernstige, fout van
een
tegenstander.
Wanneer
de
moeilijkheidsgraad
toeneemt
en
daarmee de spanningen, is een fout
snel gemaakt. In de diagramstand
nemen de moeilijkheden snel toe. Cees
speelde
57. .. - .. 8-12
Daarna kon Jesse op deskundige wijze
het duel in zijn voordeel beslissen.
58. 24-19 12-17 59. 19x10 15x 4
60. 23-18 4-10
{Ook na de
voortzetting (27-32) 42-37
(32x41)
36x47
( 4-10) 29-24
(10-14)
Jesse Bos (2)
24-20
(14-19) 20-15
( 9-14)
25-20
(14x25)
15-10
(17-22) 18x27
(19-23) 10- 4
(25-30)
en 4-22 blijft zwart kansloos.}
61. 25-20 10-15 62. 29-24 26-31
63. 18-13 9x18 64. 20-14 18-22 65. 14- 9 22-28 66. 9- 3 17-22
67. 3-14 28-33 68. 14-28 31-37 69. 42x31 33-38 70. 28x11 38-42
71. 31x22 en Cees gaf op.
Even terug naar de diagramstand. Met (27-32) zat er nog een deling van de
punten in voor Cees. 42-37
(32x41) 36x47
( 9-13) 47-42
(26-31)
42-38
(14-20) 25x14
(31-36) 23-18
(13x22)
14- 9
( 8-13)
9x27
(36-41) 38-33
(41-47) 27-21
(47-41)
21-16 en (41-36) met remise!
Het scheelde niet veel of Martin moest
Jan-Maarten Koorn (1)
zijn ambities om clubkampioen te
worden al in de 3de ronde bijstellen.
Vanuit de diagramstand met zwart aan
zet
47. .. - .. 3- 8
48. 48-42 {27-21 is beter.}
48. .. - .. 11-16 49. 42-37 17-21
50. 26x17 12x21 51. 28-22
{Een noodsprong maar er is niet beter.}
51. .. - .. 24-29 52. 32-28
{Een miraculeuze ontsnapping?}
52. .. - .. 21x41 {Zwart had keus uit
3 andere voortzettingen. Op (23x41)
zie AB.
Op (21x43)
30-24 opnieuw twee
Martin van Dijk (1)
mogelijkheden tw.
1.
(19x39) 28x10
(18x27)
10- 4
(13-19)
4x36
(19-24)
en wit gaat een moeilijk eindspel in.
2.
(23x41) 34x 3
(19x30) 25x34
(43-49)
3x25
(41-47)
en wit gaat op den duur verliezen, o.a. omdat direct 25-30 verliest >>
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door
B.

(47-36) 30x 2 en (36x45).
(23x41) 34x 3
(21x43)
3x20
en wit heeft nadeel, maar of
zwart wint is nog maar de vraag.
A.
(23x43) 34x 3
(21x41)
3x20
(41-46)
en wit gaat
opnieuw een nadelig eindspel in.
53. 30-24 19x39 54. 28x10 18x27 55. 10- 4 41-47 56. 4x43 en de
Zaankanters kwamen remise overeen. Al met al een moeilijk partijgedeelte.
Zwarts laatste zet ( 8-12) stelt wit in
staat om met een fraaie combinatie de
partij te beslissen.
27-22
(18x27)
32x21
(23x41) 36x47
(16x36)
47-41
(36x47)
38-32
(47x29)
34x 5
(25x34) 39x17 (11x22).
Ik kwam goed weg. Maar nu hoop ik dat
binnen niet al te lange tijd dit soort
combinaties door Rick wel worden
uitgevoerd.
Dan
hebben
de
jeugdtrainers eer van
hun noeste
arbeid en DCIJ er een sterke dammer
bij.

Jan Apeldoorn (2)

Rick de Wolf (0)

Conall Sleutel (0)

Jan-Maarten Koorn (2)

Eerst in de 4de ronde meldde Conall
zich weer voor een start in de
onderlinge. Het werd geen onverdeeld
succes.
In de diagramstand vervolgde hij met
22. .. - .. 2- 7
En dat is nou net
niet wat je tegen Jan-Maarten moet
doen. Er volgde
23. 34-30 23x34
24. 40x29 25x23 25. 43-38 20x29
26. 27-21 16x27 27. 32x 2
Hoewel er nog een langdurige strijd
volgde, slaagde Conall er niet in de
partij te redden.

Om een goede indruk achter te laten tegenover Martijn van Gortel ben ik zelfs in
stilte supporter van Fortuna geworden. Dat hij een aanwinst voor DCIJ zal zijn
staat buiten kijf. Dat baseer ik niet alleen op de combinatie die hij tegen Willem
uitvoerde. Hij heeft meer in zijn mars.
>>
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Wim Winter (0)

Willem heeft zojuist ( 7-12) afgegeven.
Daar had hij al snel spijt van.
13. 28-22 17x28 14. 33x13 9x18
15. 27-22 18x27 16. 32x21 16x27
17. 35-30 24x33 18. 38x16 6-11
19. 16x 7 2x11 20. 43-38 20-24
21. 37-32 19-23 22. 32x21
en de schijfwinst was daar en Willem
kwam er niet meer aan te pas.

Martijn van Gortel (2)

Jan Apeldoorn

STAND ONDERLINGE COMPETITIE
SEIZOEN 2014/2015
Stand per 24 oktober 2014
Pl. Cat Naam
1. A Casper Remeijer
2. A Martin van Dijk
3. A Jesse Bos
4. A Kees Pippel
5. B Ron Tielrooij
6. A Harry van der Vossen
7. A Wim Winter
8. A Stella van Buuren
9. B Martijn Vis
10. B Jan Apeldoorn
11. B Jan-Maarten Koorn
12. B Piet Kok
13. B Jacqueline Schouten
14. B Bram van Bakel
15. C Klaas de Krijger
16. B Stijn Tuytel
17. A Cees van der Vlis
18. B Nicole Schouten
19. A Martijn van Gortel
20. B Max Doornbosch
21. B Rick Hartman
22. C Marcel Doornbosch
23. C Berrie Bottelier
24. C Rick de Wolf
25. C Conall Sleutel
26. C Vince van der Wiele

BRtg
1.312
1.281
1.309
1.333
1.131
1.037
1.245
833
529
818
855
902
1.059
926
835
1.271
1.094
855
1.242
852
808
987
794
393
1.034
738

Wrde
1.600
1.600
1.600
1.600
1.300
1.100
1.500
800
300
800
800
900
1.200
900
800
1.500
1.200
800
1.500
800
700
1.100
700
200
1.100
600
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W + =
6 3 3
7 5 1
5 4 1
5 5 0
6 3 3
5 2 2
8 2 3
7 3 2
9 2 2
8 2 3
7 1 2
9 3 2
6 4 1
6 3 2
6 2 2
2 2 0
5 1 2
10 3 0
1 1 0
4 1 1
4 2 0
2 0 2
6 0 2
9 0 1
2 0 1
1 0 0

- P
Prc
0 9 75
1 11 78,6
0 9 90
0 10 100
0 9 75
1 6 60
3 7 43,8
2 8 57,1
5 6 33,3
3 7 43,8
4 4 28,6
4 8 44,4
1 9 75
1 8 66,7
2 6 50
0 4 100
2 4 40
7 6 30
0 2 100
2 3 37,5
2 4 50
0 2 50
4 2 16,7
8 1
5,6
1 1 25
1 0
0

TPR
1.306
1.224
1.514
1.506
1.261
1.216
1.026
911
843
911
910
822
1.058
892
764
1.398
1.049
659
1.436
951
672
881
601
400
661
629

Score
10.200
10.160
10.000
9.400
8.300
6.660
6.270
5.540
5.400
5.240
5.220
5.180
5.160
4.690
4.020
4.000
3.710
3.340
3.000
2.970
2.120
1.700
1.640
1.390
880
90

GELEEN OPEN 2014
Van woensdag tien tot en met zondag veertien september werd in het prachtige
Limburgse plaatsje Geleen de derde editie van Geleen Open gespeeld. Bij
voorbaat wist ik al dat het een leuk toernooi zou worden. Er zouden zeven rondes
gespeeld worden, bijna elke dag een dubbele ronde.
De eerste ronde werd er geloot. Ik had de eer om te mogen spelen tegen MI Paul
Nitsch (1403). Ondanks zijn hoge rating werd het wel een prachtige partij. Op de
21e zet miste ik een forcing met mogelijke winstkans:
Ik had hier 33-28 kunnen spelen, dan
wordt zwart gedwongen om (14-19) te
doen met vervolg:
27-22!
(18x27)
29x18
(13x44) 24x 4
(44-50)
4x36.
Helaas heb ik dit niet gezien
en speelde 45-40. Deze partij verloor
ik, doordat Nitsch uiteindelijk bij mij kon
combineren:

Paul Nitsch (2)

Paul Nitsch (2)

Stella van Buuren (0)
Ik speelde hier
27. 26-21 22x31
28. 36x27
waarop Nitsch een
schijfwinst neemt met 28. .. - .. 18-22
29. 27x 9 14x 3 30. 29x18 20x40
31. 39-34 40x29 32. 33x24 12x23.
Uiteindelijk kwam ik in een vier om een
eindspel terecht en kon ik opgeven.
Hoewel ik wist dat ik tegen een erg
Stella van Buuren (0)
sterke speler speelde, baalde ik alsnog,
want deze verliespartij had niet gehoeven. Ik vond zelf dat ik goed speelde, maar
verloor op het gegeven moment mijn concentratie.
De volgende dag hoopte ik dat het mij beter zou verlopen. Ik moest spelen tegen
Dieter van Gortel (1020). Als ik achteraf terugdenk aan die partij, denk ik: “Wat
heb ik die verpest!”
>>
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In deze stand moest Dieter offeren door
middel van
41. 35-30 24x35
42. 33-28.
Ik raakte even de kluts
kwijt, omdat ik het offertje dat hij
uitvoerde niet had verwacht. Hoe
gewonnen ik ook sta met zwart en
hoeveel winstkansen achteraf uit de
analyse kwamen, wist ik deze niet te
winnen en speelde ik remise. Dit was
erg jammer vond ik zelf, want ik had erg
graag van een Van Gortel gewonnen.

Stella van Buuren (1)

De derde ronde speelde ik tegen Djordy
Suijlen (832), hoe toevallig was dat: Ik
Dieter van Gortel (1)
heb inmiddels al een paar toernooien
met hem gespeeld en we zijn aardig bevriend geraakt, alleen was er één
probleem: wij hadden nog nooit een écht potje tegen elkaar gespeeld en zaten
hierdoor constant te discussiëren wie er nou beter was. Dit was de dag dat dat
eindelijk beslist kon worden: het was ‘D-day’!
Het werd een saaie pot. Niemand van ons durfde wat te ondernemen. Ik denk dat
we allebei toch bang waren om te verliezen. Djordy besloot op de 24e zet om mij
een cadeautje te geven:
Stella van Buuren (2)

Djordy speelde hier
hoefde niet lang
reageerde met:
25. 33x24 19x30
27. 32x23 18x40
29. 26x17 12x41
31. 25x14 9x40.

24. 40-34,
ik
na te denken en
24. .. - .. 24-29
26. 35x24 23-28
28. 45x34 17-21
30. 36x47 14-20

Na deze combinatie gaf Djordy op en
was onze maandenlange discussie
beëindigd.

Djordy Suijlen (0)
De vierde ronde speelde ik tegen Peter Moraal (1098). Ik kende hem niet en was
benieuwd hoe de partij zou verlopen. Er is maar één manier om daar achter te
komen. Helaas blunderde ik al vroeg in de partij en wist ik er net geen remise
meer uit te halen. Hier baalde ik ook behoorlijk van. Zulke onnodige verliespartijen
moet ik eigenlijk niet meer hebben.
>>
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De vijfde ronde speelde ik tegen Paul Stevelmans (820). In Brunssum heb ik ook
tegen hem gespeeld en ik wist dat hij aardig verrassend kan spelen. In Brunssum
wist hij een dubbele dreiging op het bord te krijgen met altijd een dam als
eindresultaat. Gelukkig voor mij blunderde hij nog in het eindspel en wist ik
hierdoor te winnen. Deze partij zou ook lastig worden, dat dacht ik tenminste. Ik
hoefde er niet veel voor te doen om ervoor te zorgen dat hij een schijfje moest
offeren. Uiteindelijk had hij in een zeven om zeven stand geen nuttige zet meer en
gaf op.
Even raasde de gedachte door mijn hoofd: ik hoop dat ik morgen tegen een sterke
speler mag, mijn gebeden werden gehoord. Ik mocht tegen Erwin Heslinga (1254)
die ik die week goed heb leren kennen, omdat hij net als ik bij Martijn van Gortel,
de toernooiorganisator, logeerde. Ik wist dat hij aardig kan dammen en dat was
ook één van de redenen dat ik ook graag van hem zou winnen. Ik speelde
verschrikkelijk passief, wat ik niet vaak doe, maar ik wist dat hij dan niet goed zou
weten hoe hij moet reageren. Helaas vergat ik weer even mijn zetcontrole uit te
halen en trapte ik in een zetje. Hoewel het na het zetje gelijk bleef, was de stand
verloren en kon ik rond de 40e zet ook opgeven.
De laatste ronde was in aantocht. Inmiddels was er een virus gaan heersen
waardoor veel spelers akelig ziek waren, variërend van buikgriepachtige
verschijnselen tot flinke verkoudheden, bijna iedereen had wel wat. Paul Nitsch en
Peter Moraal hadden het toernooi al eerder verlaten. Het virus wist mij op de
laatste dag van het toernooi ook te vloeren. Ik was hierdoor niet meer in staat om
te spelen. Na een snel potje dammen tegen Peter-Frans Koops ging ik naar huis
om uit te zieken.
Helaas, geen prachtig einde van het toernooi. Toen ik thuis was kreeg ik te horen
dat ik de combinatieprijs had gewonnen met de gemiste kans tegen Paul Nitsch.
Dat is natuurlijk altijd leuk.
Ondanks de heersende Geleense griep, zoals ik het maar noem, was het een
prachtig en geslaagd toernooi. Ik heb nog nooit zoveel gezelligheid en sfeer
meegemaakt tijdens een damtoernooi. Mijn complimenten gaan ook zeker naar
Martijn van Gortel die zo’n prachtig toernooi heeft weten neer te zetten! Volgend
jaar ben ik weer van de partij.
Stella van Buuren
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DCIJ 1 - SNA 2
Ronde 1: 20 September 2014. Uitslag 10-10.

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

DCIJ 1
Conall Sleutel (1034)
Jack van Buuren (1100)
Cees van der Vlis (1094)
Willem Winter (1245)
Jesse Bos (1309)
Martin van Dijk (1281)
Feroz Amirkhan (1213)
Stijn Tuytel (1271)
Harry van der Vossen (1037)
Stella van Buuren (833)

-

SNA 2
Jan Groeneweg (1132)
Roy Coster (1051)
Theo Tesselaar (1176)
Henk Groot (1041)
Maarten van Leenen (912)
Stef Keetman
René Emmaneel (742)
Maurice Koopmanschap (786)
Coen Jong (1013)
Arnoud Rood (1008)

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

Bijna moesten we met negen man aantreden. Op het laatste moment meldde
Jack zich nog en hielp hij ons uit de brand.
>>
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Cees was onze belangrijkste man door
van Theo te winnen. Na
(15-20)
was het verrassend uit door
28-23
met een zesklapper naar 1.

Theo Tesselaar (0)

Theo Tesselaar (0)

Cees van der Vlis (2)

Cees van der Vlis (2)

Maar Cees had al eerder kunnen
winnen door in de diagramstand
36-31 te spelen en na
( 2- 7)
28-22
(17x28) met slag naar 22.

Feroz stond een schijf voor, maar zijn tegenstander had zoveel compensatie dat
Feroz eigenlijk zeer slecht stond. Conall en Stella remise. Martin, Wim, Jesse en
Stijn kregen geen kans. Alleen Jack verloor door een blunder. Het stond 9- 9 met
alleen Harry nog aan het spelen.
Coen Jong (1)

Harry speelde hier
28-23,
maar
29-23
was winnend geweest. Nu
kreeg zwart de mogelijkheid om (17-22)
te spelen met remise.
Een feit was dat we eigenlijk geen recht
hadden op de overwinning ondanks het
grote ratingverschil.

Wim Winter
Harry van der Vossen (1)
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GOOI & EEMLAND 2- DCIJ 1
Ronde 2: 4 Oktober 2014. Uitslag 7-13.

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

Gooi & Eemland 2
Peter Frans Koops (1143)
Gerhard de Graaf (1060)
Bertus de Harder (1202)
Tjitse Offinga (1128)
Dick Roelofs (1002)
Kennedy Krishnadath (932)
Serf Klinkenberg (1015)
Huibert Koops (1017)
Ton van der Ploeg (978)
Huib Poort (817)

-

DCIJ 1
Willem Winter (1245)
Kees Pippel (1333)
Jesse Bos (1309)
Martin van Dijk (1281)
Feroz Amirkhan (1213)
Stijn Tuytel (1271)
Harry van der Vossen (1037)
Cees van der Vlis (1094)
Conall Sleutel (1034)
Stella van Buuren (833)

0- 2
1- 1
2- 0
1- 1
0- 2
0- 2
0- 2
1- 1
1- 1
1- 1
7 -13

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

Gelukkig waren we compleet. Een paar laatkomers, maar het was dierendag,
offerfeest en de verjaardag van Kees Pippel. En er waren files. En de brug was
open. Eigenlijk ging het van een leien dakje. Alleen Jesse zorgde voor wat
maagkrampen.
>>

Úw topSlijter
Slijterij Wijnhandel
Deudekom IJmuiden
Cepheusstraat 23 1973VR IJmuiden
Telefoon 0255-522820
Slijterij Deudekom is de vaste slijterij van Damclub IJmuiden
en is tevens sponsor van Damclub IJmuiden
Kijk ook eens op www.uwtopslijter.nl voor mooie aanbiedingen
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Stijn
in
actie
tegen
Kennedy
Krishnadath. Na het gespeelde (13-19)
natuurlijk
37-31
(26x48) 40-35
(48x30)
en 35x 4.

Kennedy Krishnadath (0)

Jesse Bos (0)

Stijn Tuytel (2)
De tegenstander van Jesse had eerder
al de winst gemist met:
30-24
(23x34)
24-20
(15x24)
33-28
(22x33)
27-22
(18x36)
32-27
(21x32) met slag naar 10.

Bertus de Harder (2)
Na het gespeelde
28-22
volgde
.. - ..
(13-19) 24x11 ( 6x48)
Maar ik stond eigenlijk al een schijf
voor.

Wim Winter (2)

Peter Frans Koops (0)

Wim Winter
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DCIJ 1- 020 2
Ronde 3: 18 Oktober 2014. Uitslag 12- 8.

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

DCIJ 1
Stijn Tuytel (1271)
Conall Sleutel (1034)
Jesse Bos (1309)
Martin van Dijk (1281)
Cees van der Vlis (1094)
Kees Pippel (1333)
Harry van der Vossen (1037)
Willem Winter (1245)
Stella van Buuren (833)
Feroz Amirkhan (1213)

-

020 2
Maarten Kolsloot (1124)
Kenny Kroon (1128)
Wiebo Drost (1237)
Huub Kroes (936)
Pieter Hildering (1152)
Laura Ratniece
Jan Pieter Drost (1255)
Frank Zwerver (862)
Erik Brunsman (1262)
Paul Lohuis (1144)

211211120112 -

0
1
1
0
1
1
1
0
2
1
8

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

Een soort streekderby natuurlijk tegen 020. Na de paring was de verwachting dat
Stella zou verliezen en dat Kees Pippel, Martin en Wim moesten gaan winnen.
>>

Huis & Co makelaardij: kleinschalig en klantgericht
Voor de verkoop, aankoop of taxatie van uw huis in Haarlem en omgeving.
Maak gebruik van onze gratis waardebepaling! Wij komen graag een keer
vrijblijvend bij u langs.

Of loop eens binnen bij ons kantoor in de Bomenbuurt
in Haarlem
Adres: Hogerwoerdstraat 4 zwart

Ir. Jacqueline Schouten
www.huisco.nl
023-7852606
06-46025328
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Kees speelde tegen een dame die aan
het
EK
had
deelgenomen
en
ondertussen een Nederlandse man
tegen het lijf was gelopen. Ze speelde
wel goed.

Kees Pippel (1)

Hier had ze kunnen winnen door:
22-18
(13x22)
26-21
(17x37)
28x 8
(37x28) en 33x22.
Conall Sleutel (1)

Laura Ratniece (1)
De verrassing was eigenlijk Conall. Op
remise
gecalculeerd
hadden
de
omstanders wel door dat Conall kansen
kreeg. Had ik het geweten, dan had ik
Conall gepord.
.. - ..
(50-45) 39x50
1x40 meteen uit.

(30-34)

Conall… Wat dacht je van:
21x23
(24-29) 23x34

(12-18)
(20x50)?

Kenny Kroon (1)
Conall Sleutel (1)

Kenny Kroon (1)
Wim Winter
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LANDELIJKE EERSTE KLASSE B
Stand per 18 oktober 2014
Stand eerste klasse B
1. VAD
2. DCIJ 1
3. Den Haag
4. 020 2
5. HDC 1
6. Zaanstreek 1
7. Samen Sterk
8. Leids Damgenootschap
9. SNA 2
10. De Hofstad Dammers
11. Ons Genoegen Utrecht
12. Gooi & Eemland 2

TOPSCORERS DCIJ 1
11.Willem Winter
13.Stijn Tuytel
22.Harry van der Vossen
24.Cees van der Vlis
38.Martin van Dijk
39.Feroz Amirkhan
53.Conall Sleutel
87.Kees Pippel
91.Stella van Buuren
104.Jesse Bos
151.Jack van Buuren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 11 12
12
10
13
10
11 13
8
11 12
9 10
12
10 9 11
8 10
12
7
12
10
9 10
8
8
9
10
7
8
10
7
8 10

WEDS RATING
3
1245
3
1271
3
1037
3
1094
3
1281
3
1213
3
1034
2
1333
3
833
3
1309
1
1100
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Pt
6
5
5
4
3
3
3
3
1
1
1
1

Bordpt
36 - 24
35 - 25
34 - 26
31 - 29
31 - 29
30 - 30
30 - 30
29 - 31
27 - 33
27 - 33
25 - 35
25 - 35

TEGEN BORD PNT GEM
1015
4,33
5
1,67
947,3
5
5
1,67
1094
7,67
4
1,33
1115
5,33
4
1,33
1032
4,67
4
1,33
962,7
7,33
4
1,33
1079
4
3
1
1060
4
2
1
1029
9,67
2
0,67
1117
3,67
2
0,67
1051
2
0
0

DCIJ 2 - WSDV/HETEREN CT
Ronde 3: 18 Oktober 2014. Uitslag 7-13.

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

DCIJ 2
Jan-Maarten Koorn (855)
Jacqueline Schouten (1059)
Piet Kok (902)
Bram van Bakel (926)
Nicole Schouten (855)
Jan Apeldoorn
Vince van der Wiele (738)
Klaas de Krijger (835)
Berrie Bottelier (794)
Luke Zeegers

-

WSDV/Heteren CT
Gerard Zijlema (1036)
Henk Hoksbergen (1023)
Bas van Berkel (954)
Robert-Jan v.Steenbergen (719)
Kees Maliepaard (936)
Wim van Mourik (981)
Akosh Kardos
Machiel Weistra (648)
Casey van Beek (873)
Hans Luchies (921)

2- 0
1- 1
0- 2
0- 2
2- 0
0- 2
0- 2
0- 2
2- 0
0- 2
7 -13

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

Na een uurtje spelen gaf ik Zijlema een hand. Hij vertelde mij dat ze al met 4-0
voorstonden en dat het nog veel erger ging worden voor DCIJ. De haat zat diep.
In mijn jeugd heb ik ook velen tegen de haren ingestreken, maar het is niet
verstandig. Heeft geen enkel nut. Jan-Maarten knoopte hem trouwens keurig op.
Na 34-30 kreeg Piet
31x33
(13-19) 24x22
om zijn oren.

(22-28)
(17x37)

Bas van Berkel (2)

Akosh Kardos (2)

Piet Kok (0)

Vince van der Wiele (0)

Hier speelde Vince
33x24
(19x30)
na
(13-19)
een schijf kwijt.

29-24
(20x29)
35x24 en raakte
24x22
(17x26)

Wim Winter
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LANDELIJKE TWEEDE KLASSE C
Stand 18 Oktober 2014
Eindstand Tweede Klasse C
1. BDV Bennekom
2. Zaanstreek/Purmerend CT
3. Zenderstad
4. DCIJ 2
5. DES Lunteren 2
6. DES Lunteren 3
7. HDC 2
8. WSDV/Heteren CT
9. DDV Diemen
10. SNA 3
11. Gooi & Eemland 3

TOPSCORERS DCIJ 2
3.Jan-Maarten Koorn
4.Nicole Schouten
7.Jacqueline Schouten
39.Marcel Doornbosch
50.Piet Kok
55.Bram van Bakel
61.Berrie Bottelier
74.Max Doornbosch
85.Vince van der Wiele
86.Klaas de Krijger
134.Jan Apeldoorn
135.Yunus Piroglu
136.Luke Zeegers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 17
16
11 9 15
13 13
8
7
12 13
11 18
9 7
11
7 11 7
3 5
13
12
9
8 9
4
7 2

WEDS RATING TEGEN BORD
3
855
894
5
3
855
877
5
3
1059
890,7 5
2
987
889
3
3
902
914,3 3
3
926
773,7 3
1
794
873
2
2
852
864,5 2
3
738
736
2
3
835
821,5 2
1
981
0
1
0
1
921
0

-46-

Pt
6
4
4
4
4
2
2
2
2
0
0

Bordpt
46 - 14
35 - 25
34 - 26
32 - 28
29 - 11
27 - 33
25 - 35
21 - 39
21 - 19
17 - 23
13 - 47

PNT GEM
1,67 4,33
1,67 7
1,67 3,33
1,5
2,5
1
3,67
1
4
2
9
1
5
0,67 8,33
0,67 7,33
0
6
0
10
0
10

MUTATIES
Nieuw:

Kristian Jongewaard, Willem Lous en Ron Tielrooij

Weg:

Stan Bronstring, Joris Eliëns, Jurrian Fischer, Nikky Pijpers,
Dana van der Wiele en Lucas Wigchert

Overleden: Helaas is op 19 september 2014 Cees van der Steen op 81-jarige
leeftijd overleden.

AGENDA
za

1 november

2014

za
1 november
zo
2 november
wo
5 november
do
6 november
za
8 november
zo
9 november
wo 12 november
wo 12 november

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

za 15 november

2014

zo 16 november

2014

ma 17 november

2014

wo
vr
za
zo
wo
vr

2014
2014
2014
2014
2014
2014

19
21
22
23
26
28

november
november
november
november
november
november

za 29 november

2014

zo 30 november
ma
8 december

2014
2014

vr 12 december

2014

za 13 december

2014

za
zo
di
za
zo
di

2014
2014
2014
2014
2014
2014

13
14
16
20
21
30

december
december
december
december
december
december

e

1 Kl. B HDC Haarlem
e
2 Kl. C HDC Haarlem 2
e
2 ronde
Prom. Kl. Kijk Uit 1
Noord Holland jeugd cup SNA (Heerhugowaard)
e
6 ronde NHSB herfst veteranentoernooi schaken
e
e
2 ronde
2 Kl. C Purmerend 3
Centrale trainingen selectiedag KNDB Jeugd
Toernooi De Jump
Schooldamtoernooi gemeente Velsen
e
7 ronde NHSB herfst veteranentoernooi schaken
e
1 Kl. B DCIJ 1
e
5 ronde
e
2 Kl. C DCIJ 2
Jeugdtoernooi Damclub IJmuiden/NH Jeugdcup
e
4 Kl. H De Uil 5
e
1 ronde
e
4 Kl. J Heemsteedse S.C. 2
e
8 ronde NHSB herfst veteranentoernooi schaken
e
e
1 ronde
4 Kl. I Santpoort 5 J
e
3 ronde
Prom. Kl. Krommenie
Klaverjasvereniging Nieuw Begin
e
9 ronde NHSB herfst veteranentoernooi schaken
e
e
3 ronde
2 Kl. C Kijk Uit 2
e
1 Kl. B Hofstad Dammers
e
6 ronde
e
2 Kl. C DDV Diemen
Noord Holland jeugd cup SNA (Heerhugowaard)
e
e
2 ronde
4 Kl. J De Vennep 3
e
4 Kl. H Kijk Uit 3
e
2 ronde
4e Kl. I Kijk Uit 5
e
1
Kl.
B
DCIJ
1
e
7 ronde
e
2 Kl. C DCIJ 2
e
4 ronde
Prom. Kl. Kijk Uit 1
Toernooi De Jump
e
e
4 ronde
2 Kl. C Krommenie 2
Nederlands Kampioenschap clubteams jeugd.
Klaverjasvereniging Nieuw Begin
Oudejaarstoernooi Damclub IJmuiden
e

4 ronde

-

DCIJ 1
DCIJ 2
Heerhugowaard
aanvang 10:30 uur

-

Kijk Uit 2

-

Den Haag
DES Lunteren 3
aanvang 10:30 uur
Kijk Uit 3
Kijk Uit 4

-

Kijk Uit 5
Kijk Uit 1

-

Het Witte Paard 2
DCIJ 1
DCIJ 2
aanvang 10:30 uur
Kijk Uit 4
De Vennep 4
Chess Soc. Zandvoort/Jopen 4
Ons Genoegen Utrecht
Zenderstad
Het Witte Paard
-

Kijk Uit 2

>>
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AGENDA
za 10 januari

2015

zo 11 januari
zo 18 januari

2015
2015

za 24 januari

2015

zo 25 januari
di
3 februari
vr
6 februari

2015
2015
2015

za

7 februari

2015

za
zo

7 februari
8 februari

2015
2015

di 10 februari

2015

za 21 februari

2015

zo 22 februari

2015

vr

6 maart

2015

za

7 maart

2015

za
zo

7 maart
8 maart
11 t/m 17
maart

2015
2015

wo

2015
2015

za 21 maart
zo 22 maart
di 24 maart

2015
2015
2015

vr 27 maart

2015

vr
3 april
di
7 april
za 11 april
za 11 april
ma 13 april

2015
2015
2015
2015
2015

vr 17 april

2015

zo
za
zo
do
vr

2015
2015
2015
2015
2015

19
25
17
28
29

april
april
mei
mei
mei

e

1 Kl. B Zaanstreek
e
2 Kl. C Zaanstreek/Purmerend 2
Jeugdtoernooi Damclub IJmuiden
Klaverjasvereniging Nieuw Begin
e
1 Kl. B DCIJ 1
e
9 ronde
e
2 Kl. C DCIJ 2
Noord Holland jeugd cup Den Helder
e
e
5 ronde
2 Kl. C HWP Haarlem 6
e
e
3 ronde
4 Kl. J Kijk Uit 4
e
1 Kl. B DCIJ 1
e
10 ronde
e
2 Kl. C DCIJ 2 vrije ronde
e
5 ronde
Prom. Kl. Z.S.C. Saende 1
Jeugdtoernooi Damclub IJmuiden/NH Jeugdcup
e
4 Kl. H HWP Haarlem 9
e
3 ronde
e
4 Kl. I HWP Haarlem 11 J
e
1 Kl. B Leids Damgenootschap
e
11 ronde
e
2 Kl. C DES Lunteren 2
Klaverjasvereniging Nieuw Begin
e
4 Kl. H Kijk Uit 3
e
4 ronde
e
4 Kl. I Kijk Uit 5
Nationale competitie nacompetitie
Halve finale aspiranten
e
6 ronde
Prom. Kl. Kijk Uit 1
Toernooi De Jump
e

8 ronde

NK vrouwen 2015 Halve finale en finale
e

vr 13 maart

(VERVOLG)
-

DCIJ 1
DCIJ 2
aanvang 10:30 uur

-

Samen Sterk
BDV Bennekom
aanvang 10:30 uur
Kijk Uit 2
HWP Haarlem 10
VAD

-

Kijk Uit 1
aanvang 10:30 uur
Kijk Uit 3
Kijk Uit 5
DCIJ 1
DCIJ 2

-

De Uil 5
Santpoort 5

-

S.V. Het Spaarne
Beach Hotel te Zoutelande

e

6 ronde
2 Kl. C Kijk Uit 2
e
e
4 ronde
4 Kl. J Kijk Uit 4
e
7 ronde
Prom. Kl. Caïssa Eenhoorn
Klaverjasvereniging Nieuw Begin
e
e
5 ronde
4 Kl. J HWP Haarlem 10
e
4
Kl.
H
Kijk
Uit
3
e
5 ronde
e
4 Kl. I Kijk Uit 5
Paasdamschaaktoernooi
e
e
7 ronde
2 Kl. C HWP Haarlem 5
Halve finale schooldammen BO en VO
e
8 ronde
Prom. Kl. Kijk Uit 1
e
e
6 ronde
4 Kl. H De Vennep 4
e
4 Kl. I Chess Soc. Zandvoort/Jopen 4 e
6 ronde
e
4 Kl. J Kijk Uit 4
Klaverjasvereniging Nieuw Begin
e
9 ronde
Prom. Kl. Kijk Uit 1
Klaverjasvereniging Nieuw Begin
Laatste clubavond Kijk Uit
Algemene ledenvergadering Damclub IJmuiden

Z.S.C. Saende 4J
Heemsteedse S.C. 2
Kijk Uit 1
Kijk Uit 4
HWP Haarlem 9
HWP Haarlem 11 J
Kijk Uit 2
Santpoort 2
Kijk Uit 3
Kijk Uit 5
De Vennep 3
De Waagtoren 3

Het verschijnen van de volgende IJ’dammer is 19 december 2014.
Kopij kunt u inleveren bij tot en met vrijdag 12 december (liefst eerder) bij:
Jack van Buuren
Stuur deze naar: ijdammer@damclubijmuiden.nl
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