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Van de voorzitter 
 

Het laatste clubblad… ik kan mij nog herinneren dat ik als 
paspoortdammer voor het eerst een clubblad kreeg. Het was toen 
een dun, wit boekje. Veel 
van de artikelen waren 
toen nog niet aan mij 
besteed, maar ik keek 
direct of mijn naam ergens 
stond. 
 
In de jaren erop is het 
clubblad gegroeid; dankzij 
Jack werk het steeds 
mooier en dikker, tot het punt dat het een heus dammagazine werd. 
Ik denk dat de periode 2000-2007 de hoogtijdagen van het clubblad 
waren, waarbij ieder clubblad gevuld was met Wim zijn analyses van 
de gespeelde wedstrijden, toernooiverslagen, hoogtepunten uit de 
onderlinge competitie en de plakboeken van Dukel door Jan 
Apeldoorn. Ik keek altijd uit naar een nieuwe IJdammer. 
 
Maar de tijd kent geen genade. En dat geldt zeker voor het op 
papier geschreven woord. Toen we in 2005 voor het eerst een 
website kregen, was het nog een “klein broertje” van ons clubblad. 
Er stonden wel wat verslagen in, maar het was toen nog vooral een 
doorverwijspagina. Vanaf 2007 kon je al binnen een paar dagen de 
wedstrijdverslagen lezen van competitiewedstrijden, sinds 2008 kon 
je al in hetzelfde weekend de competitiepartijen naspelen en 
tegenwoordig staan ook de meeste partijen uit de onderlinge 
competitie op internet.  
 
Daarnaast hebben we ook een facebook pagina, waar alle 
gebeurtenissen van de club door middel van foto’s en filmpjes 
gedeeld wordt. Ik merkte bij mezelf dat ik steeds minder in het 
clubblad keek; het clubblad was ingehaald door de website en de 
facebooksite. En nu ligt het laatste clubblad voor ons. 
 



 
 

Het laatste clubblad is dus geen afsluiting van een periode voor 
onze vereniging. Het laatste clubblad is dus ook geen nieuw begin 
of abrupte verandering. Alle functies die het clubblad voor de 
vereniging had zijn vervuld door andere media. En ik wil daarom 
iedereen uitnodigen om actief bij te dragen aan  die andere media. 
Dus als je een toernooi gespeeld hebt, maak een verslag voor de 
website. Als je een leuke activiteit doet, maak foto’s of een filmpje 
voor onze facebook pagina. En vooral: blijf gewoon alles wat we 
doen volgen. Dat kan op: 
 
www.damclubijmuiden 
https://nl-nl.facebook.com/damclubijmuiden/ 
 
 
De tijd kent geen genade. Ook niet voor Jan Apeldoorn. Helaas is 
Jan Apeldoorn ons vorig voorjaar ontvallen. Jan was natuurlijk een 
icoon voor de club en iemand die zich altijd actief heeft ingezet. Jan 
had al een respectabele plaats in de geschiedenis van Damclub 
IJmuiden verworven. Voor ons was hij ook een goede vriend die we 
ons met respect zullen herinneren. 
 
Jesse Bos
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DCIJ-nieuws: Erevoorzitter Jan Apeldoorn (80) 
overleden 

 

Op 14 juni j.l. bereikte Damclub IJmuiden (DCIJ) het droevige 

nieuws dat erevoorzitter Jan Apeldoorn op 80-jarige leeftijd is 

overleden. Apeldoorn werd op 22-jarige leeftijd lid van DCIJ en is de 

club zijn hele leven trouw 

gebleven. Met zijn 

overlijden verliest DCIJ 

een steunpilaar, die tot een 

jaar geleden nog een 

actieve bijdrage leverde 

aan de club. 

In 1976, een jaar nadat hij 

ter gelegenheid van het 

50-jarig jubileum van DCIJ 

het boek “Een halve eeuw 

Damclub IJmuiden” 

schreef, trad Apeldoorn toe 

tot het bestuur van DCIJ.  

Een jaar later nam hij de 

voorzittershamer over van 

Coen Bais. Onder 

Apeldoorn werd er actief 

gezocht naar manieren om 

de in sportief opzicht in 

verval geraakte club nieuw elan te geven. Dit lukte hem door 

damlegendes als Ton Sijbrands, Rob Clerc en later Harm Wiersma 

aan te trekken. Doordat een aantal regionale toppers zich aansloot 

en onder de vleugels van de grootmeesters grote stappen maakte, 

kon in 1978 en 1981 het kampioenschap binnengehaald worden. 



 
 

Ook organiseerde Apeldoorn een ontmoeting tussen DCIJ en een 

sterk Afrikaans team in 1980. Na negen succesvolle jaren trad hij 

vervolgens af als voorzitter, maar dat betekende niet dat hij voor de 

club verloren ging. 

Naast het voorzitterschap ging het schrijven Apeldoorn namelijk 

goed af. Zo vulde hij jarenlang clubblad de IJ’dammer met 

anekdotes en wedstrijdanalyses. Ook schreef hij tot 2016 het 

wekelijkse artikel voor De Jutter. Zijn magnum opus was echter het 

in 2014 verschenen “100 jaar WK dammen”, een 640 pagina’s 

tellend boekwerk dat vol lof werd ontvangen. 

Bestuur en leden van DCIJ wensen Jans familie veel sterkte met dit 

verlies. 

  



 
 

Spelerswaarde in de Onderlinge Competitie: 

"Systeem IJmuiden" 

 

Terugblik 

In de onderlinge competitie zijn er grote verschillen qua 

speelsterkte, vanaf beginnende jeugdspelers tot sterke 

hoofdklassers. Bovendien is er ook een groot verschil in opkomst, 

van 35 partijen tot een enkele partij. In ieder geval is het onmogelijk 

om een volledig toernooi te spelen, waarbij alle spelers elkaar 

ontmoeten. En het opdelen van de competitie in kleine groepen, met 

promotie en degradatie wedstrijden is onpraktisch gebleken, 

vanwege de onvoorspelbare opkomst. Daarom bestaat de 

onderlinge van DCIJ uit één groep. Afhankelijk van de speelsterkte 

wordt de uitkomst van een partij verschillend beloond. Wie tegen 

zwakkere spelers speelt, zal enerzijds meer scoren, maar anderzijds 

minder worden beloond. Zodat een eerlijke competitie ontstaat, 

ondanks de omstandigheid dat niet iedereen even sterke 

tegenstanders ontmoet. 

In een ver verleden (2001/2002) speelden we met de volgende 

indeling van de spelerswaardes, aangereikt door Cees van der 

Steen: 

Cat Rating +  =  - 
A >1100 1875 1125 375 
B >1050 1825 1075 325 
C >1000 1775 1025 275 
D >950 1725 975 225 
E >900 1675 925 175 
F >850 1625 875 125 
G >0 1575 825 75 



 
 

Wanneer in de onderlinge competitie een seniorspeler (rating 1200) 

remise speelt tegen een jeugdspeler (rating 700), dan verdient de 

senior slechts 825 punten, terwijl de jeugdspeler beloond wordt met 

1125 punten. Een remise tegen een speler met hogere rating wordt 

beter beloond dan een remise tegen een speler met een lagere 

rating.Deze indeling van spelerswaardes is in seizoen 2008/2009 

door mij vereenvoudigd tot drie categorieën:Cat Rating +  = 

 - 

A >1050 2000 1000 300 

B >900 1800 900 270 

C >0 1200 600 200 

Jarenlang heeft dit naar volle tevredenheid gewerkt. Dat veranderde 

in 2008 toen de jeugdspelers doorstroomden van de jeugd naar de 

onderlinge competitie. Om de competitie aantrekkelijk te houden 

voor de oudere leden, werd de mini-simultaan toegepast: op één 

clubavond spelen twee of drie jeugdspelers tegen één ervaren 

speler. Dat was in eerste instantie geweldig scoren: drie 

overwinningen leverden liefst 3600 punten op, bijna evenveel als 

een overwinning op de clubkampioen. 

In seizoen 2009/2010 is dit in twee richtingen aangepast: de 

topwaarde staat nu op 1600, en de laagste waarde op 200. Drie 

overwinningen op een jeugdspeler zijn 1200 punten waard, 

ongeveer gelijk aan een remise tegen het groepsgemiddelde. 

Bovenstaande keuzes lijken nogal willekeurig. De vraag is: wat is 

een eerlijke spelerswaarde? 

  



 
 

Systeem "IJmuiden" 

Nu we beschikken over redelijk betrouwbare FMJD/KNDB ratings, 

kunnen we de spelersrating gebruiken als grondslag voor het 

bepalen van de spelerswaarde. Het basisidee is het volgende: we 

laten alle deelnemers virtueel een volledig toernooi spelen tegen alle 

spelers die een betrouwbare KNDB rating hebben (d.w.z. aantal 

ratingpartijen > 0), en bepalen van iedere speler het op basis van de 

startrating verwachte scoringspercentage. Voor een speler met 

rating 1300, is dit in onze competitie ongeveer 80%. Voor een 

jeugdspeler met een rating van 600 is dit ongeveer 10%. Het 

verwachte scoringspercentage van de "gemiddelde" speler is 50%. 

Om aan te sluiten bij de damtelling - remise = 1 punt - 

vermenigvuldigen we het verwachte scoringspercentage met 2 en 

ronden dat af op twee decimalen. Winnen wordt beloond met twee 

maal de spelerswaarde. Verlies wordt beloond met 10% van de 

spelerswaarde. 

De beloning 

van remise is 

de 

spelerswaarde. 

Als alle spelers 

even sterk zijn, 

dan valt dit 

systeem 

samen met de 

traditionele 

damtelling. 

Een praktisch nadeel is dat als een nieuwe speler aan de competitie 

wordt toegevoegd, de spelerswaarde kan veranderen, en dus ook 

de ranglijst. Dit kan voorkomen worden door de nieuwe speler een 

"onbetrouwbare" rating te geven. 



 
 

Een alternatief is dat we een "modale" rating als referentie kiezen, 

en voor alle spelers de verwachting bepalen ten opzichte van deze 

referentierating. Als referentie kunnen we kiezen: 

 De gemiddelde rating van alle spelers met een betrouwbare 
rating 

 De mediaan van alle betrouwbare ratings 

 De rating die tegen alle betrouwbare spelers, een 
verwachting heeft van 50% 

 Het gemiddelde van de ratings van de spelers die (ongeveer) 
50% scoren 

Ten opzichte van de klassieke uitvoering van het keizersysteem zijn 
er de volgende voordelen: 

 De methode is niet gevoelig voor de verdeling van de 
speelsterkte 

 De spelerswaarde is stabiel; herwaardering na ieder 
speelronde is overbodig 

 Spelen wordt altijd beloond. Er is geen beloning voor 
"afwezig met bericht". In sommige keizercompetities wordt er 
meer gescoord door niet aanwezig te zijn, dan door scores van 
gespeelde partijen 

 

 Cees Pippel 

 

   

 

  



 
 

Mijn damhoogtepunten 
 

Ik heb altijd al eens mijn mooiste fragmenten willen bundelen. 

Gewoon uit ijdelheid, of omdat ik nog steeds kan genieten van deze 

fragmenten. Daarom heb ik voor het laatste clubblad mijn top-5 van 

mooiste fragmenten uit mijn partijen verzameld. Ze staan op 

willekeurige volgorde. 

Fragment 1: 

J. Bos – P. Smit       

   

  

We kennen allemaal de standen uit damboekjes waarvan je denkt 

dat ze nooit bij jezelf voorkomen. Dit keer zat het precies mee:  

16. 46-41 23-28 

17. 25-20! 14x25 

18. 26-21 27x16 

19. 38-32 19-23 

19. 33-29 23x45 

20. 32x1 

Dat ik de partij niet wist te winnen, heeft me eigenlijk nooit 

uitgemaakt. 



 
 

Fragment 2: 

J. Bos – V. Doumesh  

   

 `  

De reactie van de tegenstander is een deel van het plezier. Vitalia 

heeft een half uur over de 40e zet nagedacht, terwijl ze gewoon 

moest slaan. Uiteraard heb ik hier een half uur lang van genoten. 

 
39. 28-22 9-13 

40. 35-30 24x35 

41. 22-17 6-11 

42. 17x6 19-24 

43. 37-31 26x28 

44. 33x22 21x32 

45. 6-1  18x27 

46. 1x36 

    

 
  



 
 

Fragment 3: 
 

J. Bos – B. de Harder  

 

 
  
Voor dit fragment ontving ik de combinatieprijs van Brunssum. Ik win 

niet zozeer door één mooie combinatie, maar door een combinatie 

van allerlei handigheidjes. Mede door deze overwinning besloot ik in 

de bondscompetitie ook een keer half-open klassiek tegen Bertus te 

spelen. Ook toen eindigde partij in een zeer fraaie overwinning. 

Maar dan voor Bertus. 

39. 45-40! 9-13 
40. 28-23 19x28 

41. 37-32 28x37 

42. 48-42 37x48 

43. 39-34 48x30 

44. 25x21 

 

Als zwart niet 39.9-13 had gespeeld, had hij één serieus alternatief 

(na 18-22 en 17-21 verliest zwart roemloos). 

39. 45-40 18-23 

40. 37-32 9-13 (of 17-21) 

41. 35-30 24x35 

42. 39-33 met winst 



 
 

 
Fragment 4: 

 

J.Bos – E. Van de Weerdhof 

 
  

Ik won deze partij overtuigend, maar het had heel anders af kunnen 

lopen. Dit fragment laat zien dat een moeilijke combinatie iets 

wezenlijk anders is dan een diepe combinatie. 

 

Erik speelde 33.7-12, maar wat dacht u van: 

33.  15-20 

34. 24x2 7-12 
35. 2x16 21-26 

36. 11x32 26x50 

 
  



 
 

Fragment 5: 
J. Bos – M. Deurloo 

  
 

Mark vroeg na afloop hoe ver van tevoren ik het verloop van deze 

partij aan had zien komen. Het antwoord weet ik niet meer, maar ik 

weet nog wel dat ik van Willem heb geleerd om op dit soort vragen 

gewoon een beetje dommig je schouders op te halen. 

 

1. 8-2  26-31*  

2. 2-19  39-44* 

3. 19-28 

Nu heeft zwart 2 mogelijkheden: 
A.  

3.  44-50 

4. 28-6   31-37 

5. 15-47 uit 

B. 

3.  31-37 

4. 28x50 35-40 

5. 45x34 37-41 

6. 50-28 41-46 

7. 28-5 uit 

 

J. Bos 



 
 

De stand van de onderlinge competitie per 12 
januari 2018 

 
 

Na Ronde 11 12 januari 2018 

 
 
Pos 

Naam BRtg Wrde AW W R V A Pt Prc TRtg Rtg iRp WP-NP Score 

1  J. Bos 1324 1,70 7 7 0 0 0 14 100,0 1149 1363 1640 1,97 17,60 

2  W. Winter 1207 1,40 9 4 4 1 0 12 66,7 1093 1212 1229 0,23 12,27 

3  K.de Vries 1008 0,90 10 3 5 2 0 11 55,0 1061 1030 1102 1,10 10,82 

4  C. van Duijvenbode 1071 1,10 8 4 3 1 0 11 68,8 1034 1093 1188 1,10 9,47 

5  J.M.P. Schouten 1090 1,10 7 2 2 3 0 6 42,9 1105 1082 1048 −0,39 6,41 

6  B. van Bakel 1044 1,00 7 3 2 2 0 8 57,1 985 1044 1043 0,00 6,10 

7  C. Sleutel 1081 1,10 3 1 1 1 0 3 50,0 1189 1090 1189 0,43 4,71 

8  N.A.M. Schouten 842 0,50 8 3 1 4 0 7 43,8 973 858 925 0,78 4,34 

9  M.B. Van Dijk 1269 1,60 3 1 1 1 0 3 50,0 1149 1260 1148 −0,47 4,01 

10  C.L. Pippel 1332 1,70 3 1 2 0 0 4 66,7 1043 1323 1177 −0,47 3,70 

11  A. Roelofs 1001 0,90 8 2 3 3 0 7 43,8 940 979 886 −1,08 3,64 

12  P.J. Kok 851 0,50 7 0 3 4 0 3 21,4 994 837 758 −0,71 3,32 

13  J.M. Koorn 915 0,70 5 2 2 1 0 6 60,0 951 927 1032 0,62 3,07 

14  S. Tuijtel 1255 1,50 2 0 1 1 0 1 25,0 1296 1247 1103 −0,39 1,77 

15  C. van der Vlis 1111 1,20 6 1 1 4 0 3 25,0 1068 1077 817 −1,69 1,48 

16  K. de Krijger 763 0,30 3 0 2 1 0 2 33,3 910 764 771 0,03 1,20 

17  M. Vis 684 0,20 5 0 1 4 0 1 10,0 926 672 529 −0,59 0,63 

18  Krijn ter Braake 1299 1,60 1 0 0 1 0 0 0,0 1324 1290 1119 −0,47 0,17 
 

 
De stand van de onderlinge competitie wordt bijgehouden door 
Cees Pippel. 
 
  

http://damclubijmuiden.nl/onderlingecomp/web1718/Grp1-Pl2.html
http://damclubijmuiden.nl/onderlingecomp/web1718/Grp1-Pl6.html
http://damclubijmuiden.nl/onderlingecomp/web1718/Grp1-Pl12.html
http://damclubijmuiden.nl/onderlingecomp/web1718/Grp1-Pl10.html
http://damclubijmuiden.nl/onderlingecomp/web1718/Grp1-Pl8.html
http://damclubijmuiden.nl/onderlingecomp/web1718/Grp1-Pl11.html
http://damclubijmuiden.nl/onderlingecomp/web1718/Grp1-Pl9.html
http://damclubijmuiden.nl/onderlingecomp/web1718/Grp1-Pl16.html
http://damclubijmuiden.nl/onderlingecomp/web1718/Grp1-Pl4.html
http://damclubijmuiden.nl/onderlingecomp/web1718/Grp1-Pl1.html
http://damclubijmuiden.nl/onderlingecomp/web1718/Grp1-Pl13.html
http://damclubijmuiden.nl/onderlingecomp/web1718/Grp1-Pl15.html
http://damclubijmuiden.nl/onderlingecomp/web1718/Grp1-Pl14.html
http://damclubijmuiden.nl/onderlingecomp/web1718/Grp1-Pl5.html
http://damclubijmuiden.nl/onderlingecomp/web1718/Grp1-Pl7.html
http://damclubijmuiden.nl/onderlingecomp/web1718/Grp1-Pl17.html
http://damclubijmuiden.nl/onderlingecomp/web1718/Grp1-Pl18.html
http://damclubijmuiden.nl/onderlingecomp/web1718/Grp1-Pl3.html


 
 

Afkortingen: 
pos = positie 
Brtg =bondsrating 
wrde = waarde 
AW = aantal wedstijden 
W=winst R=remise V=verlies 
A= afgebroken 
pt = punten 
prc = procent 
rtg = rating Trtg = tegenstanderrating 

 

 
 



 
 

 

 Afdeling jeugd 

 
De weken na het schooldamtoernooi in november splitst de 
jeugdafdeling zich tijdelijk in degenen die al lid zijn van de club en zij 
die goed gepresteerd hebben op het schooldamtoernooi en tien 
gratis lessen hebben gewonnen. Dit jaar hebben Stijn en Martin de 
oudere jeugd begeleid, Nicole de nieuwkomers. 
 
De één jaar lid-jeugdleden 
De jeugdafdeling van DCIJ bloeit. De paspoortdammers van 2016 
zijn grotendeels gebleven en dat niet alleen, ze dammen met veel 
enthousiasme en gaan met grote stappen vooruit. Dat komt doordat 
de  sfeer in de groep goed is en de training die ze van Martin en 
Stijn krijgen zeer goed aanslaat. Behalve Lucas, die veel afwezig is 
geweest, eindigt iedereen van deze groep boven de nieuwe 
paspoortdammers wat bewijst dat de training doeltreffend is 
geweest. 
Fico van Beek is inmiddels boven komen drijven als de sterkste 
dammer, maar er wordt wel voortdurend aan die positie geknaagd. 
Fico en Renée zijn de oudsten van deze groep. Zij zitten al op de 
middelbare school. Renée is derde geworden maar heeft drie 
wedstrijden minder gespeeld. 
Lars is de jongste van het stel en heeft nog één jaar kunnen 
meedoen met het toernooi voor Benjamins wat ieder jaar door Henk 
Stoop wordt georganiseerd. Hij is daar achtste van Nederland 
geworden, na een half jaar lessen. Hij en anderen hebben Jan 
Groenendijk een blindsimultaan zien spelen wat veel opzien baarde. 
Als jongste tweede worden is een bijzondere prestatie. We hopen 
dat Lars nog lang plezier houdt  aan het damspel, want dan kan hij 
heel ver komen. 
De jongere broer van Fico, Tibbe, damt ook goed en heeft een 
bijzondere prestatie geleverd met de verkoop van honderden loten 
voor de Grote Clubactie. 
  



 
 

Moritz verraste iedereen tijdens het afgelopen oudejaarstoernooi. 
Het was van alle vijf deelnemers van deze groep toch al een grote 
prestatie dat ze het hele toernooi volhielden en zich niet uit het veld 
lieten slaan door de vele verliespartijen. Maar Moritz ging nog eens 
extra fanatiek dammen en haalde de hoogste score van deze groep, 
tien punten. Hij won van Luca Smit en speelde remise tegen Patrick 
de Koning. Ole bleef in dit toernooi lang op 0 punten staan maar 
kreeg 2 punten door te stunten en te winnen van Lars. 
 
De paspoortdammers 
 
De nieuwe groep van paspoortdammers is wat groter dan vorig jaar. 
Ook hier is de sfeer uitstekend. Zelf geniet ik ervan als ik zie hoeveel 
indruk de combinaties maken en het zo duidelijk wordt hoe 
verbazend mooi het damspel is. 
 
Als vrouw vind ik het leuk te zien dat er weer meer meisjes bij deze 
nieuwe groep zitten. Naast Renée hebben we nu ook Caithlin, 
Jasmijn, Lois en Rosa. Caithlin is derde geworden van de 
paspoortdammers.   
Nathan en Raphael hadden wel evenveel wedstrijdpunten maar 
minder SB. Vlak achter hen eindigde Lois Turkesteen. 
Bob de Ruiter haalde de laatste partij een kunststukje uit door bijna 
te winnen van Fico van Beek. Ontzettend knap. Wailen Linch was 
topscorer tijdens het schooldamtoernooi maar in de competitie won 
hij maar één partij.  Noah heeft veel avonden gemist maar haalde 
toch nog vijf punten, één punt meer dan hij wedstrijden heeft 
gespeeld. Dammers zeggen dan dat hij +1 is geëindigd. Dit jaar 
hebben we twee keer een Thijs in de competitie. Beide komen 
regelmatig en eindigden in de middenmoot. 
 
  



 
 

En wie zijn de kampioenen van de paspoortdammers? 
 
Eerste is Jens Mischke geworden. Hij won zeer verrassend van Lars 
en Ole en versloeg de nummer twee van de paspoortdammers, 
Mark Dietvors. Jens schaakt ook en ik denk dat dat een groot 
voordeel is; hij is al gewend aan een denksport. 
Mark Dietvors werd dus tweede, hij versloeg zeer opmerkelijk de al 
een jaar dammende Tibbe van Beek in de competitie en natuurlijk 
een aantal van de paspoortdammers. Remise komt bij de 
paspoortdammers niet veel voor maar Mark heeft dat twee maal 
gespeeld, tegen Jasmijn en Thijs van der Lugt. Dat getuigt van 
nauwkeurig spel. 
 
We hebben 19 januari dan wel een prijsuitreiking, maar het seizoen 
gaat gewoon door. Ik hoop dat het zoals het nu gaat nog heel lang 
doorgaat, dan houdt iedereen er plezier in! 

 



 
 

De stand van de jeugdcompetitie tot aan het Van der Walexamen 

 

l  Naam   We  Wi  Re  Ve  Pu  Wp  SB 

1    Fico van Beek    16  13  1  2  27  215  377 

2    Lars van Eeken    16  12  1  3  25  200  278 

3    Renée Bal    13  10  0  3  20  171  218 

4    Tibbe van Beek    16  9  1  6  19  221  178 

5    Ole Heijdra    11  7  2  2  16  148  196 

6    Moritz Woestenburg    14  8  0  6  16  189  162 

7    Jens Mischke    14  7  0  7  14  214  170 

8    Mark Dietvors    14  5  2  7  12  194  136 

9    Caithlin Korf    11  4  2  5  10  185  115 

10    Nathan Schoemaker    11  5  0  6  10  142  70 

11    Raphaël Schoemaker    13  4  2  7  10  164  87 

12    Loïs Turkesteen    12  4  1  7  9  156  70 

13    Jasmijn Pel    11  3  1  7  7  158  78 

14    Bob de Ruiter    11  3  1  7  7  150  67 

15    Thijs van der Lugt    11  3  1  7  7  148  50 

16    Rosa Rooij    5  3  0  2  6  46  40 

17    Thijs Aalders    9  3  0  6  6  103  42 

18    Noah Meerkerk    4  2  1  1  5  38  28 

19    Lucas Klooswijk    5  2  0  3  4  25  4 

20    Wailen Linch    8  1  0  7  2  72  0 

21    Reinout Trapman    1  0  0  1  0  6  0 

22    Isabella van Loenen    2  0  0  2  0  21  0 

23    Dummy    4  0  0  4  0  23   
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De bondscompetitie 

  
 

Beide tabellen overgenomen van de website van de KNDB 
toernooibase. 
 
DCIJ 1 staat met nog drie wedstrijden te gaan van de elf, op de 
vierde plaats. Het team speelt in de hoofdklasse, erboven is nog 
maar één klasse, de ereklasse. Het is lang geleden dat DCIJ daar 
speelde. Jesse Bos onze voorzitter speelt dit seizoen geweldig. Hij 
is met Andrew Tjon A Ong en Erwin Heunen topscorer in deze 
klasse. Ook Martin van Dijk, Cees Pippel en Willem Winter doen het 
goed, ze staan bij de eerste 20 van de 176 deelnemers in deze 
klasse. Conall Sleutel staat hier op de 35ste plaats. 
 
 DCIJ 2. Sinds we samenwerken met Zaanstreek en een 
combinatieteam hebben zijn de problemen om het team compleet te 
maken (bijna) verdwenen. Dat speelt een stuk rustiger en levert 
punten op. De sterkste van de Zaankanters is Boudewijn van der 

Pl Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    We  Pu  Bs 

1  Van Stigt Thans 2  .. 12 .. 11 11 15 13 12 14 .. 11    8  16  38 

2  Constant Charlois ..  9 .. 10 10 12 11 11 15 14 ..    8  12  24 

3  Heijmans Excelsior 8 11  12 9 .. 13 11 .. .. 14 12    8  12  20 

4  IJmuiden .. .. 8  9 12 .. 11 8 12 12 11    8  10  6 

5  CEMA/De Vaste Zet 9 10 11 11  8 9 10 .. .. .. 11    8  8  -2 

6  Dammend Tilburg 2 9 10 .. 8 12  9 .. 11 8 11 ..    8  7  -4 

7  Samen Sterk 5 8 7 .. 11 11  10 .. 12 .. 9    8  7  -14 

8  SNA 7 9 9 9 10 .. 10  13 .. 11 ..    8  6  -4 

  DV VBI Huissen 2 8 9 .. 12 .. 9 .. 7  11 9 13    8  6  -4 

10  Zaanstreek 6 5 .. 8 .. 12 8 .. 9  11 12    8  6  -18 

11  Lent .. 6 6 8 .. 9 .. 9 11 9  13    8  4  -18 

12  Den Haag 9 .. 8 9 9 .. 11 .. 7 8 7     8  2  -24 
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Veen. Op de lijst van topscorers staat hij 14de. Andere spelers van 
de Zaanstreek zijn Johan Deubel, Kaj Kruit, Erik van de Haar, Peter 
van der Merwe en Cees Staal. Peter en Cees vallen in. 
DCIJer Max Doornbosch doet het zeer goed, die staat 3de op de 
topscorerlijst. Elfde is Bram van Bakel, die duidelijk sterker en 
stabieler wordt. Jan-Maarten Koorn heeft dit seizoen zeer sterke 
tegenstanders getroffen en toch 6 uit 7 gescoord. We staan nu met 
9 punten op de 5de plaats en degraderen kunnen we niet. Toch niet 
gek! 

 

Pl Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
W

e 
Pu Bs 

1 
DZ Reeuwijk / 

Zegveld CT 
 11 13 15 .. .. 11 10 12 13 16 .. 8 15 42 

2 
Zaanstreek/Purmere

nd CT 9  .. 14 14 17 18 .. 13 15 .. 14 8 14 68 

3 RDC Rijnsburg 2 7 ..  11 10 11 .. 14 .. 16 16 16 8 13 42 

4 Samen Sterk 2 5 6 9  .. 16 .. 14 11 .. 12 10 8 9 6 

5 
IJmuiden 

Zaanstreek CT .. 6 10 ..  9 8 12 12 12 13 .. 8 9 4 

6 
Den Haag 

Hofstaddammers CT .. 3 9 4 11  11 14 .. 3 .. 14 8 8 
-

22 

7 Gooi & Eemland 2 9 2 .. .. 12 9  .. 9 11 10 17 8 7 -2 

8 DOS Delft 10 .. 6 6 8 6 ..  12 .. 12 13 8 7 
-

14 

9 
Haarlemse Damclub 

2 8 7 .. 9 8 .. 11 8  9 .. 14 8 4 
-

12 

10 Zenderstad 7 5 4 .. 8 17 9 .. 11  9 .. 8 4 
-

20 

11 SNA 3 4 .. 4 8 7 .. 10 8 .. 11  8 8 3 
-

40 
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Jan Apeldoorn en zijn plakboeken 
 

Sinds jaren kennen de oudere DCIJ-ers de term de plakboeken van 
Dukel. Jan Apeldoorn putte regelmatig uit deze bron om er stukjes 
over te schrijven in dit clubblad. Jan had deze boeken en nog veel 
meer thuis liggen; nu liggen ze bij mij. Ik vind het een voorrecht om 
ze in te kunnen zien. Een aantal van de plakboeken was in het 
vorige leven behangboek. Het is ze aan te zien dat ze oud zijn, want 
sommige liggen helemaal uit elkaar. Verder zijn er brieven die lezers 
aan Dukel schreven, oude schriften met notities, foto's en nog veel 
meer. 
 
Baris Dukel heeft de behangboeken en oude schriften van bedrijven 
volgeplakt met zijn eigen damrubriek en verslagen van toernooien. 
Na de dood van Dukel ging alles naar Jan die ze zorgvuldig 
bewaarde. Jan vertelde graag verhalen en zeker die over Dukel en 
de oude tijd. Hij had een enorme bewondering voor Dukel, zeker 
ook omdat deze vaak 's nachts moest werken en dan overdag nog 
eens ging reizen om aan een toernooi mee te kunnen doen. 
Misschien heeft dat ook invloed gehad op de ontwikkeling van Jan. 
Die kwam uit een arm gezin waarin geen geld beschikbaar was om 
te studeren. Jan ging pas studeren toen hij het geld zelf verdiende. 
Eerst de avond-hbs en later allerlei andere studies. Op het laatst 
van zijn carriere werkte hij voor het RIVO (Rijks Instituut voor 
Visserij Onderzoek).   
Als IJmuidenaar in de visbranche kende Jan Apeldoorn nog als één 
van de weinigen het IJmuidens, een geheim taaltje dat goede dienst 
deed in de visserij en het voetbal. Het geheim zat hier in, dat alle 
woorden in volgorde werden omgedraaid. 
 
Jan hield wel van een grap. Eens kwam de jeugd binnen en zei Jan: 
kinderen, goed je best doen hoor met dammen. Dat is veeel 
belangrijker dan school! 
 
  



 
 

Jan Apeldoorn was zeer zuinig op zijn damarchief. Het bevatte naast 
de beroemde plakboeken ook schriften met analyses en studies van 
Dukel. Een van zijn leerlingen was Piet Leyte die verschillende 
schriften vulde met studiemateriaal. Een tijdje had Jan Scheijen, een 
verzamelaar van dammateriaal met een enorme verzameling, een 
plakboek van Dukel “geleend”. Toen Jan het terugvroeg en kreeg 
stond het stempel van Jan Scheijen er al prominent op. Jan zelf 
bewaarde alle clubbladen van DCIJ, en had ook heel veel nummers 
van Het Damspel, het blad van de KNDB. 
 
Jan schreef bij het vijftig jarig bestaan van DCIJ een fantastisch 
boekje over de geschiedenis van onze club. Om wat preciezer te 
zijn, de inhoud was geweldig, de band om het boekje viel er na 
enkele keren gebruikt te zijn vanaf. 
Daarna ging hij werken aan een boek over alle wk's tot 1985 onder 
andere door er in het clubblad over te schrijven. Na enige tijd stopte 
het project, Jan kreeg andere hobbies en kleinkinderen. Maar na 
enkele jaren ging hij er aan verder. Hij roemde terecht de bijdragen 
van Cor Heilig en vertelde dat het daarom het mooiste damboek 
werd dat ooit was uitgebracht. Dat zijn grote held, Ton Sijbrands, er 
een voorwoord voor schreef vervulde hem met trots. Ik denk dat de 
presentatie van het boek, in november 2014, voor Jan heel 
belangrijk is geweest. Jan heeft ook twee boekjes geschreven over 
IJmuiden en zijn inwoners. 
 
Bij de presentatie van het damboek was ook Pieter Hilderink 
aanwezig. Op de achtergrond speelde hij een belangrijke rol bij de 
totstandkoming van het boek, namelijk een financiële. Daardoor kon 
het boek uitgebracht worden en betaalbaar blijven. De damwereld 
heeft met de dood van Pieter Hildering een belangrijke supporter 
verloren. 
 
Voor onze club (en meer clubs en organisaties, bleek mij tijdens het 
afscheid van Jan)  en voor ons is het verlies van Jan een grote slag. 
Graag hadden we nog wat langer van zijn aandacht, complimenten, 
grappen en verhalen willen genieten. 

 



 
 

Wie was Baris Dukel? 
 
Baris Dukel werd geboren in 1910. Hij begon te dammen toen hij 17 
jaar was, jeugddammen was er nog niet. In 1934 behaalde hij de 
meestertitel. Hij deed 21 maal mee 
aan het Nederlands 
kampioenschap en werd in 1959 
kampioen. In de oorlog heeft hij 
als dwangarbeider in Duitsland 
moeten werken. 
 
Hij trainde de DCIJers (als ik 
Willem moet geloven met harde 
hand) en met zijn hulp werden ook 
Henk Laros, Cees Suyk en Puck 
Ligthart meester. In 1967 werd hij 
grootmeester. Dukel stierf in 1973. Zijn weduwe Neeltje Plug 
overleefde hem vele jaren. 
 
Er zijn nu nog mensen op de club die Dukel gekend hebben. Leo 
Binckhorst en Willem Winter komen bij mij op maar waarschijnlijk 
nog wel meer leden. Ik hoop dat er nog veel mooie verhalen los 
komen. 
Dukel werkte als havenarbeider en later als chef visinkoper bij de 
vishaven in IJmuiden. Hij woonde later in zijn leven aan de Wijk aan 
Zeeërweg. 
 
Wat betreft dammen viel zijn aanvallende stijl op en zijn voorkeur 
voor flankspel. Meestal speelde men in die tijd klassiek. Baris Dukel 
speelde ook wel klassiek, maar dan de variant “ijmuider stormram”. 
Dat is een aanval op de zwarte schijf op 24 of de witte op 27 in een 
klassieke stand (nadat 23 of 28 weggeruild is). 
 
Nicole Schouten 
 

 



 
 

De laatste IJ-dammer:de tijden zijn 
veranderd.. 
 
Vóór u ligt het laatste nummer van de IJ-dammer. De tijden zijn sterk 
veranderd. Nagenoeg iedereen heeft een computer 
tegenwoordig,en nieuws gaat steeds sneller, in ons geval via de 
website van de damclub. Steeds meer denksport-verenigingen 
verruilen hun papieren clubbladen voor een heel actieve website. 
Natuurlijk is het verdwijnen van de papieren versie van de IJ-
dammer een groot stuk sentiment, ook voor mij. Met genoegen 
blader ik regelmatig door oude nummers! 
Maar wat een zégen is het dat op onze website vrijwel alle nummers 
zijn te raadplegen, dag en nacht! En wat voor mogelijkheden biedt 
de computer! Een foutje in een gedrukte uitgave is niet meer te 
herstellen, op een website is het te allen tijde zó gewijzigd! 
Sponsoren kunnen, als ze dat willen, een logo  op onze website 
krijgen, hun bereik wordt ineens de hele wereld! Ook zij kunnen er 
vooruit op gaan! 
Wat ik wél hoop, is dat er 2 uitbreidingen komen op onze 
website:partij-analyses en 'kennismaking met' met telkens een 
interview met een D.C.IJ-er. 
Als ik drie namen mag noemen van mensen die zich heel 
verdienstelijk hebben gemaakt voor het clubblad,dan wil ik eerst 
Jack van Buuren 
noemen voor zijn decennia lange inzet! Ongelooflijk! Vrijwel al zijn 
schaarse vrije tijd heeft hij erin gestopt! 
Als scribenten wil ik noemen,zonder ook maar iemand tekort te 
willen doen: wijlen Jan Apeldoorn en Willem Winter,wat schreven zij 
veel en vaak! 
  



 
 

We zullen het clubblad missen, maar we krijgen er beslist iets moois 
voor terug! Zo kunnen we vaak de avond ná de bondswedstrijden al 
verslagen lezen, alsof we er zélf bij waren!  Wekelijks lezen we de 
stukjes van Martin in De Jutter en/of of De Hofgeest. Facebook 
wordt goed bekeken, we zien jeugdspelertjes live spelen, met geluid 
en al. Wie had dat ooit gedacht? 
De ontwikkelingen hebben de IJ-dammer ingehaald, het was goed, 
het was heel lang, en het was leuk. We koesteren er warme 
herinneringen aan! 
Adieu, IJ-dammer! 

 
Klaas de Krijger  

  

 


