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Wel en wee 
In maart zijn de volgende leden jarig: de 3e Ashok Mahabier en de 9e Wim Bremmer 
Heren, van harte gefeliciteerd! 

Haags Kampioenschap 2018 nieuwe stijl 
Op woensdag 28 februari 2018 gaat het Haags kampioenschap van start met 32 
deelnemers. 
Voor het eerst sinds jaren 80 weer eens op neutraal terrein, d.w.z. niet meer op een 
clubavond van een van de Haagse clubs. Op deze wijze hoopt het Haags Dam Comite 
een vaste kern aan deelnemers vast te houden. 

Extra ledenvergadering 
Vergeet niet de extra ingelaste ledenvergadering op vrijdagavond 9 maart, aanvang om 
19:30 in gebouw de Kameleon. Zie ook de onlangs gestuurde e-mail. 
Het is van groot belang dat er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn. 
Laat onze secretaris tijdig weten of je wel of niet komt! 

Als je dan toch degradeert, dan maar overtuigend 
De laatste wedstrijd voor het eerste ging nergens meer om. Degradatie was al in de 
voorlaatste ronde een feit. Alleen onze tegenstander had nog een puntje nodig om de 
nacompetitie op zeker te ontwijken. Tilburg 2 kwam sterk op. Ondanks het feit dat een 
aantal Belgische spelers aan het nationaal kampioenschap deel nam, was het team 
nauwelijks verzwakt. Tilburg heeft een brede selectie en kan ik geval van nood putten 
uit een rijk arsenaal Franse spelers. 
De toon in de wedstrijd was al snel gezet. Pertap Malahé dacht de partij heel snel te 
beslissen met een damcombinatie. Helaas kan een schijf maar op één veld tegelijk 
staan, ging de combinatie niet op en bleek Pertap twee schijven achter te staan. Hierna 
volgde een reeks remises. Berke Yiggiturk speelde de gewaagde partij tegen de sterke 
Toby Hage. Het leek spannend maar Berke had het allemaal perfect berekend en kwam 
niet in gevaar. Ook Frans van Eenennaam maakte het spannend maar in deze partij 
werd ook geen fout gemaakt. Gerard de Groot herstelde zich goed van een mislukte 
opening, maar kwam toch tekort in het middenspel: remise. De partij van Herman Vroom 
leek de meest kansrijke aan Haagse kant, maar het bleek toch lastig deze naar winst te 
voeren. En de laatste remise kwam op naam van Hein van Dee na een tamme partij. 
De 7-5 tussenstand leek op papier niet zo ramzalig, maar op de borden tekende het 
naderend onheil zich al een tijdje af. Overigens niet meteen op het bord van Hans den 
Engelsman, maar hij liep tegen een van zijn zeldzame nederlagen aan. Een 
onnauwkeurigheid in een omsingeling werd fataal. Frans Teijn leek wel kansen te 
hebben, maar kwam steeds slechter te staan. Toen hij verkeerd offerde voor ee 
doorbraak was het snel gedaan. Emre Hageman had weer eens de sterkste 
tegenstander getroffen. Emre nam veel risico met een aanval waar Wil van den Braak 
wel raad mee wist. Tot slot trof Roy Bidesi een onbekende Franse junior. Hij noteerde 
met behulp van een diagram, maar zijn spel bleek ijzersterk. Roy kampte met 
achtergebleven schijven en werd bekwaan van het bord gedrukt. Met 15-5 als eindstand 
dus een forse nederlaag. 
Emre Hageman bekroonde zijn debuut in het eerste meteen met een eerste plek op de 
topscorerslijst. Hij haalde niet alleen de meeste punten (12 uit 10) maar trof ook nog 
eens de sterkste tegenstanders van iedereen. Een prestatie van formaat. Tweede werd 
Gerard die na zijn goede score vorig seizoen nu grossierde in remises. Berke werd met 
10 uit 7 derde. 

De Ark en Eben-Haëzer naar provinciale finale 
Op woensdagmiddag 14 februari werd in De Kameleon het schooldamkampioenschap 
voor team gehouden. Met 11 teams was het aanzienlijk rustiger dan de 180 individuele 
dammers in oktober. De hoofdprijzen werden redelijk verdeeld tussen de drie dammend 
meest actieve scholen. Bij groep 7/8 en bij groep 5/6 had De Ark de sterkste teams. De 
Willem de Zwijger was bij de jongste groep het best. De Eben-Haëzer werd bij 7/8 en 
bij 5/6 tweede en verkreeg daarmee tickets voor de ZHDB-finale begin maart in Gouda. 
 

Bloemenkiosk 
Henkie’s Hoekie 
Voor al Uw bloemwerk 

Specialist in biedemeiers 

 

In de Rijnstraat 

Tussen VROM en 

Centraal Station 

070 – 3825507 
 

Agenda 
Ma 26 februari, Alphen 
 ADC 3 - Den Haag Z4 
Wo 28 februari, Den Haag 
 1e ronde Haags kampioenschap 
Za 3 maart, Kampen 
 Kamper Damdag 
Di 6 maart, Naaldwijk 
 Naaldwijk 2 - Den Haag Z3 
Za 10 maart, Dordrecht 
 Damfeest! 
Di 13 maart, De Brink 
 Den Haag Z4 - Damlust 3 
Za 17 maart, Haarlem 
 Joop Meure toernooi 
Za 17 maart, Hardinxveld 
 Sneldamtoernooi 
Vr 20 april, Rijnsburg 
 ZHDB beker (rapidtempo) 
Za 28 april, Delft 
 ZHDB sneldamkampioenschap 

Den Haag-Tilburg 2 
H d Engelsman-T vdn Hoek 0-2 7 
Berke Yiğittürk-Toby Hage 1-1 2 
G. de Groot-Ad de Hoon 1-1 4 
P. Malahé-L. Timmerman 0-2 1 
E. Hageman-W. vdn Braak 0-2 9 
Roy Bidesi-A. Leclerc 0-2 10 
F v Eenennaam-Rijgersberg 1-1 3 
Hein v Dee-H. Verdoolaege 1-1 6 
Herman Vroom-Toon Dielen 1-1 5 
Frans Teijn-Kees van Bakel 0-2 8 

Schooldammen 
1 De Ark 6 7/8 6-12 40 
2 Eben-Haezer 2 7/8 6-9 33 
3 Willem de Zwijger 1 3/4 6-8 27 
4 De Ark 4 5/6 7-8 31 
5 Eben-Haezer 1 5/6 7-8 29 
6 De Ark 3 3/4 6-7 27 
7 Willem de Zwijger 2 5/6 7-7 29 
8 De Ark 1 3/4 6-6 27 
9 De Ark 5 5/6 7-3 17 
10 De Ark 2 3/4 6-1 10 
11 De Grote Beer 3/4 6-1 10 

Colofon 
Hoofdedacteur: G. de Groot. Het 
Nieuws Bulletin verschijnt twee- of 
driewekelijks. Volgend nummer: 13 
maart. Kopij insturen voor 9 februari: 
bulletin@damclubdenhaag.nl 

mailto:bulletin@damclubdenhaag.nl


 

Zonnig einde na een matig seizoen 
De laatste wedstrijd van het seizoen van Den Haag Hofstad CT was tegen Haarlemse Damclub 2. Inzet was de achtste 
plaats. De bedoeling was zo sterk mogelijk aantreden, met Harry Zandvliet, Nico Leemberg, Radjen Kalloe en Hans 
Giphart. Helaas moest Hans verstek laten gaan in verband met griep. Gelukkig hebben we Oedebhaan Dihal bereid 
gevonden in te vallen.  
Als eerste was Jeremy klaar. Zijn tegenstander Arie Haveman, had moeite met noteren, mede daardoor gaf hij een schijf 
weg, trapte in een een-om-twee en daarna een een-om-vier. Stand 2-0.  
De score werd verdubbeld door invaller Harry. Hij speelde tegen Maurits de Vries, jeugdspeler. In het eindspel kwam 
Harry beter te staan en speelde het mooi uit. Rinus Snellaars speelde tegen ook een jeugdspeler, Noël Neve. In een 
klassieke stand nam Rinus niet de beste voortzetting waardoor het weer spannend werd qua stand. John "Georgiev" 
Kolstee speelde tegen Dimitri "Schwarzman" Otto. Aan de namen te zien is de uitslag makkelijk te voorspellen, na 40 
zetten een grootmeesterremise. Invaller Oedebhaan Dihal kreeg Jan Esselman voor zich. In de opening haalde Esselman 
een damzetje uit, maar door mooi denkwerk, werd de dam weer afgesnoept. Helaas ten koste van een schijf. Dit bleek 
niet meer te redden en is de stand na vijf partijen 5-5. 
Toen ging het snel, eerst won Nico Leemberg (oud-lid van Haarlem) van Rob vd Klashorst, Radjen Kalloe van Peter 
Schipper en Jan Kok van Gerard van Velzen. 11-5 De overwinning is voor het Combinatieteam uit de Hofstad. Daar 
veranderde de (onterechte) nederlaag van Nerin Bisseswar niets aan. Tot slot mocht Sanjay, die erg moe was, en af toe 
heel diep met zijn ogen dicht aan het nadenken was, ook twee punten bijschrijven 13-7 derhalve en na een matig seizoen, 
toch nog een beetje een zonnig einde. (JP) 
 

Jan Kok – Gerard van Velzen 
Den Haag CT – Haarlemse DC 2 

 
15-20 spectaculair verhinderd! 

In deze 11 om 11 stand is zwart 
vastgelopen omdat hij eerder 15-20 niet 
durfde te spelen, Gerard offerde met 16-21 
een schijf maar was daarna kansloos. 
Het alternatief 15-20 zou een mooier slot 
hebben betekend omdat Jan dan kan 
winnen met een zeer fraaie variant van de 
hielslag: 28-22 17x37 27-21 16x27 35-30 
24x44 33x42!! 44x23 38x16!! 

Radjen Kalloe – Peter Schipper 
Den Haag CT – Haarlemse DC 2 

 
13-19? 

De grens tussen winst en verlies kan klein 
zijn. Radjen had net 45-40 gespeeld 
waarop zwart zich bezondigde aan 13-19. 
Na de damzet 27-22 18x27 32x21 16x27 
38-32 27x29 34x5 had wit snel gewonnen. 
In de diagramstand is 17-21 uiteindelijk 
schijfwinst voor zwart, al is de afloop dan 
nog niet duidelijk.  

Bas Baksoellah – Radj Balak 
Den Haag – Excelsior, 6 januari 2018 

 
Schijfwinst wit 

Opgemerkt in het maandblad Hoofdlijn:  
In deze stand kan wit een schijf winnen. 
Het idee is om schijf 27 telkens aan te 
vallen met 37-32. Maar op het moment dat 
zwart 7-11 speelt om de voorpost te 
verdedigen, dan speelt wit 37-31. De 
zwarte schijf op 18 verdwijnt dan waarna 
wit met 25-20 en 35-30 twee schijven wint. 

 

Promotie naar hoofdklasse 
Den Haag 2 provinciaal heeft een mooi seizoen gehad. Een nederlaag tegen directe 
concurrent Naaldwijk en een gelijk spel tegen De Hofstaddammers. De rest van de 
wedstrijden eindigden allemaal in een overwinning. De laatste wedstrijd hadden wij 
genoeg aan één punt tegen de Lier.  De Lier kwam met Peter van der Stap. Ik vroeg 
nog of hij niet liever wilde bridgen, maar helaas.  
Frans Teijn won op bord 5 van invaller Leo van t Wout. Toen Leo opgaf, gaf mijn 
tegenstander Piet Stellaard ook op (terecht overigens. Ik had het vermoeden dat Piet 
Stellaard niet als eerste klaar wilde zijn. 4-0. Hans van Woerkom speelde tegen Wim 
Boer. Bijna gelijke rating en de partij eindigde in 1-1. Toen kwam ons ter ore dat De 
Hofstaddammers al niet meer konden verliezen van Naaldwijk dus we waren zelfs met 
een nederlaag al kampioen. Een ieder die mij kent weet, dat ik altijd voor een 
kampioenschap wil gaan en dus voor de volledige winst. Die kwam er. Peter van der 
Stap maakte er nog wel 5-3 van tegen Bas Baksoellah, maar na de remises van Jan 
Kok en Herman Vroom, resp. tegen Maarten van der Schee en Jerry de Nijs, was de 
overwinning een feit 7-5. 
We zijn kampioen geworden met 3 punten voorsprong. Dus volgend jaar 2 teams van 
Den Haag in de hoofdklasse! (JP) 

Den Haag Z2- De Lier 
Bas Baksoellah-P. vdr Stap 0-2 4 
Herman Vroom-J. de Nijs 1-1 6 
Hans v Woerkom-Wim Boer 1-1 3 
Jan Kok-Maarten vdr Schee 1-1 5 
Frans Teijn-Leo van t Wout 2-0 1 
Jeremy Pauwels-P.Stellaard 2-0 2 

Den Haag CT- Haarlemse DC 2 

Jan Kok-Gerard van Velzen 2-0 8 
O. Dihal-Jan Esselman 0-2 5 
R. Kalloe-Peter Schipper 2-0 7 
N. Leemberg- vd Klashorst 2-0 6 
N. Bisseswar-C. Koopman 0-2 9 
Harry Zandvliet-M. de Vries 2-0 2 
Rinus Snellaars-Noël Neve 0-2 3 
Sanjai Dhauntal-F. Uilhoorn 2-0 10 
John Kolstee-Dimitri Otto 1-1 4 
J. Pauwels-A. Haveman 2-0 1 

 


